
PR\839333SV.doc PE452.809v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2010/2234(INI)

15.11.2010

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om bättre EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja 
Europa 2020 strategin
(2010/2234(INI))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Nadja Hirsch



PE452.809v01-00 2/10 PR\839333SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ......................................................................................................................9



PR\839333SV.doc 3/10 PE452.809v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bättre EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin
(2010/2234(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En förnyad social agenda: 
Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa” (KOM(2008)0412) av den 
2 juli 2008,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Nya insatser för bättre 
EU-samarbete inom yrkesutbildning för att stödja Europa 2020-strategin” av den 
9 juni 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Kärnkompetenser för en värld i 
förändring” (KOM(2009)0640) av den 25 november 2009,

– med beaktande av de åtta nyckelkompetenser som anges i Europaparlamentets och rådets 
rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om 
inrättandet av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen 
(KOM(2008)0180) av den 9 april 2008,

– med beaktande av det tioåriga arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” och de efterföljande 
interimsrapporterna om hur genomförandet av programmet gått framåt,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En EU-strategi för ungdomar –
Satsa på ungdomars egna möjligheter” (KOM(2009)0200) av den 27 april 2009,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om ”En EU-strategi för ungdomar –
Satsa på ungdomars egna möjligheter”1, 

– med beaktande av rådets resolution av den 27 november 2009 om förnyade ramar för det 
europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Unga på väg - Ett initiativ för 
att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i 
Europeiska unionen” (KOM(2010)0477), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för 
europeiskt samarbete på utbildningsområdet (ECET 2020), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2009 om utvärderingen av de nuvarande 
ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och om framtidsperspektiven 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0166.
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för de förnyade ramarna (9169/09),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en digital agenda för Europa 
(KOM(2010)0245) av den 26 augusti 2008,

– med beaktande av rådets resolution av den 15 november 2007 om ny kompetens för nya 
arbetstillfällen,

– med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om kärnkompetenser för en värld i 
förändring: genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”1,

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om kärnkompetenser för en 
värld i förändring: genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”2,

– med beaktande av Cedefops undersökning ”Professionalising career guidance: Practitioner 
competences and qualification routes in Europe”, mars 2009, 

– med beaktande av Cedefops undersökning ”Skills for Europe’s future: anticipating 
occupational skill needs”, maj 2009,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Europa 2020 – En strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020) av den 3 mars 2010,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om kompetens till stöd för 
livslångt lärande och initiativet om ny kompetens för nya arbetstillfällen,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”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) av den 9 april 2008,

– med beaktande av rådets överläggningar av den 5 december 2008 om slutsatserna från 
rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om framtida 
prioriteringar för ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning (16459/08),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 
om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen 
(ECVET),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 
om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 
om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 november 2008 om rörlighet för ungdomar, 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0164.
2 EUT C 45E, 23.2.2010, s. 33.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”En enhetlig ram för indikatorer 
och referensvärden för att mäta de framsteg som gjorts avseende Lissabonmålen för 
utbildning” (KOM(2007)0061) av den 21 februari 2007,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Effektiva och rättvisa 
utbildningssystem i Europa” (KOM(2006)0481) av den 8 september 2006,

– med beaktande av Cedefops forskningsrapport ”Guiding at-risk youth through learning to 
work”, Luxemburg 2010,

– med beaktande av Cedefops rapport ”Jobs in Europe to become more knowledge- and 
skills-intensive”, februari 2010,

– med beaktande av Cedefops rapport ”Skill mismatch in Europe”, juni 2010,

– med beaktande av Cedefops rapport ”Working and ageing”, Luxemburg 2010,

– med beaktande av artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt där utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott behandlas,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Ungdomsarbetslösheten är en av de akutaste utmaningarna i Europa. Ett mål är att minska 
andelen ungdomar som slutar skolan i förtid till mindre än 10 procent.

B. På grund av den demografiska utvecklingen blir ett längre och mer mångsidigt arbetsliv en 
självklarhet och endast livslångt lärande kan säkra ett deltagande på arbetsmarknaden.

C. Det är särskilt viktigt att yrkesutbildningen anpassas till deltagarnas individuella behov, 
och detta möjliggör särskilt en bättre integration för specifika grupper såsom migranter, 
funktionshindrade och personer som slutat skolan i förtid.

1. Europaparlamentet inser vikten av yrkesutbildning och betonar i detta sammanhang att 
alla aktörer måste medverka och samarbeta. Parlamentet betonar att detta är en 
nyckelfaktor för framgång.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtgärder för att skapa större acceptans, 
transparens och jämförbarhet vid erkännandet av utbildningar från olika 
utbildningssystem.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att yrkesutbildningen i högre 
grad inriktas på arbetsmarknadens behov. 
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4. Europaparlamentet välkomnar mer resultatorienterade inlärningsmetoder och ett mer 
utbrett erkännande av informellt förvärvad kompetens (Skills).

Utbildning

5. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna säkerställer ett utbildningsutbud av hög 
kvalitet som är inriktat på arbetsbaserad inlärning. 

