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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. minder om, at uddannelse er et centralt redskab til at opnå målene i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som fastsætter, at "alle har ret til inkluderende uddannelse 
og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, 
der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet";

2. fastholder, at tilstrækkelig uddannelse og erhvervsuddannelse i omstillingen til 
miljømæssigt og socialt bæredygtige økonomier kan blive en stærk drivkraft med 
hensyn til at skabe arbejdspladser, social retfærdighed og udrydde fattigdom;

3. understreger, at en omstilling til et mere miljømæssigt bæredygtigt samfund kræver 
kvalificeret arbejdskraft, og mener, at midlerne til den retfærdige omstilling bør dække 
en stærk investering i uddannelse, erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse 
samt omskoling;

4. understreger, at en social sikringsordning er vigtig for en retfærdig omstilling, da det 
gør det muligt for arbejdstagerne og deres familier at opfylde basale behov, herunder 
sikringen af både førskoleundervisning og uddannelse på lang sigt;

5. opfordrer til en udvidet dialog mellem universiteter og erhvervsliv med henblik på at 
muliggøre studier inden for områder, hvor der vil være jobmuligheder, især i sårbare 
lokalsamfund, regioner og sektorer;

6. opfordrer regeringer og arbejdsgivere til at investere i programmer og tiltag, der sikrer, 
at sårbare personer har de nødvendige færdigheder, som kræves i forbindelse med en 
vellykket omstilling til en nulemissionsøkonomi;

7. understreger, at det europæiske uddannelsesområde bør omfatte tværfaglig undervisning 
i færdigheder, der relaterer sig til den miljømæssige og digitale omstilling, herunder 
især en hensigtsmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet på de videregående 
uddannelsesniveauer;


