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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av att investera i lärande för att uppfylla målen i 
Europa 2020 och förstärka EU:s konkurrenskraft, och uppmanar medlemsstaterna att 
förbättra tillgången till livslångt lärande för alla trots konsolideringen av de offentliga 
finanserna.

2. Europaparlamentet erinrar om att det krävs en högre kompetens- och kunskapsnivå för att 
minska arbetslösheten, underlätta den frivilliga geografiska rörligheten, främja den 
yrkesmässiga rörligheten och för att förse den europeiska industrin, i synnerhet de små 
och medelstora företagen, med lämpligt utbildad arbetskraft.

3. Europaparlamentet betonar behovet av vägledning med avseende på allmän och 
yrkesinriktad utbildning för att hjälpa studenter, praktikanter och arbetstagare att fastställa 
vilken utbildningsväg som är bäst lämpad för deras tycken och intressen, och konstaterar 
att man bör föregripa arbetsmarknadstendenserna för att alla inblandade ska kunna rikta 
sina åtgärder på ett bättre sätt och göra informerade val.

4. Europaparlamentet beklagar de minskade utbildningsanslagen och bristen på 
praktikplatser vid företag på grund av krisen.

5. Europaparlamentet påminner om att arbetsgivarna har ett viktigt ansvar när det kommer 
till att förverkliga det livslånga lärandet för alla och uppmuntrar dessa att främja 
fortbildning under arbetstagarnas hela yrkesliv. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att själva fastställa ambitiösa mål och 
tillämpa innovativa strategier för att ta itu med avbruten skolgång och efterlyser varierade 
och flexibla vägar till lärande som tillgodoser behoven hos olika typer av studerande, ett 
införande av varvade utbildningssystem som kombinerar studier och praktik och bättre 
möjligheter på yrkesutbildningsområdet.

7. Europaparlamentet efterlyser en ökad politisk dialog och ett förstärkt samarbete på 
utbildningsområdet mellan unionen och dess internationella partner för att spegla de 
växande ekonomiska, sociala och politiska ömsesidiga beroendena och för att bidra till 
genomförandet av den externa dimensionen av Europa 2020.


