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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller utbildning som ett nyckelområde för samarbete med 
medlemsstaterna för att uppnå viktiga sysselsättnings- och tillväxtmål i Europa 
2020-strategin och få till stånd en välbehövlig ekonomisk återhämtning. 

2. Europaparlamentet understryker att anställbarhet och tillägnande av bredare färdigheter 
som är lämpade för arbetsmarknaden måste ges högsta prioritet för att målen om hållbar 
tillväxt och välstånd ska kunna uppnås. Därför stöder parlamentet kraftfullt 
universitetsutbyten, dialog mellan universitet och näringsliv, lärlingsplatser och 
färdighetspass.

3. Europaparlamentet framhåller att sjunde ramprogrammet för forskning, ramprogrammet 
för konkurrenskraft och innovation och det europeiska forskningsområdet bidrar till att 
underlätta EU-forskares rörlighet och frigöra EU:s potential inom innovation och 
konkurrenskraft.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och bistå medlemsstaterna genom 
hela den mellanstatliga processen inför konferensen för ministrar med ansvar för högre 
utbildning i Bukarest i april 2012. 

5. Europaparlamentet pekar på det starka sambandet mellan Bolognaprocessen och 
yrkeskvalifikationsdirektivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för 
sitt behörighetsområde, utvärdera det ojämna genomförandet av processen och ta fram en 
resultattavla för att Bolognaprocessen ska kunna bli ett verkligt instrument som 
underlättar yrkesverksammas rörlighet inte bara mellan medlemsstaterna utan även mellan 
EU och de tredjeländer som ingår.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna i arbetet med att 
förbättra det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS) och göra det mer 
lättöverskådligt, så att systemet kan användas som ett jämförelseinstrument och underlätta 
erkännandet av yrkeskvalifikationer. 

7. Europaparlamentet efterlyser bättre kommunikation mellan universiteten i EU så att 
erkännandet av nya utbildningsbevis kan påskyndas.


