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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. opfordrer til en løbende forbedring af EU's og medlemsstaternes uddannelses- og 
kompetencepolitikker med henblik på at levere uddannelse og livslang læring af høj 
kvalitet, som er tilgængelig for alle, idet der navnlig tages fat på den voksende 
kompetencekløft, bl.a. inden for digitale færdigheder og færdigheder med henblik på 
den digitale fremtid, og behovet for at forstå og påvirke realiteterne i en digitaliseret 
økonomi og et digitaliseret samfund og forberede sig på den fremtidige indvirkning af 
kunstig intelligens på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum; understreger, at disse 
politikker bør fremme personlig og samfundsmæssig udvikling og nye fremtidige 
jobmuligheder, samtidig med at man bl.a. respekterer målene for energiomstillingen hen 
imod en kulstoffattig og bæredygtig økonomi og den europæiske grønne pagt; opfordrer 
medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger;

2. påpeger, at socialt ugunstige forhold ofte er en indikator for dårlige 
uddannelsesmæssige resultater og vice versa; fastholder, at et tilstrækkeligt finansieret, 
kvalitetspræget og inkluderende system for uddannelse og livslang læring kan bidrage 
til at bryde denne onde cirkel og fremme social inklusion og lige muligheder; støtter 
planerne om at realisere det europæiske uddannelsesområde inden for en overskuelig 
fremtid, med særligt fokus på gensidig anerkendelse af uddannelsesmæssige 
kvalifikationer, med sigte på at give alle adgang til en fremtidssikret uddannelse af høj 
kvalitet; opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at reformere og 
modernisere deres uddannelsessystemer, herunder digital læring og undervisning af høj 
kvalitet, og fremme udvekslingen af bedste praksis inden for programmet Erasmus+;

3. gør gældende, at kvalitetspræget, tilgængelig og inkluderende førskoleundervisning og 
børnepasning har en positiv indvirkning på alle børn, og i endnu højere grad på børn fra 
mindre gunstige socioøkonomiske baggrunde og børn med særlige behov, og derved 
bidrager til at mindske sociale uligheder og fremme social integration; understreger, at 
førskoleundervisning og børnepasningsordninger spiller en afgørende rolle for børns 
udvikling, læring og trivsel på kort sigt og skaber byggestenene til at forbedre ens 
udsigter i livet, sociale inklusion og beskæftigelsesegnethed på lang sigt; støtter derfor 
bestræbelserne på at etablere en europæisk børnegaranti under hensyntagen til 
resultaterne af feasibilityundersøgelsen og under overholdelse af nærhedsprincippet;

4. opfordrer medlemsstaterne til at øge investeringerne i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, eftersom strukturelle investeringer i menneskelig kapital, med 
særligt fokus på unge og ugunstigt stillede personer, er afgørende for at fremme 
vidensintensiv, bæredygtig, kvalitativ og inkluderende vækst i en situation med stigende 
mangel på kvalifikationer, navnlig inden for STE(A)M-områderne, og mismatch på et 
arbejdsmarked i forandring, navnlig i denne digitaliseringstidsalder; understreger, at det 
er vigtigt at tilbyde undervisning i miljø og iværksætteri fra en tidlig alder for at 
motivere unge til at oprette virksomheder, og mener, at der skal gøres mere for at 
tiltrække flere piger til STE(A)M-områderne; understreger, at digitale færdigheder og 
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mediekendskab bør være en væsentlig del af uddannelsespolitikken og blandt andet 
omfatte cybersikkerhed, cyberhygiejne, cyberansvarlighed og databeskyttelse;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere foranstaltningerne til 
fremme af lærlingeuddannelser af høj kvalitet i EU samt til at undersøge mulighederne 
for at vedtage en EU-statut for lærlingeuddannelser;

6. er af den opfattelse, at de europæiske struktur- og investeringsfonde spiller en afgørende 
rolle i at forbedre adgangen til undervisningsmateriale og -information og i aktiv 
inklusion af unge, navnlig dem, der bor i landdistrikter og fjerntliggende områder eller i 
områder med faldende befolkningstal, og dem med indvandrerbaggrund; bemærker i 
denne forbindelse, at innovative undervisnings- og læringsteknikker kombineret med 
adgang til digitale informationskilder kan spille en stor rolle;

