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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien
(2010/2234(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Den nye sociale dagsorden: Muligheder, 
adgang og solidaritet i det 21. århundredes Europa (KOM(2008)0412),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. juni 2010 "Et nyt afsæt for europæisk 
samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien",

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. november 2009 "Nøglekompetencer i 
en verden under forandring" (KOM(2009)0640),

– der henviser til de otte centrale færdigheder, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 "Nøglekompetencer for livslang 
læring - en europæisk referenceramme",

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 9. april 2008 om 
etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) 
(KOM(2008)0180),

– der henviser til det tiårige arbejdsprogram "Uddannelse og Erhvervsuddannelse 2010" og 
til de efterfølgende fælles foreløbige rapporter om fremskridtene hen imod dets 
gennemførelse,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. april 2009 "En EU-strategi for unge –
investering og mobilisering" (KOM(2009)0200),

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om "En EU-strategi for unge – investering 
og mobilisering"1,

–  der henviser til Rådets resolution af 27. november 2009 om nye rammer for det 
europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018),

– der henviser til Kommissionens meddelelse ”Unge på vej – Et initiativ om udnyttelse af 
unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den 
Europæiske Union (KOM(2010)0477), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det
europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020"), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2009 om evaluering af de nuværende 
rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet og om de fremtidige 
perspektiver for de nye rammer (9169/09),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0166.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2008 "En digital dagsorden for 
Europa" (KOM(2010)0245),

– der henviser til Rådets resolution af 15. november 2007 om nye kvalifikationer til nye job,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om nøglekompetencer i en verden under 
forandring: gennemførelsen af "arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 
2010"1,

– der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om livslang læring som grundlag for 
viden, kreativitet og innovation – implementering af arbejdsprogrammet for uddannelse 
og erhvervsuddannelse 20102,

– der henviser til CEDEFOP's undersøgelse "Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe", marts 2009,

– der henviser til CEDEFOP's undersøgelse "Skills for Europe's future: anticipating 
occupational skill needs", maj 2009,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om "Europa 2020 – En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst"(KOM(2010)2020),

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om kompetencer til støtte for livslang 
læring og "nye kvalifikationer til nye job"-initiativet.

– der henviser til Kommissionens tjenesters arbejdsdokument af 9. april 2008 om 
"European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET): A system for 
the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes in Europe" 
(SEK(2008)0441),

– der henviser til resultatet af Rådets drøftelse af 5. december 2008 om konklusionerne 
vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, 
om fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde inden for 
erhvervsuddannelse (16459/08),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om etablering 
af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. juni 2009 om 
fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering 
af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) for livslang læring, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0164.
2 EFT C 45 E af 23.2.2010, s. 33.
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– der henviser til Rådets konklusioner af 21. november 2008 om unges mobilitet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om 
nøglekompetencer for livslang læring,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. februar 2007 om "et sammenhængende 
sæt indikatorer og benchmarks til overvågning af udviklingen i retning af opfyldelse af 
Lissabon-målene inden for uddannelse" (KOM(2007)0061),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. september 2006 ”Effektivitet og lige 
muligheder for alle i de europæiske uddannelsessystemer” (KOM(2006)0481),

– der henviser til undersøgelsesdokumentet "Guiding at-risk youth through learning to 
work", Cedefop, Luxemburg 2010,

– der henviser til kortfattet rapport om "Beschäftigung in Europa soll wissens- und 
kompetenzintensiver werden", Cedefop, februar 2010,

– der henviser til kortfattet rapport om "Die richtige Qualifikation? 
Qualifikationsungleichgewichte in Europa", Cedefop, juni 2010,

– der henviser til "Working and ageing", Cedefop, Luxembourg 2010,

– der henviser til artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
der omhandler uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden er en af de mest presserende udfordringer i 
Europa, og at der arbejdes hen imod at nedsætte andelen af unge, der forlader skolen, til 
mindre end 10 %,

B. der henviser til, at den demografiske udvikling vil føre til, at et længere og mere varieret 
arbejdsliv bliver en selvfølge, og at kun livslang læring kan sikre deltagelse på 
arbejdsmarkedet,

