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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet efterlyser en fortlöpande förbättring av EU:s och medlemsstaternas 
politik för utbildning och färdigheter, så att vi får utbildning och livslångt lärande som 
håller god kvalitet och finns tillgänglig för alla, där man tar sig an, dels och framför allt 
den växande kompetensklyftan, också i fråga om digitala färdigheter och färdigheter 
inför den digitala framtiden, dels behovet av att förstå och utforma den verklighet som 
den digitala ekonomin och det digitala samhället innebär, samt förbereda sig inför de 
konsekvenser som artificiell intelligens kommer att få för arbetsmarknaden och den 
offentliga sfären. Parlamentet betonar att denna politik bör bli till fördel för personlig 
och samhällelig utveckling samt för nya möjligheter till arbete i framtiden, och 
samtidigt, bland annat, respektera målen för energiomställningen i riktning mot ett 
utsläppssnålt och hållbart samhälle, jämte den europeiska gröna given. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att snabbare genomföra de landsspecifika 
rekommendationerna.

2. Europaparlamentet framhåller att socioekonomiska nackdelar ofta förebådar svaga 
utbildningsresultat, och vice versa. Parlamentet håller fast vid att ett adekvat finansierat 
system för utbildning och livslångt lärande av god kvalitet och med plats för alla kan 
bidra till att bryta denna onda cirkel och främja social delaktighet och lika möjligheter. 
Parlamentet stöder planerna på att inom överskådlig framtid förverkliga det europeiska 
området för utbildning, med tyngdpunkten särskilt förlagd till ömsesidigt erkännande av 
utbildningskvalifikationer, med målet att alla ska kunna delta i framtidssäkrad 
utbildning av god kvalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att hjälpa 
medlemsstaterna med att reformera och modernisera sina utbildningssystem, också i 
form av digitalt lärande och digital undervisning av god kvalitet, samt att sporra utbytet 
av bästa praxis inom Erasmus+-programmet.

3. Europaparlamentet hävdar att förskoleverksamhet och barnomsorg av god kvalitet, som 
finns tillgänglig och har plats för alla, är bra för alla barn, och ännu bättre för barn med 
mindre privilegierad socioekonomisk bakgrund, liksom också för barn med särbehov, 
och således bidrar till minskad social ojämlikhet och stimulans till inlemmande i 
samhället . Parlamentet betonar att förskoleverksamheten och barnomsorgen är 
utslagsgivande för barns utveckling, inlärande och välbefinnande på kort sikt, och ger 
dem de byggstenar de behöver för att klara sig bättre längre fram i livet och för sin 
sociala delaktighet och anställbarhet. Parlamentet stöder därför arbetet med att införa en 
europeisk barngaranti, under hänsynstagande till genomförbarhetsstudien och respekt 
för subsidiaritetsprincipen.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka investeringarna i utbildning, 
eftersom strukturerade investeringar i humankapital, också i ungdomar och personer 
med färre möjligheter, är utslagsgivande för att man ska kunna stimulera till 
kunskapsintensiv och hållbar tillväxt av god kvalitet och med plats för alla, i en 
situation där dels bristen på färdigheter, särskilt inom områdena naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, dels kompetensglappen blir allt större alltmedan 
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arbetslivet förändras, särskilt i denna digitala tidsålder. Parlamentet understryker vikten 
av utbildning i miljökunskap och företagande alltifrån en tidig ålder för att ungdomar 
ska motiveras att starta eget, och anser att man måste göra mer för att locka flickor till 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och betonar att digitala 
färdigheter och mediekunnighet bör ingå som ett väsentligt inslag i utbildningspolitiken 
och innefatta bland annat it-säkerhet, it-hygien, ansvarsfullt beteende på internet, jämte 
uppgiftsskydd.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta intensivare 
åtgärder för främjande av lärlingsutbildning av god kvalitet i EU och att se efter hur 
man kan lagstifta fram en EU-stadga för lärlingsutbildning.

6. Europaparlamentet anser att de europeiska struktur- och investeringsfonderna är 
utslagsgivande både för bättre tillgång till läromedel och information och för aktiv 
inkludering av ungdomar, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden eller i 
avfolkningsbygder, liksom av ungdomar med invandrarbakgrund. Parlamentet 
konstaterar här att innovativ teknik för utlärning och inlärning, i förening med tillgång 
till digitala informationskällor, kan spela en stor roll.