6. Europaparlamentet efterlyser en större balans mellan flickors och pojkars yrkesval. 

7. Europaparlamentet begär en institutionaliserad dialog mellan samtliga aktörer för att säkra 
kvaliteten och arbetsmarknadsinriktningen på yrkesutbildningen.

8. Europaparlamentet välkomnar målen i EU 2020-strategin om att inrikta 
yrkesutbildningssystemen på kreativitet, innovation och företagaranda, och att 
egenföretagande ses som en karriärmöjlighet. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta att arbetsliven i framtiden 
kommer att vara längre och mer mångskiftande och därför förmedla kompetens som är 
anpassad till denna arbetsmarknad. 

Fortbildning

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta det ökade behovet av 
kvalificerad fortbildning och att genom rådgivningsbyråer hjälpa arbetstagarna att planera 
en passande fortbildning. Parlamentet uppmanar arbetsgivarna att möjliggöra 
kompetensutveckling. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett instrument (checklista för 
livslångt lärande) som uppmuntrar arbetstagare att systematiskt och på eget initiativ 
engagera sig i livslångt lärande och regelbundet kontrollera vilka kvalifikationer som 
krävs för ett fortsatt framgångsrikt deltagande på arbetsmarknaden. 

12. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är med en lätt tillgänglig, flexibel och 
individuellt anpassad fortbildning för människor i olika levnadsstadier.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för yrkesfortbildningen 
och det livslånga lärandet satsa mer på online-inlärningsprogram för att på så sätt bidra till 
en balanserad uppdelning av yrkes- och familjeuppgifter i familjerna. 

Yrkesutbildningens kvalitet och effektivitet

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa bättre möjligheter för 
kompetensutveckling av utbildare och att lägga grunden för ett gynnsamt 
utbildningspartnerskap.

15. Europaparlamentet framhäver fokusen på nyckelkompetenser i yrkesutbildning, som 
måste fortsätta att främjas vid sidan av arbetsbaserad inlärning. 

16. Europaparlamentet begär att också yrkesskolor och yrkeshögskolor får ägna sig åt 
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fortbildning, särskilt högskolor för kompetensutveckling av yrkesfolk, inom i synnerhet 
områdena matematik, data, naturvetenskap och teknik. Parlamentet betonar dock att det 
inte får leda till snedvridning av konkurrensen med privata aktörer. 

Utbud för specifika grupper

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom yrkesutbildningen särskilt beakta 
individuella behov hos lågutbildade, personer med invandrarbakgrund, arbetslösa och 
personer med funktionshinder.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa övergångsmöjligheter för unga 
utan eller med låg utbildning så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Med tanke på 
allvaret i detta kräver parlamentet ett pilotprojekt för att bekämpa ungdomsarbetslösheten 
där man stödjer medlemsstaterna att bygga upp lokala nätverk mellan skolor, företag, 
ungdomsmottagningar och ungdomarna själva.

Flexibilitet och mobilitet

19. Europaparlamentet välkomnar idén om att göra gränsöverskridande rörlighet till en 
integrerad valmöjlighet inom yrkesutbildningen. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad erkänna icke-formellt och 
informellt lärande.

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utforma utbildningsutbudet i 
moduler. Parlamentet begär dock att de enskilda modulerna ska definieras klart och tydligt 
och att jämförbarhet ska skapas. 

22.  Europaparlamentet är övertygat om att de partnerskap mellan yrkesutbildningens aktörer 
som föreslås i Europa 2020-strategin är en förutsättning för effektivitet och 
arbetsmarknadsrelevans.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom yrkesutbildningen beakta 
tillägnande av kunskaper i främmande språk. 

Europeiskt och internationellt samarbete inom yrkesutbildningen

24. Europaparlamentet välkomnar de gemensamma referensinstrument som främjas inom 
ramen för Köpenhamnsprocessen (Europass, den europeiska referensramen för 
kvalifikationer, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen och 
den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning) och ger sitt stöd till 
att dessa instrument införs och vidareutvecklas konsekvent.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla förfarandena för att erkänna 
utländska yrkesexamina så att yrkeskvalifikationer kan beläggas inte bara med formella 
betyg utan också genom arbetsprov, praktiska och teoretiska tester samt utlåtanden från 
sakkunniga.

Finansiering
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26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa Europeiska socialfonden, hela 
programmet för livslångt lärande och Erasmus för unga företagare på sådant sätt att medel 
kan anslås till utbildningsprojekt, till kampen mot ungdomsarbetslöshet och till 
fortbildning för äldre personer i hela EU och så att dessa medel blir lättare att få tillgång 
till.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med ESF-medel stödja ett 
vouchersystem för fortbildning så att också låginkomsttagare kan utnyttja 
fortbildningsutbudet.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Möjligheten och förmågan att studera och arbeta i en internationell miljö är en viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt yrkesliv i en globaliserad ekonomi. Det behövs fler 
arbetstagare som är rörliga och flexibla och har internationell erfarenhet.

