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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 

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

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at EU's medlemsstater bærer ansvaret for deres uddannelsessystemer, og at 

EU hjælper dem med at fastsætte fælles mål og udveksle god praksis; 

2. minder om, at uddannelse, som bør øge evnen til kritisk, analytisk og uafhængig 

tænkning og have fokus på kulturelle og samfundsmæssige aspekter samt 

arbejdsmarkedets behov, er afgørende for ansvarligt medborgerskab, der bygger på en 

kultur af gensidig respekt og grundlæggende værdier, og er en grundlæggende 

menneskerettighed; 

3. minder desuden om det første princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som 

fastsætter, at alle har ret til god og inkluderende undervisning og livslang læring for at 

erhverve og udvikle færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i 

samfundslivet og håndtere skift på arbejdsmarkedet med succes; 

4. bemærker endvidere i forbindelse med de voksende socioøkonomiske skel i Unionen i 

det seneste tiår, at kvalitetsuddannelse på alle niveauer bidrager til at mindske 

socioøkonomiske uligheder, herunder mellem generationer, samt kønsstereotyper og 

uligheder mellem kønnene, og spiller en vigtig rolle med hensyn til at øge opadgående 

social mobilitet og konvergens; 

5. fremhæver, at lærernes kvalitet og frihed til at tilpasse sig uddannelsesprogrammer og 

vælge undervisningsmetoder er en forudsætning for uddannelse af høj kvalitet, som 

giver eleverne det bedste grundlag for at fortsætte og opnå succes på arbejdsmarkedet; 

6. understreger på denne baggrund navnlig, at alle børn og studerende i EU, herunder børn 

med handicap, uanset deres forældres socioøkonomiske, geografiske eller kulturelle 

status, bør have adgang til uddannelse af høj kvalitet; opfordrer derfor medlemsstaterne 

til at investere i kvalitetsundervisning og -uddannelsessystemer; 

7. mener, at det bør være gratis og obligatorisk at fuldføre uddannelse på sekundærtrinnet, 

og opfordrer medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at give personer, som er 

faldet ud af grundskolen eller en skole på sekundærtrinnet, en chance for at komme ind i 

skolesystemet igen og færdiggøre deres skolegang; 

8. understreger, at opretholdelsen af skoler og uddannelsesinstitutioner lokalt i alle EU's 

regioner er en grundlæggende forudsætning for god uddannelse og for lige muligheder i 

harmoniseringen af leve- og arbejdsvilkårene i Europa; 

9. påpeger, at forandringer i den avancerede karakter af EU's økonomi samt 

digitaliseringen, automatiseringen og robotiseringen af arbejdsmarkedet i EU i den 

postindustrielle tidsalder har øget efterspørgslen efter kvalifikationer og færdigheder på 

højt niveau (de hastige forandringer i IKT-sektorerne vil eksempelvis resultere i, at der i 

2020 vil være 756 000 ubesatte stillinger for IKT-uddannede i hele EU's økonomi), 
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mens efterspørgslen efter kvalifikationer og færdigheder på lavt niveau er faldet1; 

opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig vurdering af den indvirkning, som 

digitalisering, automatisering og robotisering har og fremover vil få på antallet af og 

typen af job; 

10. bemærker, at arbejdsstyrkens kvalifikationer hyppigt ikke svarer til arbejdsmarkedets 

behov, samt – med dette in mente – at omkring 20 % af alle europæere, herunder 1 % af 

universitetskandidaterne, trods arbejdsmarkedets store efterspørgsel efter færdigheder 

på højt niveau og uddannelsessystemets modsvar i form af en betydelig udvikling af 

videregående uddannelsesinstitutioner (Higher Education Institutes)2 mangler 

grundlæggende færdigheder såsom læse- og regnefærdigheder3; minder endvidere om, 

at 44 % af alle europæere mangler grundlæggende digitale færdigheder, hvilket skaber 

alvorlige hindringer for at komme ind på det teknologisk avancerede arbejdsmarked 

samt for deres deltagelse i samfundet som aktive medborgere; 

11. bemærker, at medlemsstaterne bør sikre, at ingen forlader skolen uden grundlæggende 

færdigheder, herunder grundlæggende digitale færdigheder; understreger, at de fleste 

job nu kræver større læse- og regnefærdigheder, digitale færdigheder og andre centrale 

færdigheder, og at moderne uddannelsessystemer derfor bør kombinere alle de otte 

nøglekompetencer, der er skitseret i Kommissionens forslag til Rådets henstilling om 

nøglekompetencer for livslang læring, som også omfatter viden og holdninger; glæder 

sig over, at digitale færdigheder i forslaget også defineres som grundlæggende 

færdigheder; 

