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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over vedtagelsen af fælleserklæringen om den europæiske søjle for sociale 

rettigheder og fremhæver den nye politiske fokusering på fremme af sociale politikker, 

som dette er udtryk for; minder om, at erklæringen ikke giver nogen resultater, hvis der 

ikke vedtages konkrete foranstaltninger, og at mindskelse af uligheder, bekæmpelse af 

fattigdom og adgang til uddannelse af høj kvalitet for at fremme solidaritet og social 

retfærdighed og sikring af en bæredygtig vækst bør prioriteres; understreger, at 

uddannelse af høj kvalitet og øgede bevillinger til uddannelse, ungdom og kultur er 

afgørende for at opfylde de økonomiske og sociale mål i EU; 

2. glæder sig over planen om at indarbejde den nye søjle for sociale rettigheder i 

gennemførelsen af det europæiske semester, bl.a. i de landespecifikke henstillinger, da 

sociale investeringer og foranstaltninger ikke blot skal være en positiv bivirkning af den 

økonomiske politik, men være en integreret del af medlemsstaternes indsats for at 

samordne deres politikker som led i bestræbelserne på at opbygge en social union; 

tilskynder medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis på dette område; 

3. opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at gøre fuldt brug af stabilitets- og 

vækstpagtens fleksibilitetsklausul, der tillader medlemsstaterne at foretage omfattende 

investeringer i kultur- og ungdomspolitik, almen og faglig uddannelse, forskning og 

innovation, der alt sammen er af afgørende betydning for udviklingen af aktive borgere, 

for at skabe et velfungerende arbejdsmarked og for at sikre stabil og langsigtet 

økonomiske velstand, idet princippet om balance på budgetterne dog fortsat skal 

overholdes;  

4. opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres indsats for at gennemføre de 

landespecifikke henstillinger på uddannelses- og ungdomsområdet og at fremme 

udvekslingen af bedste praksis; 

5. glæder sig over fremskridtene med hensyn til antallet af studerende på de videregående 

uddannelser og begrænsning af skolefrafaldet, men bemærker, at der for så vidt angår 

sidstnævnte fortsat er problemer i visse medlemsstater; understreger dog, at den seneste 

uddannelsesovervågningsrapport og PISA-undersøgelser viser et fald i de 

grundlæggende færdigheder, og at ulighederne mellem sociale grupper og mellem 

mænd og kvinder fortsat er høj; minder om, at unge fra socialt dårligt stillede miljøer 

stadig løber en større risiko for at blive NEET'er (ikke i beskæftigelse eller under 

uddannelse), eller at for at udføre ufaglært, lavtlønnet eller ustabilt arbejde; 

understreger, at Europa 2020-strategiens uddannelsesmål endnu ikke er blevet opfyldt; 

understreger, at det er nødvendigt at fremme retten til inklusiv almen og faglig 

uddannelse af høj kvalitet for alle aldersgrupper og former for lærende, at investere i 

opsøgende arbejde, at udvikle konkrete foranstaltninger til støtte for de mest sårbare 

lærende og dårligt stillede personer, herunder lærende med handicap, NEET’er og unge 

og børn med indvandrerbaggrund, og at sikre, at de systematisk inddrages i det 

almindelige uddannelsessystem;  
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6. mener, at indvandrere skal have fuld adgang til uddannelsessystemet, hvilket kræver 

yderligere målrettede offentlige bevillinger, og kunne nyde godt af sociale og 

miljømæssigt bæredygtige investeringer af høj kvalitet, som har til formål at integrere 

arbejdstagerne på arbejdsmarkedet og nedbringe arbejdsløsheden; 

7. er bekymret over manglen på grundlæggende og digitale færdigheder blandt voksne, 

hvilket bl.a. kan hæmme deres adgang til varig beskæftigelse af høj kvalitet; henviser 

til, at uddannelsessystemerne bør ajourføres i overensstemmelse med udfordringerne i et 

samfund, der er i hastig forandring og stadig mere digitaliseret, som f.eks. dem der 

skyldes globaliseringen og de teknologiske fremskridt; fremhæver i denne forbindelse 

betydningen af at formidle sociale færdigheder, der kan overføres, til lærende i alle 

aldre og med forskellige baggrunde som f.eks. interkulturel kompetence, kreativ og 

kritisk tænkning, mediekendskab og digitale færdigheder, og fremme ikt- og 

iværksætteruddannelse som et effektivt middel til at udvikle tværfaglige færdigheder, 

innovation og kreativitet, som er vigtige både for selvstændige og arbejdstagere; 

understreger den vigtige rolle, som programmer for livslang læring spiller i forbindelse 

med bekæmpelse af fattigdom, social udgrænsning og arbejdsløshed, jf. målene i 

Europa 2020-strategien, samt for at sikre løbende uddannelse af høj kvalitet for lærere 

og undervisere;  