De nyckelfaktorer som anges i Europa 2020-strategin för en smart tillväxt (främjande av 
kunskap, innovationer och utbildning samt det digitala samhället), en hållbar tillväxt 
(resurseffektivare produktion samtidigt som konkurrenskraften höjs) och en tillväxt för alla 
(höjd sysselsättningsgrad, kompetenshöjning och fattigdomsbekämpning) måste förverkligas 
inom yrkesutbildningen genom konkreta åtgärder på unions- och medlemsstatsnivå.

Trots de dramatiska följderna av den ekonomiska krisen på den europeiska arbetsmarknaden 
kan man utgå ifrån att sysselsättningstillväxten i Europa åtminstone gradvis kommer att 
återhämta sig under de närmaste åren. Enligt den senaste prognosen från Cedefop om utbud 
och efterfrågan på kompetens i Europa kan antalet nya arbetstillfällen i Europa fram till 
år 2020 uppskattas till 80 miljoner1. 

I dessa framtidsprognoser antas att efterfrågan på kompetens kommer att fortsätta att öka. Den 
industriella och tekniska utvecklingen leder till ett ökat behov av arbetskraft med höga och 
medelhöga kvalifikationer, vilket dock sker på bekostnad av mindre kvalificerade.

Särskilt för unga gäller det att handla snabbt. Den stadigt stigande ungdomsarbetslösheten är 
en av de akutaste utmaningarna i Europa. 

Unga arbetstagare är inte bara oftare arbetslösa än äldre. De arbetar också ofta under osäkra 
förhållanden och på tillfälliga anställningar med lägre löner och sämre social trygghet. 
Medlemsstaterna måste anta riktade politiska strategier för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, med beaktande av nationella särarter och behov. Konkreta, kreativa 
och effektiva åtgärder måste vidtas för att uppnå de mål som sätts inom ramen för 
Europa 2020-strategin om att minska andelen ungdomar som slutar skolan i förtid till under 
10 procent per årgång och göra det möjligt för 40 procent av den unga befolkningen att 
avsluta en högre utbildning.

Företagen kräver i allt högre grad att utbildningarna får en uttalad praktisk förankring och en 
klart problemlösande inriktning. Det som räknas för företagen är vad en deltagare i en 
utbildning faktiskt kan ta med sig tillbaka till arbetet i form av färdigheter och kompetens. 

Här är det nödvändigt att klart och tydligt satsa på resultatinriktat lärande. Även de båda 
initiativ som utvecklats inom ramen för Köpenhamnsprocessen (den europeiska 
referensramen för kvalifikationer och det europeiska systemet för meritöverföring inom 
yrkesutbildningen) kommer att i hög grad prägla utvecklingen på europeisk nivå under 
kommande år, och redan idag inspirerar de till reformer av yrkesutbildningssystemen i vissa 
medlemsstater. Det krävs större acceptans, transparens och jämförbarhet i och mellan de olika 
utbildningssystemen i EU:s medlemsstater. Målen och initiativen i den europeiska 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, s. 12.
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utbildningspolitiken behöver stödas av alla aktörer inom yrkesutbildningen, och de behöver 
också testas i praktiken och i många fall också konkretiseras.

Med tanke på samhällets ökade behov av fortbildning, inte minst till följd av den 
demografiska utvecklingen, och på nödvändigheten av livslångt lärande, måste arbetstagare få 
ett instrument i sin hand med vilket de själva kan fastställa och planera sitt 
fortbildningsbehov. Detta kan kompletteras med neutrala rådgivningsbyråer för 
yrkesutbildning.

För att människor i olika levnadsstadier och vissa specifika grupper ska få tillträde till 
yrkesutbildning måste det dessutom skapas större, förenklade och mer lättillgängliga 
finansieringsmöjligheter med existerande medel från ESF, hela programmet för livslångt 
lärande och Erasmus för unga företagare.

ESF-medel skulle också kunna finansiera ett vouchersystem som skulle göra det möjligt för 
låginkomstagare att delta i fortbildningar så att de kan öka sina möjligheter på 
arbetsmarknaden. På så sätt kan människor rent konkret uppmuntras till livslångt lärande. Det 
skulle uppstå konkurrens mellan olika fortbildningsinstitutioner eftersom medborgarna själva 
skulle kunna bestämma vilken del av utbudet som bäst motsvarar deras behov.

En förutsättning för att dessa mål ska kunna uppnås är att yrkesutbildning prioriteras högt 
politiskt och gemensamt på varaktig basis. För genomförandet är det oundgängligt att alla 
berörda aktörer deltar och engagerar sig. Detta krävs av EU-institutionerna och 
medlemsstaterna, men också i samma utsträckning av lokala och regionala aktörer.

Vi måste säkerställa att Europas arbetskraft får möjlighet att anpassa sig till de krav som ställs 
i ekonomin. De politiska beslutsfattarna måste ge människor möjlighet att skaffa sig 
ytterligare och större kvalifikationer. Kompetensutveckling får inte begränsas till att hjälpa 
människor till en bättre arbetsplats. Kompetensutveckling måste också ge folk möjlighet att 
utforma framtidens arbetsplatser och på så sätt bidra aktivt till att skapa en mer innovativ 
ekonomi. 