12. mener på baggrund heraf, at det er vigtigt at anvende digitalisering mest muligt i alle 

former for uddannelse; opfordrer derfor medlemsstaterne og regionerne til at fremme 

digital og digitaliseret undervisning i alle slags skoler; 

13. opfordrer navnlig medlemsstaterne til fra en tidlig alder at forbedre borgernes digitale 

færdigheder gennem passende undervisning, som udvikler de sproglige, logiske og 

matematiske færdigheder samt den symbolske tænkeevne, ved hjælp af kodning, 

programmering og lignende aktiviteter, der er vigtige for job i højteknologiske sektorer 

og på det digitaliserede arbejdsmarked generelt; bemærker, at disse færdigheder er 

universelle og kan være nyttige i mange andre sektorer samt i hverdagen; glæder sig i 

denne forbindelse over Kommissionens initiativer, som f.eks. Coding Week (kodeugen) 

og koalitionen for digitale færdigheder og job, og opfordrer medlemsstaterne til at 

udvikle omfattende nationale strategier for digitale færdigheder, der kan hjælpe og 

støtte såvel lærere som lærende i erhvervelsen af digitale færdigheder; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at beherskelse af grundlæggende færdigheder 

skal være en forudsætning for at afslutte ethvert skoleforløb fra grundskole- til 

universitetsniveau, herunder på voksenuddannelsescentre, og opfordrer 

medlemsstaterne til at prioritere opkvalificering af voksne med et lavt 

kvalifikationsniveau; bifalder i denne forbindelse initiativet om opkvalificeringsforløb – 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711.  
2 Kilde: Rapporten om uddannelsesovervågning 2017, OECD's undersøgelse af voksnes færdigheder 2016. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf, 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf [bilag 

A, tabel A3.3 (L), A 3.3 (N)].  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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et vigtigt program i den nye dagsorden for færdigheder i Europa; 

15. finder det afgørende, at der i uddannelsen af lærere indgår erhvervelse af digitale 

kompetencer og kvalifikationer, både på universitetsniveau og i faglig videreuddannelse 

i løbet af lærernes karriere; 

16. understreger, at grundlæggende digitale kompetencer og digitale færdigheder, som 

udvikles gennem uddannelsessystemerne, bør omfatte undervisning i fornuftig brug af 

elektronisk udstyr med henblik på at undgå overdreven anvendelse af computere, 

internet og mobiltelefoner og for at redde børn fra at blive adfærdsmæssigt afhængige af 

e-spil og sociale medier; 

17. understreger vigtigheden af livslang karrierevejledning som et middel til at sikre 

deltagelse i hensigtsmæssige og fleksible uddannelses- og karriereforløb af høj kvalitet; 

understreger behovet for at fremme mulighederne for praktikophold og uddannelse 

gennem bevidstgørelsesinitiativer for elever, deres forældre, voksne lærende, 

uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og offentlige arbejdsformidlinger; 

18. minder om vigtigheden af livslang læring ved hjælp af opkvalificering og omskoling i 

forhold til at åbne for nye muligheder for aktiv inklusion og for udvikling af 

færdigheder og kvalifikationer, navnlig for lavtuddannede, langtidsledige, personer med 

særlige behov, de ældre generationer og migranter; understreger behovet for at tilstræbe 

en individuel tilgang til karriereudvikling og livslang uddannelse og læring; tilskynder 

Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at udvikle almene og erhvervsfaglige 

uddannelsesprogrammer, som fremmer aktiv inklusion og genintegration af voksne, der 

vender tilbage til arbejdsmarkedet; 

19. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at fremme og udbrede information om de 

muligheder, der findes for lavtuddannede voksne for at forbedre deres færdigheder, 

herunder adgang til vejledning og karriererådgivningstjenester; minder om, at denne 

information skal foreligge i tilgængelige og brugervenlige formater; 

20. påpeger, at 30 % af de kvalificerede unge med eksamensbeviser, uagtet at der er to 

millioner ledige stillinger i EU, sidder i job, der ikke svarer til deres kvalifikationer og 

ambitioner, mens 40 % af de europæiske arbejdsgivere har svært ved at finde folk med 

de nødvendige færdigheder4; 

21. bemærker, at kvalifikationsmismatch ikke kun skyldes utilstrækkelige kvalifikationer, 

men også under- og overkvalificering; 

22. understreger, at kvalifikationsmismatch og mangel på kvalifikationer er væsentlige 

faktorer på arbejdsmarkedet både med hensyn til ledighed og ubesatte stillinger5; mener, 

at disse foruroligende fænomener bør imødegås ved blandt andet: 