C. der henviser til, at det er særlig vigtigt at tilpasse de erhvervsfaglige uddannelser til den 
enkeltes behov, hvilket navnlig vil muliggøre en bedre integration for visse specifikke 
grupper, såsom indvandrere, handicappede eller unge, der forlader skolen, 

1. anerkender vigtigheden af erhvervsfaglig uddannelse og fremhæver, at alle aktører er nødt 
til at medvirke og samarbejde herom; understreger, at dette er en afgørende faktor for et 
vellykket resultat;

2. udtrykker tilfredshed med Kommissionens foranstaltninger, som tilstræber at opnå større 
gennemtrængelighed, gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse med 
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anerkendelsen inden for og mellem uddannelsessystemerne;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de erhvervsfaglige uddannelser retter sig mere 
mod arbejdsmarkedets behov;

4. hilser mere resultatorienterede indlæringsmetoder og en øget anerkendelse af uformelt 
erhvervede kvalifikationer velkommen;

Uddannelse

5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre uddannelsestilbud af høj kvalitet, som er rettet mod 
arbejdsbaseret læring; 

6. kræver større ligevægt, når piger og drenge foretager deres erhvervsvalg; 

7. opfordrer til en institutionaliseret dialog mellem alle aktører for at sikre kvalitet og 
arbejdsmarkedsorientering i erhvervsuddannelserne;

8. udtrykker tilfredshed med Europa 2020-strategiens mål om at indrette 
erhvervsuddannelsessystemet på en sådan måde, at det rettes mod kreativitet, innovation 
og iværksætterånd, og selvstændighed betragtes som en karrieremulighed; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til, at det fremtidige arbejdsliv bliver længere 
og mere varieret, og derfor formidle kvalifikationer, som er tilpasset dette arbejdsmarked; 

Erhvervsuddannelse

10. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til det stigende behov for kvalificeret 
erhvervsuddannelse og gennem rådgivningscentre støtte arbejdstagerne med planlægge en 
passende erhvervsuddannelse; opfordrer arbejdsgiverne til at tilbyde videreuddannelse; 

11. opfordrer Kommissionen til at udvikle et instrument (tjekliste for livslang læring), som 
opmuntrer arbejdstagere til systematisk og på eget initiativ at deltage i livslang læring, 
samt med regelmæssige mellemrum kontrollere, hvilke kvalifikationer der er nødvendige 
for en fortsat vellykket deltagelse på arbejdsmarkedet; 

12. understreger vigtigheden af en lettilgængelig, fleksibel og individuel erhvervsuddannelse 
for mennesker på forskellige livsstadier;  

13. opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af erhvervsuddannelse og livslang 
læring at sætte større fokus på online-indlæringsprogrammer med henblik på at bidrage til 
at skabe en mere afbalanceret opdeling af de erhvervs- og familiemæssige opgaver i 
familien;  

Kvalitet og effektivitet inden for erhvervsuddannelse

14. opfordrer medlemsstaterne til at skabe bedre muligheder for undervisernes kvalifikationer 
og lægge grunden til et styrket indlæringssamarbejde; 

15. understreger fokusset på nøglekompetencer inden for erhvervsmæssig uddannelse, som 
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sideløbende med arbejdsbaseret læring skal fremmes;

16. opfordrer til, at de erhvervsfaglige skoler og højskoler også tager del i det 
erhvervsmæssige uddannelsesarbejde, navnlig de højskoler, som tilbyder 
videreuddannelse på faglige områder inden for især MINT-erhvervene (matematik, 
informationsvidenskab, naturvidenskab og teknologi); fastslår ganske vist, at dette ikke 
må medføre konkurrenceforvridninger i forhold til private udbydere;

Tilbud til særlige grupper

17. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med erhvervsuddannelse at tage særligt hensyn 
til de individuelle behov hos lavtuddannede, studerende med indvandrerbaggrund, 
arbejdsløse og handicappede;

18. opfordrer medlemsstaterne til at etablere overgangsmuligheder for unge uden eller med 
lav uddannelse med henblik på at gøre det muligt for dem at komme ind på 
arbejdsmarkedet; opfordrer i betragtning af situationens alvor til, at der etableres et 
pilotprojekt til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, som støtter medlemsstaterne i 
opbygningen af lokale netværk mellem skoler, virksomheder, ungdomsforsorg og unge 
mennesker;