8. mener, at en fremtidssikret dagsorden for færdigheder skal omfatte uddannelse i 

bæredygtighed og indgå i bredere overvejelser omkring erhvervskompetencer på 

baggrund af den stigende digitalisering og anvendelse af robotteknik i europæiske 

samfund, idet der ikke blot skal fokuseres på økonomisk vækst, men også på personlige 

udvikling, forbedret helbred og trivsel for de lærende; 

9. opfordrer til behørig anerkendelse af den afgørende rolle, som uformel og ikkeformel 

læring spiller, navnlig for de mest udsatte grupper, bl.a. gennem fastlæggelse af 

ambitiøse benchmarks og validering af erhvervede færdigheder og kvalifikationer; 

understreger derfor behovet for en samlet strategi for livslang læring på et 

arbejdsmarked i hastig forandring med et stigende behov for nye færdigheder og 

innovation; 

10. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 14. november 2017 om styrkelse af 

europæisk identitet gennem uddannelse og kultur, der omfatter ambitiøse mål på 

uddannelsesområdet, navnlig ved at skabe et europæisk uddannelsesområde og forbedre 

sprogundervisningen i EU; 

11. glæder sig over det bidrag, som Erasmus+ har ydet til at fremme mobilitet og kulturel 

udveksling inden for og uden for Unionen; opfordrer til at udbrede kendskabet til og 

anvende de europæiske redskaber til fremme af  mobilitet og anerkendelse af 

færdigheder og kvalifikationer i forbindelse med læring, erhvervsuddannelse og 

beskæftigelse; gentager, at personer under erhvervsuddannelse, dårligt stillede unge og 

personer, der er udsat for forskellige og flere former for forskelsbehandling, får et 

bredere tilbud om mobilitetsmuligheder; understreger betydningen af at fremme 

mobiliteten for studerende og arbejdstagere med særligt fokus på at fremme indlæringen 

af andre europæiske sprog;  

12.  glæder sig over den stigende beskæftigelse i hele EU; henviser imidlertid til , at 

ungdomsarbejdsløsheden ifølge oplysninger fra Eurostat for 2017 er fortsat meget høj i 
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nogle medlemsstater og 16,5 % i EU-28 og 18,6 % i euroområdet; minder derfor om, at 

bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden fortsat bør prioriteres i lighed med sikringen af 

kvaliteten af og trygheden i de nye arbejdspladser og forebyggelse af  usikre 

ansættelsesforhold i overensstemmelse med ILO's dagsorden for anstændigt arbejde; 

mener i denne forbindelse, at der bør gøres mere ved problemet med ulige adgang til 

uddannelse, og at der skal sikres en højere grad af indlæring af grundkompetencer bl.a. 

for at sikre, at udsatte og dårligt stillede mennesker, herunder mennesker med handicap, 

mennesker med indvandrerbaggrund og flygtninge integreres på arbejdsmarkedet; 

understreger misforholdet mellem udbud af og efterspørgsel efter kvalifikationer, 

hvilket kan føre til færdighedspolarisering på arbejdsmarkedet og ringere social 

samhørighed; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe 

foranstaltninger til at fremme samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, 

forskningssektoren og andre relevante arbejdsmarkedsparter; 

13. minder om, at de kreative industrier er nogle af de mest foretagsomme sektorer, og at 

kreative uddannelser udvikler færdigheder, der kan overføres, såsom kreativ tænkning, 

problemløsning, teamwork og opfindsomhed; opfordrer til kunst og kreativ læring 

indarbejdes i naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), 

som følge af den nære sammenhæng mellem kreativitet og innovation; understreger 

endvidere den kulturelle og kreative sektors muligheder for at bevare og fremme den 

europæiske kulturelle og sproglige mangfoldighed og for at fremme  økonomisk vækst, 

innovation og beskæftigelse, herunder navnlig beskæftigelsen af unge; understreger, at 

yderligere fremme af og investeringer i de kulturelle og kreative sektorer i væsentlig 

grad kan bidrage til investering, vækst, innovation og beskæftigelse; opfordrer derfor 