– tættere samarbejde mellem uddannelsessystemerne og erhvervslivet og 

arbejdsmarkedets parter, såsom arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, 

                                                 
4 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf.  
5 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072.
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf.
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching.
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eksempelvis ved at fagfolk og praktikere opfordres til at spille en rolle i skabelsen af 

lærepladser og praktikpladser, der har en reel uddannelsesmæssig værdi 

– forbedret grænseoverskridende mobilitet mellem regioner, herunder udveksling af 

ekspertise på højeste politiske plan, og 

– fokus på en helhedsorienteret udvikling af de studerende, ikke blot på deres 

beskæftigelsesegnethed, men også deres sociale kompetencer og 

medborgerkompetencer; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at fokusere 

mere på tværgående og bløde færdigheder, interkulturelle færdigheder, evnen til kritisk 

og kreativ tænkning, problemløsning og iværksætterånd, som alle er færdigheder, der 

kræves på arbejdsmarkedet; 

23. bemærker, at forskellige job kan kræve de samme kvalifikationer og bestå af de samme 

opgaver; er derfor af den opfattelse, at uddannelsessystemerne bør være færdigheds- og 

opgaveorienterede med henblik på at muliggøre en hurtig overgang mellem job; 

fremhæver, at uddannelsessystemerne i lyset af udviklingen i samfundet og på 

arbejdsmarkedet bør fokusere på at udstyre de studerende med det rigtige sæt af 

færdigheder, kompetencer og viden, der kan hjælpe dem til at blive aktive europæiske 

borgere og få succes på arbejdsmarkedet; understreger, at udvikling og styrkelse af 

færdigheder er en løbende proces, der foregår gennem alle uddannelsesniveauer og 

fortsætter på arbejdsmarkedet; mener, at man både ved certificering af færdigheder og 

kompetencer i løbet af uddannelsen og i forbindelse med anerkendelse af uddannelse og 

kvalifikationer bør anvende systemet med mikroeksamensbeviser – korte, certificerede 

kurser; 

24. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens meddelelse om en ny dagsorden for 

færdigheder i Europa6, som indeholder bud på løsninger på problemerne med 

kvalifikationsmismatch og manglende kvalifikationer og på det rigtige system til 

anerkendelse af kvalifikationer; minder om vigtigheden af de ti aktioner, der er iværksat 

som led i denne dagsorden, og som sikrer den rette uddannelse af personer i EU og 

støtter deres tilegnelse af færdigheder; er af den opfattelse, at forståelse af 

efterspørgselstendenser og -mønstre med hensyn til færdigheder og job sætter folk i 

stand til at træffe bedre karrierevalg, finde kvalitetsjob og forbedre deres chancer i livet; 

opfordrer derfor til udarbejdelse af flere prognoser for behovet for færdigheder; 

25. bemærker endvidere, at Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse 

(Cedefop) for perioden frem til 2025 forudser en parallel stigning i færdigheder fra både 

udbuds- og efterspørgselssiden, og at efterspørgslen efter kvalifikationer på højt niveau 

på arbejdsmarkedet vil overstige udbuddet af nyuddannede fra uddannelsessystemet; 

minder navnlig om, at manglen på arbejdstagere inden for naturvidenskab, teknologi, 

ingeniørvirksomhed og matematik i EU i 2020 forventes at nå op på over 200 000; 

opfordrer til et bedre samarbejde med arbejdsmarkedets parter for at tage hensyn til 

arbejdsmarkedets behov, og til udarbejdelse af flere prognoser for udviklingen på 

arbejdsmarkedet; glæder sig over, at brugerne af Europassplatformen med henblik på at 

vejlede dem i deres lærings- og karrierevalg vil modtage viden om færdigheder; 

                                                 
6 Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2016 om en ny digital dagsorden for Europa: En fælles indsats for at 

styrke den menneskelige kapital, beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevnen (COM(2016)0381). 
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26. bemærker, at der skabes et betydeligt antal nye job i brancher, som beskæftiger sig med 

vedvarende energi, og at grønne sektorer og erhverv i overensstemmelse hermed bør 

afspejles i skolernes undervisningsplaner; 

27. understreger, at det store antal NEET'er – næsten 6,3 millioner unge i aldersgruppen 15-