Fleksibilitet og mobilitet

19. hilser ideen om at sikre mobilitet over grænserne som en integreret del af 
erhvervsuddannelsesmetoderne velkommen; 

20. opfordrer medlemsstaterne til at gøre det lettere at anerkende ikke-formel og uformel 
uddannelse;

21. hilser Kommissionens forslag om at opbygge uddannelsesudbuddet i moduler 
velkommen; opfordrer imidlertid til, at modulerne defineres klart og at der skabes 
sammenlignelighed; 

22. er overbevist om, at de partnerskaber, som er opstået inden for rammerne af Europa 2020-
strategien mellem erhvervsuddannelsesaktørerne, er en forudsætning for effektivitet og 
arbejdsmarkedsrelevans; 

23. opfordrer medlemsstaterne til at lægge vægt på erhvervelse af sprogkundskaber inden for 
erhvervsuddannelserne; 

Europæisk og internationalt samarbejde inden for erhvervsuddannelse

24. hilser de fælles referencedokumenter, hvortil der ydes fællesskabsstøtte inden for 
rammerne af Københavnsprocessen (Europass, en europæisk referenceramme for 
kvalifikationer, det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse og den 
europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse) velkommen, og 
støtter den konsekvente indførelse og videreudvikling af disse instrumenter; 

25. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle procedurerne for anerkendelse af udenlandske 
fagkvalifikationer, således at disse ikke blot kan påvises ved hjælp af formelle certifikater, 
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men derimod også ved hjælp af arbejdsprøver, praktiske og teoretiske eksamener og 
udtalelser;

Finansiering

26. opfordrer Kommissionen til at foretage de nødvendige tilpasninger til Den Europæiske 
Socialfond og hele programmet for Livslang Læring samt Erasmus for unge iværksættere 
med henblik på at sikre og lette tilgangen til finansieringen af erhvervsfaglige 
uddannelsesprojekter, bekæmpe ungdomsarbejdsløshed samt med henblik på 
videreuddannelse af ældre mennesker i hele EU; 

27. opfordrer medlemsstaterne til at fremme videreudviklingen af en ESF-finansieret 
klippekortsordning, som også gør det muligt for lavindkomstgrupper at gøre brug af 
erhvervsuddannelsestilbuddene;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Muligheden for og evnen til at studere og arbejde i et internationalt miljø er en vigtig 
forudsætning for et vellykket erhvervsliv i en globaliseret økonomi. Der er i stigende grad 
behov for arbejdstagere, som er mobile, fleksible og internationalt erfarne. 

Nøgleelementerne i Europa 2020-strategien for intelligent vækst (fremme af viden, innovation 
og uddannelse og det digitale samfund), bæredygtig vækst (en mere ressourceeffektiv 
produktion samtidig med en stigning i konkurrenceevnen) og inklusiv vækst (forøgelse af 
beskæftigelsesfrekvensen, videreuddannelse og bekæmpelse af fattigdom) skal virkeliggøres 
inden for erhvervsuddannelse gennem konkrete foranstaltninger på både unions- og 
medlemsstatsniveau.

Trods den økonomiske krises drastiske indvirkninger på det europæiske arbejdsmarked bør 
det lægges til grund, at beskæftigelsesvæksten i Europa i det mindste gradvist vil komme sig i 
løbet af de næste ti år. Som den aktuelle prognose fra Cedefop viser med hensyn til 
uddannelsestilbuddet og -efterspørgslen i Europa, anslås antallet af nye stillinger frem til 2020 
at beløbe sig til 80 millioner.1

Prognoserne tyder på, at stigningen i efterspørgslen efter kompetencer fortsat vil stige. Den 
industrielle og teknologiske udvikling medfører et øget behov for højt- og middelkvalificeret 
arbejdskraft, ganske vist på bekostning af den lavt kvalificerede arbejdskraft.