7. Europaparlamentet påpekar att 16,5 % av alla i åldersintervallet 20–34 år i EU under 
2018, alltså en av sex ungdomar, hörde till gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar (UVAS) och att andelen skolavhoppare uppgick till 10,6 %. Parlamentet 
erkänner att dessa siffror är lika låga nu som under första kvartalet av 2008, och de 
lägsta sedan man började samla in sådana uppgifter under första kvartalet av 2006. 
Parlamentet uppmanar det oaktat kommissionen och medlemsstaterna dels att göra mer 
för att minska skolavhoppen och procentandelen UVAS, särskilt bland ungdomar med 
socialt missgynnad bakgrund, dels att förbättra utbildningsresultaten varvid hänsyn bör 
tas till regionala och demografiska skillnader, och dels att genomföra övergripande 
strategier för förebyggande och få skolavhopparna att delta i utbildning. 

8. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja ytterligare 
samarbete mellan utbildningsanstalter och näringsliv såsom stimulans till utsläppssnåla 
samhällen på det lokala och det regionala planet samt för att åtgärda aktuella och 
framväxande kompetensglapp, också genom stöd till tekniska färdigheter, 
företagarfärdigheter och digitala färdigheter samt studieprogram för yrkesutbildning och 
varvad utbildning, och införa effektiva och heltäckande metoder för ömsesidigt 
erkännande och validering av färdigheter, examensbevis och kvalifikationer samt av 
icke-formellt och informellt lärande. Parlamentet betonar att europeiska universitet 
skulle kunna bli kompetens- och innovationscentrum om initiativet Europauniversitet 
effektivt förverkligades. Parlamentet påminner om att ett effektivt förverkligande av det 
initiativet kräver rejäla anslag och erinrar här om sitt yrkande på en tredubbelt större 
budget för Erasmus+ under perioden 2021–2027.

9. Europaparlamentet efterlyser bättre, tillgängligare och mera ändamålsenliga 
utbildningssystem, tillsammans med förstärkt övergripande livslångt lärande och 
kompetenshöjning jämte omskolning, särskilt för lågutbildade, i synnerhet vuxna och 
unga vuxna, samt för andra missgynnade grupper, såsom romer och personer med 
invandrarbakgrund. Parlamentet betonar att man inom utbildningssystemen måste arbeta 
för sunda vanor, särskilt idrottsutövning som avsevärt bidrar till social delaktighet och 
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integration, och upprepar sitt stöd till medborgarfostran i skolorna, såsom en viktig 
stöttepelare för demokratin i Europa. Parlamentet understryker att vuxenutbildning och 
livslångt lärande är bra, både för den enskilde och för ekonomin och samhället. 

10. Europaparlamentet anser att en effektiv styrning och adekvat finansiering av alla 
utbildningsformer, jämte moderna högkvalitativa utbildningsresurser och 
undervisningsmetoder, motiverade och kompetenta lärare med attraktiva löner och 
högre socialt anseende, tillsammans med livslångt lärande, är avgörande för att lika 
möjligheter, mångfald och spetskompetens ska förverkligas inom utbildningen. 
Parlamentet betonar här att man måste eftersträva en jämn könsfördelning bland lärarna 
och locka fler motiverade kandidater med gedigen akademisk eller yrkesmässig 
bakgrund och pedagogiskt kunnande till läraryrket. Parlamentet vill att det införs system 
för fortlöpande utbildning av god kvalitet, jämte stödsystem, för lärare och utbildare. 

11. Europaparlamentet vidhåller att färdigheter i andra språk i dagens värld, som alltmer 
präglas av sammanlänkning och inbördes beroende, är en livsviktig kunskap som dels 
ger enskilda personer möjlighet till mera omedelbara och meningsfulla kontakter med 
omvärlden, dels gör dem bättre skickade att konkurrera och nå framgång i 
världssamhället och världsekonomin. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att 
förverkliga sitt mål om att alla invånare ska lära sig minst två främmande språk och att 
inleda den undervisningen på ett tidigt stadium, såsom det sades i rådets slutsatser från 
december 2017.
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