24 år er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse – kan nedbringes ved at 

forebygge tidligt skolefrafald og ved at gøre skoler mere praktisk orienterede og 

forbundet med deres nærmiljø ved at udvikle forbindelser til lokale virksomheder, 

lokale myndigheder, sociale institutioner og NGO'er; er af den opfattelse, at tidligt 

skolefrafald, der er en af grundene til, at unge senere bliver NEET'er, kunne bekæmpes 

ved at tackle fattigdom og social udstødelse; mener, at det også er vigtigt at give elever 

støtte til at finde frem til deres egne læringsmetoder, herunder onlinekurser og blandet 

læring; glæder sig over indførelsen af relevante og engagerende læseplaner og stærke og 

veludviklede vejledningssystemer med rådgivnings- og vejledningstjenester af høj 

kvalitet for alle studerende; 

28. påpeger behovet for at forbedre kvalifikationsniveauet og kvalifikationerne blandt 

migranter og flygtninge; fremhæver, at der både på EU-plan og nationalt er behov for 

tiltag til at støtte effektiv integration på arbejdsmarkedet samt arbejdsmarkedsreformer 

med henblik på at udnytte eksisterende færdigheder, viden og kvalifikationer; minder 

om behovet for at forbedre systemerne for anerkendelse og validering af færdigheder og 

kvalifikationer, herunder dem, der er erhvervet uden for EU; 

29. er særdeles tilfreds med, at Kommissionen som led i sine bestræbelser på at 

modernisere skoleundervisningen i EU særligt henviser til vigtigheden af at fremme 

inkluderende undervisning ved at udveksle bedste praksis for integration af 

indvandrerelever og formidle fælles værdier; 

30. understreger endvidere, at omskoling og andre praktiske foranstaltninger til uddannelse 

og undervisning af flygtninge og migranter bør fremmes yderligere; 

31. understreger den særlige uddannelsessituation for børn og unge, hvis forældre rejser i 

Europa i medfør af deres arbejde, og opfordrer Kommissionen til at gennemføre en 

undersøgelse af deres særlige situation med hensyn til de udfordringer, de oplever i 

forbindelse med førskole- og skolegang; 

32. mener, at skoler bør yde støtte og tilbyde inklusiv uddannelse til alle lærende, især 

personer med handicap; understreger, at inklusion af børn/elever med handicap i 

undervisningen er nødvendig, for at de kan føre et selvstændigt liv og blive fuldt 

integreret i samfundet som aktive deltagere og reelle bidragydere; mener, at elever med 

handicap i kraft af den nuværende teknologiske udvikling har lettere adgang til 

uddannelse ved hjælp af formelle og ikkeformelle læringsmetoder; opfordrer 

medlemsstaterne til at lette adgangen til almen inkluderende kvalitetsuddannelse under 

hensyntagen til behovene hos alle elever med alle former for handicap, hvilket 

eksempelvis vil sige at give døve børn tosproget inklusiv uddannelse, der tager højde 

for deres særlige sproglige behov; opfordrer medlemsstaterne til at overvåge skolerne 

med hensyn til deres ikkeafvisningspolitik; 

33. påpeger, at det tempo, hvori arbejdsmarkedet forandres, uddannelsessystemernes 

forskelligartethed, arbejdstagernes stigende mobilitet samt stigende migration kræver, at 
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arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner anerkender kvalifikationer, færdigheder og 

kompetencer, der er erhvervet, herunder ved ikkeformel og uformel læring7, i henhold 

til et bedømmelsessystem, der muliggør sammenligning, og under anvendelse af bedste 

praksis i medlemsstater, der allerede har indført sådanne værktøjer; fremhæver i denne 

forbindelse behovet for politiske foranstaltninger, der er rettet mod sårbare grupper på 

arbejdsmarkedet; 

34. minder om, at Rådets henstilling fra 2012 om validering af ikkeformel og uformel 

læring8 indeholdt en opfordring til medlemsstaterne til senest i 2018 at have indført 

ordninger for validering af ikkeformel og uformel læring; 

35. minder atter om vigtigheden af at forbedre eller indføre procedurer for anerkendelse af 

uformel og ikkeformel uddannelse9 under anvendelse af bedste praksis i medlemsstater, 

der allerede har indført sådanne værktøjer; 

36. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser på at 

muliggøre anerkendelse og validering af ikkeformel og uformel læring og opfordrer 

medlemsstaterne til at anerkende vigtigheden og anvendeligheden af 

mikroeksamensbeviser; bifalder udviklingen af onlinemasselæringskurser (MOOC'er), 

som vil kunne øge adgangen til uddannelse for dårligt stillede grupper eller personer, 

hvis situation forhindrer dem i at deltage i fysisk undervisning, og dermed øge deres 

chancer for at få et bedre job og et bedre liv, hvilket gør det muligt at bekæmpe 

ledighed, især blandt unge; 

