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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att en högkvalificerad och utbildad arbetskraft utgör en 
av drivkrafterna för innovation och ger betydande konkurrensfördelar för unionen. 
Parlamentet betonar att yrkesutbildning av hög kvalitet på ett grundläggande sätt bidrar till 
en hållbar utveckling och till att skapa en fungerande inre marknad, och fortlöpande bör 
anpassas till behoven och utvecklingen på den europeiska arbetsmarknaden genom 
omfattande dialog mellan alla berörda parter.

2. Europaparlamentet är övertygat om att yrkesutbildningen borde skapa förutsättningar för 
en rörlig arbetskraft, både under inledande studier och inom ramen för livslångt lärande.

3. Europaparlamentet anser att EU-institutionerna för att fullt ut förverkliga 
flaggskeppsinitiativet ”En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” inom 
Europa 2020-strategin bör ta ett mer pragmatiskt, omfattande och mångsidigt initiativ som 
stöds av alla medlemsstater och som syftar till att knyta yrkesutbildning, 
yrkeskvalifikationer, livslångt lärande och praktik till arbetsmarknaden så att varje 
medlemsstat verkligen tar ansvar för de mål som satts upp inom den strategiska ramen för 
europeiskt utbildningssamarbete.

4. Europaparlamentet understryker behovet av bättre överensstämmelse och större 
samverkansvinster mellan utbildningssystemen i de enskilda medlemsstaterna, med 
särskild tonvikt på språkundervisning och läroplaner som anpassats till målen för 
Innovationsunionen. Parlamentet betonar behovet av att avlägsna alla rättsliga och 
administrativa hinder för utarbetandet av en europeisk ram som säkerställer ett brett
praktikurval av hög kvalitet över hela EU.

5. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att unga får möjlighet att tillbringa en 
utbildnings- eller praktikperiod utomlands för att kunna förvärva nya färdigheter, bl.a. 
språkkunskaper, och därigenom öka sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. 
Parlamentet välkomnar därför kommissionens planer på att utarbeta 
ett ”Unga på väg-kort” för att underlätta rörligheten för alla unga som vill studera i en 
annan medlemsstat samt att införa europeiska rörlighetsstudielån för att ge fler unga 
européer, särskilt de minst gynnande bland dem, möjlighet att tillbringa en del av sin 
studie- eller utbildningstid eller göra praktik på en arbetsplats i ett annat land.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska interaktionen – och skapa större 
samverkansvinster – mellan direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, 
Bolognaprocessen för högre utbildning och Köpenhamnsprocessen för yrkesutbildning, 
med ett bättre utnyttjande av den europeiska referensramen för kvalifikationer och det 
europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet) samt europassen.
Parlamentet vidhåller att medlemsstaterna bör få behålla sin behörighet att organisera sina 
utbildningssystem i enlighet med sina särskilda sociala och kulturella förhållanden.
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7. Europaparlamentet noterar att det är av avgörande betydelse att underlätta arbetskraftens 
rörlighet inom den inre marknaden. Parlamentet välkomnar och stöder till fullo 
kommissionens initiativ om att se över det nuvarande systemet för erkännande av 
yrkeskvalifikationer och anser att en meningsfull utvärdering av direktivet om erkännande 
av yrkeskvalifikationer i dess nuvarande form bör ingå i kommissionens översyn av 
direktivet. Parlamentet anser att ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer i 
medlemsstaterna bör fortsätta att vara en av kommissionens viktigaste prioriteringar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europaparlamentet att 
stödja och utöka de europeiska programmen för rörlighet i yrkesutbildningen, särskilt 
Leonardo da Vinci, för att främja en ökad rörlighet för praktikanter på den inre 
marknaden.

9. Europaparlamentet påpekar att det även finns en inre marknad för yrkesutbildning och 
uppmanar medlemsstaterna att skapa fler rådgivningscentrum för utbildningsmöjligheter 
och arbetstagarnas rörlighet i det egna landet och i andra medlemsstater.

10. Europaparlamentet framhåller de hinder för integrationen som tredjelandsmedborgare 
möter när deras kvalifikationer inte erkänns. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utvärdera vilka konsekvenser den europeiska ramen för kvalifikationer har för 
erkännandet av tredjelandsmedborgares kvalifikationer.

11. Europaparlamentet efterlyser ett främjande av gränsöverskridande samarbete och 
kommunikationsplattformar mellan utbildningsinstitutioner och arbetsgivare i syfte att 
utbyta bästa praxis.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja ett fullt 
införlivande, genomförande och efterlevande av sådan EU-lagstiftning som ligger till 
grund för den inre marknaden genom stöd till utbildningsprogram som syftar till att se till 
att näringslivet, myndigheter och konsumenter skaffar sig tillräcklig förståelse för den 
gällande lagstiftningen och om de rättigheter och skyldigheter som utgår från denna.

13. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens aktörer, inbegripet branschorganisationer, 
företag, fackföreningar, ministerier och offentliga arbetsförmedlingar, att inleda en 
strukturerad dialog mellan arbetsmarknadens parter om hur man bättre ska garantera 
yrkesintegrering av de unga samt främja ett livslångt lärande och formell eller informell 
utbildning.
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