Det er især vigtigt at handle hurtigt i forbindelse med unge mennesker. Den vedvarende 
stigning i ungdomsarbejdsløsheden er en af de mest presserende udfordringer i Europa. 
Unge arbejdstagere er ikke blot hyppigere arbejdsløse end voksne arbejdstagere, men er ofte 
også ansat i usikre og midlertidige job med lavere lønninger og en ringere grad af social 
sikring. Medlemsstaterne er nødt til at vedtage målrettede strategier for at bekæmpe 
arbejdsløsheden og samtidig tage højde for specifikke nationale forhold og behov. Europa 
2020-strategiens målsætninger om at reducere andelen af unge, der forlader skolen, til under 
10 % per årgang og gøre det muligt for 40 % af de unge mennesker at færdiggøre en 
videregående uddannelse, skal gribes an ved hjælp af konkrete, kreative og effektive 
foranstaltninger.

Virksomheder kræver i stadig højere grad, at erhvervsuddannelsestilbuddene er mere 
erfarings- og løsningsorienteret. For virksomhederne er det afgørende, hvilke kvalifikationer 
og kompetencer en deltager i en erhvervsfaglig uddannelse efterfølgende rent faktisk bringer 
med sig tilbage til arbejdspladsen. 

I denne forbindelse er det nødvendigt at satse på resultatorienteret læring. Også de to inden 
for rammerne af Københavnsprocessen udviklede initiativer – den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer samt det europæiske meritoverføringssystem for 
erhvervsuddannelser – vil i de næste år komme til at præge tendensen på europæisk plan, og 
allerede i dag inspirerer disse initiativer til nye reformer af erhvervsuddannelserne. 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxembourg 2010, s. 12.
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For at kunne sammenligne erhvervsuddannelsessystemerne i EU-medlemsstaterne er det 
nødvendigt med større gennemtrængelighed, gennemsigtighed og sammenlignelighed i og 
mellem de forskellige uddannelsessystemer. Det er nødvendigt, at alle aktører inden for 
erhvervsuddannelsesområdet støtter op om målene og initiativerne i den europæiske 
uddannelsespolitik Det er ligeledes nødvendigt, at disse afprøves i praksis og i mange tilfælde 
konkretiseres yderligere.

I betragtning af det stigende samfundsmæssige behov for videreuddannelse og 
nødvendigheden af at deltage i livslang læring, der skyldes den demografiske udvikling, er det 
nødvendigt at give arbejdstagerne et værktøj, der gør det muligt for dem selv at deltage i 
planlægningen af deres erhvervsuddannelsesbehov. Dette kan suppleres med neutrale 
rådgivningscentre for erhvervsuddannelse.

Med henblik på at mennesker på forskellige livsstadier og visse specifikke persongrupper kan 
få adgang til erhvervsuddannelse er det ligeledes nødvendigt at udvikle udvidede, forenklede 
og lettere tilgængelige finansieringsmuligheder inden for rammerne af de eksisterende ESF-
midler, det samlede program for livslang læring og Erasmus for unge iværksættere.

ESF-midlerne kan ligeledes finansiere en klippekortsordning, som ville gøre det muligt for 
mennesker i lavindkomstgrupper at deltage i en erhvervsuddannelse, som ville forbedre deres 
chancer på arbejdsmarkedet. På den måde er det muligt helt målrettet at opmuntre mennesker 
til livslang læring. Der vil opstå konkurrence mellem erhvervsuddannelsesinstitutionerne, 
eftersom befolkningen selv kan afgøre, hvilket tilbud der bedst svarer til deres behov.

Forudsætningen for at nå disse mål er, at der vedvarende gives høj politisk og fælles prioritet 
til erhvervsuddannelserne. For at kunne gennemføre disse mål er det af afgørende betydning, 
at alle berørte aktører medvirker og engagerer sig i projektet, og dette gælder både EU-
institutionerne og medlemsstaterne, men i lige så høj grad lokale og regionale aktører.

Vi må sikre, at arbejdskraften i Europa får mulighed for at tilpasse sig erhvervslivets krav. De 
politiske beslutningstagere skal give befolkningen mulighed for at tilegne sig flere og bedre 
kvalifikationer. Kvalifikationsudvikling må ikke begrænses til kun at omfatte muligheden for, 
at mennesker kan finde bedre beskæftigelsesmuligheder. Det skal også give dem lejlighed til 
at udforme fremtidens arbejdspladser, således at de yder et aktivt bidrag til at skabe en mere 
innovativ økonomi.