7. påpeger, at 16,5 % af de 20-34-årige i EU – en ud af seks unge – i 2018 ikke var i 
beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), og at andelen af unge, der forlod 
skolen tidligt, var 10,6 %; anerkender, at disse tal er lige så lave, som de var i første 
kvartal af 2008, og de laveste, siden man begyndte at indsamle disse data i første kvartal 
af 2006; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen og medlemsstaterne til at 
intensivere deres bestræbelser på at mindske antallet af unge, der forlader skolen tidligt, 
og procentdelen af unge, der er NEET'er, navnlig blandt dem med en socialt dårlig 
baggrund, for at forbedre uddannelsesresultaterne, idet der tages hensyn til regionale og 
demografiske forskelle, til at gennemføre omfattende forebyggende strategier og til at 
inddrage unge, der forlader skolen tidligt, i almen eller faglig uddannelse; 

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme yderligere samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder med henblik på at skabe kulstoffattige lokale 
og regionale økonomier samt håndtere det nuværende og kommende misforhold mellem 
udbudte og efterspurgte kompetencer, bl.a. ved at fremme tekniske, 
iværksætterrelaterede og digitale kompetencer, såvel som erhvervsuddannelser og 
vekseluddannelser og studieprogrammer, og indføre effektive og omfattende metoder til 
gensidig anerkendelse og validering af kompetencer, eksamensbeviser og 
kvalifikationer samt ikke-formel og uformel læring; understreger, at europæiske 
universiteter kunne blive centre for ekspertise og innovation, hvis initiativet 
Europauniversiteter gennemføres effektivt; minder om, at der er behov for betydelig 
finansiering for at gennemføre initiativet effektivt, og minder i den forbindelse om sit 
krav om, at budgettet til Erasmus+ for perioden 2021-2027 tredobles;

9. opfordrer til, at kvaliteten af, adgangen til og effektiviteten af uddannelsessystemerne 
forbedres, at omfattende livslang læring styrkes og at kompetencer og omskoling – 
navnlig af personer med et lavere uddannelsesniveau, i særdeleshed voksne og unge 
voksne og andre dårligt stillede grupper, herunder romaer, og personer med 
indvandrerbaggrund – opgraderes; understreger nødvendigheden af, at 
uddannelsessystemerne fremmer sunde vaner, navnlig sportsudøvelse, som i høj grad 
bidrager til social inklusion og integration, og gentager sin opbakning til undervisning i 
medborgerkundskab i skolerne som en vigtig søjle i det europæiske demokrati; 
understreger, at voksenuddannelse og livslang læring har en positiv indvirkning på 
individet, økonomien og samfundet; 
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10. mener, at en effektiv forvaltning og passende finansiering af alle uddannelsesmiljøer, 
moderne kvalitetsprægede uddannelsesressourcer og undervisning, motiverede og 
kompetente lærere med attraktive lønninger og en højere grad af social anerkendelse 
samt livslang læring er afgørende for at opnå lighed, mangfoldighed og en meget høj 
kvalitet på uddannelsesområdet; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt 
at stræbe efter ligestilling mellem kønnene på undervisningsområdet og at tiltrække 
flere motiverede kandidater med solid akademisk eller faglig baggrund og pædagogiske 
kompetencer til lærergerningen; opfordrer til, at der etableres uddannelses- og 
støttesystemer af høj kvalitet for lærere og undervisere; 

11. fastholder, at dygtighed til andre sprog i nutidens verden, hvor landene i stigende grad 
er indbyrdes forbundne med og afhængige af hinanden, er en afgørende færdighed, som 
giver enkeltpersoner mulighed for at interagere med verden på en mere umiddelbar og 
meningsfuld måde, samtidig med at de bliver bedre rustet til at konkurrence og klare sig 
i det globale samfund og den globale økonomi; opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
gennemføre deres mål om, at alle borgere skal lære mindst to fremmedsprog og 
begynde at lære fremmedsprog i en tidlig alder som fastsat i Rådets konklusioner fra 
december 2017.
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