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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer, med henblik på at skabe et stærkt og innovativt Europa og fremme social 
integration, medlemsstater til at øge niveauet af investeringer i kvalitetsuddannelse for 
at forberede studerende på arbejdsmarkedets konstant skiftende behov;

2. opfordrer medlemsstater til at sørge for mere effektiv uddannelse, med fokus på aktivt 
borgerskab, tværfaglige kvalifikationer, iværksætterevner og kompetencer inden for 
videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik, digitale færdigheder og 
fremmedsproglige kundskaber, for at tackle misforhold mellem kvalifikationer og 
efterspørgsel på arbejdsmarkedet;  

3. opfordrer medlemsstater til at sikre et inkluderende og integreret uddannelsessystem 
med en livslang læringsproces, der giver lige adgang for alle på samtlige niveauer og 
tilbyder skræddersyede ordninger for at imødekomme de studerendes forskellige behov, 
især dem fra udsatte samfundsgrupper såsom romaer, migranter og handicappede; 

4. mener, at medlemsstater bør nedbringe frafaldsprocenter ved at indføre 
førskoleundervisning, udviklings- og hjælpeprogrammer, sørge for fritidsaktiviteter og 
inddrage forældre samt tilbyde vejledning til dårligt stillede studerende i løbet af deres 
studier og hjælpe dem med at få adgang til ERASMUS-programmet og praktikpladser;  

5. opfordrer medlemsstater til at lette skift mellem de forskellige uddannelsesretninger, 
lette overgangen mellem uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse, skabe 
muligheder for praktikophold, læring på arbejdspladsen, lærepladser og tostrengede 
uddannelsesmodeller samt anerkende kvalifikationer baseret på ikke-formel og uformel 
læring;

6. understreger behovet for at forberede undervisere på at fokusere på færdigheder og 
kompetencer, blive fortrolige med forskellige kulturer og tilpasse lektioner til deres 
elevers måde at kommunikere og lære på;

7. opfordrer medlemsstater til jævnligt at kontrollere og vurdere, hvorvidt det er lykkedes 
dem at give lige adgang til inkluderende kvalitetsundervisning på alle niveauer, og om 
færdigheder erhvervet gennem uddannelse har øget de studerendes 
beskæftigelsesmuligheder. 