Kommissionen til at overveje de muligheder, som hele den kulturelle og kreative sektor, 

herunder især NGO'er og mindre sammenslutninger, skaber, f.eks. inden for rammerne 

af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;  

14. fremhæver, at socialt iværksætteri er et område i vækst, der kan fremme økonomien og 

samtidig afhjælpe afsavn, social udgrænsning og andre samfundsproblemer; mener 

derfor, at iværksætteruddannelser bør omfatte en social dimension og behandle emner 

som f.eks. fairtrade, sociale virksomheder og alternative forretningsmodeller, som f.eks. 

kooperativer, med henblik på at tilstræbe en mere social, inklusiv og bæredygtig 

økonomi; 

15. understreger det enorme innovations- og beskæftigelsespotentiale, der ligger i 

vedvarende energikilder og bestræbelserne på at øge ressource- og energieffektiviteten; 

opfordrer Kommissionen til at integrere en særlig energi- og miljøstrategi i det 

europæiske semester, så det også dækker uddannelse og beskæftigelse;  

16. beklager, at der stadig hersker omfattende ulighed mellem kønnene på arbejdsmarkedet, 

herunder forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse og afskedigelse, lønforskelle, 

tvunget deltidsarbejde, seksuel chikane og forældreorlovsordninger, som ikke er 

tilstrækkelig til at sikre en reel balance mellem arbejds- og privatliv for begge forældre, 

til trods for den gældende lovgivning og en betydelig bedre dokumentation af disse 

praksisser; opfordrer derfor til en hurtig gennemførelse og håndhævelse af gældende 

lovgivning på ligestillingsområdet og opfordrer medlemsstaterne til yderligere at støtte 

kvindelige iværksættere og familievenlige politikker; 
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17. minder om behovet for at tilskynde piger og unge kvinder til at gennemføre en 

uddannelse inden for IKT og opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde piger og unge 

kvinder til at studere STEM-fag, samtidig med at de dækker kunst og humaniora, og til 

at øge repræsentationen af kvinder på STEM-områderne; 

18. gentager sin opfordring til indførelse af en børnegaranti og til Kommissionen til at 

afslutte sin vurdering ved hjælp af den dertil hørende forberedende aktion (budgetpost 

04 03 77 25) i god tid; minder om, at den vurdering skal se nærmere på, hvordan der 

kan foretages sociale investeringer i den tidlige barndom, sikres gennemførelsen af 

henstillingen om investering i børn1, og hvordan de eksisterende redskaber og 

programmer kan udnyttes bedst muligt; insisterer på en korrekt og hurtig gennemførelse 

af ungdomsgarantien, bl.a. gennem opførelse af tilstrækkelige bevillinger på grundlag af 

en grundig evaluering og i givet fald omfattende reformer og skræddersyede 

tilpasninger, så de unge kan få tilbud om beskæftigelse af god kvalitet og sikres varig 

integration på arbejdsmarkedet; insisterer endvidere på en bedre overvågning og 

formidling af garantien for at fremme udviklingen af en mere evidensbaseret 

ungdomspolitik; 

19. minder om, at det europæiske semester bør være en mere åben, gennemskuelig og 

demokratisk proces; opfordrer Kommissionen til at indføre retningslinjer for dialogen 

med interesserede parter for at forbedre kvaliteten af civilsamfundets medvirken og til i 

den forbindelse at gøre brug af de ekstra redskaber, som e-demokrati giver mulighed 

for; 

20. glæder sig over integreringen af rettigheder for personer med handicap i de foreslåede 

nye retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik, der er vedføjet den årlige 

vækstundersøgelse for 2018; opfordrer ikke desto mindre til, at disse bestemmelser 

kommer til at omfatte konkrete foranstaltninger til at nå de erklærede mål i 

overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN's 

konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD). 

  

                                                 
1 EUT L 59 af 20.12.2013, s. 5. 
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