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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at højt kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft udgør en af drivkræfterne 
bag innovation og medfører en betydelig konkurrencefordel for EU; fremhæver, at 
erhvervsuddannelse af høj kvalitet bidrager stærkt til en bæredygtig udvikling og til 
skabelsen af et velfungerende indre marked, og at der er grund til konstant at tilpasse 
uddannelserne til behovene og udviklingen på det europæiske arbejdsmarked gennem en 
bred dialog mellem alle interesseparterne;

2. er af den opfattelse, at erhvervsuddannelse bør skabe betingelser for mobilitet på 
arbejdsmarkedet både i løbet af de første studieår og i forbindelse med livslang læring;

3. mener, at EU-institutionerne for fuldt ud at gennemføre EU 2020-flagskibsinitiativet "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" skal iværksætte et pragmatisk, bredt og 
omfattende initiativ, der støttes af alle medlemsstater og primært skal fokusere på at 
forbinde områderne for erhvervsuddannelse, erhvervsmæssige kvalifikationer, livslang 
læring og lærlingeuddannelse i samarbejde med arbejdsmarkedet, så det sikres, at den 
enkelte medlemsstat virkelig tager ansvar for de mål, der er fastsat i strategirammen for 
det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020);

4. understreger behovet for større overensstemmelse og synergi mellem 
uddannelsessystemerne i EU's medlemsstater, især med hensyn til sprogindlæring og de 
uddannelsesplaner, der er tilpasset målene i "Innovation i EU"; fremhæver behovet for at 
fjerne alle de juridiske og administrative hindringer for udviklingen af en europæisk 
ramme, som sikrer en bred vifte af praktikmuligheder af høj kvalitet i hele EU;

5. understreger, at det at give unge mennesker mulighed for at gennemføre et uddannelses-
eller praktikforløb i udlandet er væsentlig for deres erhvervelse af nye færdigheder, 
herunder sprogkundskaber, og således øger deres muligheder for integration på 
arbejdsmarkedet; glæder sig derfor over Kommissionens intentioner om at udforme et 
Unge på vej-kort, der vil hjælpe alle unge med at flytte til en anden medlemsstat for at 
studere, og om at oprette mobilitetslån til europæiske studerende for at give flere unge 
europæere, især de dårligst stillede af dem, mulighed for at gennemføre et studie-, 
uddannelses- eller praktikforløb i et andet land;

6. opfordrer Kommissionen til at undersøge vekselvirkningen og etablere bedre synergier 
mellem direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
Bologna-processen inden for videregående uddannelse og Københavnprocessen inden for 
erhvervsuddannelse gennem en bedre udnyttelse af den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer og det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse 
(ECVET) og Europass; fastholder, at medlemsstaterne bør bevare kompetence i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer i henhold til deres særlige 
samfundsmæssige og kulturelle forhold;
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7. bemærker, at det er yderst vigtigt at fremme mobilitet på arbejdsmarkedet i EU’s indre 
marked; glæder sig over og støtter til fulde Kommissionens forslag om at revidere den 
nuværende ordning for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer; mener, at en 
meningsfuld vurdering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer i dets nuværende 
form bør indgå i Kommissionens evaluering af direktivet; er af den opfattelse, at 
medlemsstaternes gensidige anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fortsat bør 
være en topprioritet for Kommissionen;

8. udtrykker ønske om, at Kommissionen, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet støtter og 
udvider de europæiske programmer til fremme af lærlinges mobilitet, især Leonardo da 
Vinci-programmet, med henblik på at fremme en større mobilitet blandt lærlingene i det 
indre marked;

9. henviser til, at der også findes et indre marked for erhvervsmæssige uddannelsestilbud, og 
opfordrer medlemsstaterne til at stille flere rådgivningsorganer med hensyn til 
uddannelsestilbud og jobmobilitet til rådighed i deres eget land, men også i andre 
medlemsstater;

10. påpeger de hindringer for at blive integreret, som tredjelandsstatsborgere støder på, når 
deres kvalifikationer ikke bliver anerkendt; opfordrer Kommissionen til at vurdere 
indvirkningen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer på anerkendelsen af 
tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer;

11. anmoder om støtte til grænseoverskridende kontakter og kommunikationsplatforme 
mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere med henblik på udveksling af bedste 
praksis;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme fuld gennemførelse, 
anvendelse og håndhævelse af EU's lovgivning, der danner grundlag for det indre marked, 
ved at støtte undervisningsprogrammer for at sikre, at erhvervslivet, de offentlige 
myndigheder og forbrugerne bedre forstår den gældende lovgivning og deres tilsvarende 
rettigheder og pligter;

13. opfordrer alle aktører på arbejdsmarkedet, herunder erhvervssektorerne, virksomhederne, 
fagforeningerne, ministerierne og de offentlige arbejdsformidlinger, til at indgå i en 
struktureret social dialog om, hvordan man bedre sikrer en erhvervsmæssig integration af 
unge og fremmer livslang læring og formel/uformel erhvervsuddannelse.
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