37. opfordrer medlemsstaterne til at internationalisere uddannelsessystemerne og udvide 

mobilitetsprogrammerne for studerende for at forberede de studerende bedre til det 

europæiske arbejdsmarked, hvor manglende færdigheder i fremmedsprog og kendskab 

til fremmede kulturer er den første hindring for mobilitet; understreger, at 

mobilitetsprogrammer for studerende har bidraget til europæisk integration og har en 

positiv indvirkning på ungdomsbeskæftigelsen; opfordrer i denne forbindelse til at ofre 

det grænseoverskridende aspekt af uddannelse særlig opmærksomhed, f.eks. ved at 

fremme tilegnelse af og undervisning i nabolandes sprog og navnlig til at indføre nye 

akademiske prioriteter på dette område i såvel akademiske som erhvervsrettede 

uddannelsesforløb; anser det for vigtigt at sikre, at disse tiltag omfatter alle former for 

skoler og alle uddannelsesniveauer med henblik på at gøre EU's arbejdsmarked 

tilgængeligt ikke blot for dimittender fra universiteterne, men også dimittender fra det 

erhvervsrettede uddannelsessystem; 

38. opfordrer Kommissionen til at fremkomme med et forslag til sikring af, at 

mobilitetsprogrammer, f.eks. Erasmus+, anerkendes gensidigt af medlemsstaterne, og til 

at sikre vedvarende øgede investeringer i Erasmus+ samt finansiel og individuel støtte; 

anerkender den kendsgerning, at 725 000 europæere i 2016 modtog mobilitetsstipendier 

via Erasmus+ til at studere, uddanne sig, undervise, arbejde eller udføre frivilligt 

arbejde i udlandet, og at programmet er godt på vej til at opfylde sit mål om at yde støtte 

                                                 
7 Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2017 om en ny digital dagsorden for Europa. Vedtagne 

tekster, P8_TA(2017)0360. 
8 EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1.  
9 Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2017 om en ny digital dagsorden for Europa. 
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til 3,7 % af EU's unge mellem 2014 og 2020; 

39. foreslår, at Kommissionen bibeholder iværksætteruddannelse som en af prioriteterne for 

et fremtidigt Erasmus+-program i den næste finansieringsperiode (efter 2020), i alle 

sine aktioner, heriblandt mobilitet; 

40. beklager i lyset af den tiltagende efterspørgsel efter kvalifikationer og færdigheder på 

højt niveau, at den betydelige udvikling inden for højere uddannelse resulterer i 

diplominflation, samtidig med at en tiltagende mangel på erhvervsfaglige kompetencer 

og -kvalifikationer fører til ubalancer på arbejdsmarkedet; 

41. opfordrer i denne forbindelse til at skabe flere færdigheder, der er tilpasset 

arbejdsmarkedet, og til en kraftig stigning i andelen af praksisorienteret uddannelse; 

opfordrer navnlig medlemsstaterne til at udvikle mere videregående 

erhvervsuddannelse, således at de studerende får mulighed for at erhverve 

kvalifikationer på højt niveau vedrørende praktiske færdigheder og praktisk uddannelse; 

fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af fleksible veje mellem forskellige 

uddannelsessystemer; 

42. bemærker, at andelen af kandidater med kvalifikationer på højt plan uanset det stigende 

antal studerende varierer mellem medlemsstaterne, og at antallet af kandidater med 

meget ringe kvalifikationer ligger på mellem 10 % og 50 %; insisterer på, at 

evalueringskriterierne i politikkerne for videregående uddannelse også bør omfatte 

kvalitative kriterier, og at der eksempelvis i forbindelse med benchmarket vedrørende 

vækst i antallet af studerende10 ikke udelukkende bør lægges vægt på antallet af 

eksamensbeviser, men også på det faktiske færdighedsniveau; 

43. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme den fornyede EU-dagsorden 

for videregående uddannelse blandt højere uddannelsesinstitutioner, regionale og lokale 

myndigheder og arbejdsgivere med henblik på at håndtere de behov og udfordringer, 

som højere uddannelsesinstitutioner og studerende står overfor, ved at skabe 

forbindelser til lokale og regionale aktører, oprette kontakter til lokalsamfundene, 

fremme lokal og regional udvikling og innovation, opbygge inkluderende og forbundne 

videregående uddannelsessystemer, styrke samarbejdet med arbejdsmarkedet og finde 

løsninger på de regionale behov for færdigheder; 

44. understreger endvidere, at der er mangel på inklusiv erhvervsvejledning af høj kvalitet i 

medlemsstaterne, og mener, at kun attraktive, efterspurgte erhvervsuddannelser og 

uddannelsesprogrammer, som er udformet med input fra og i samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter, kan fremme dette valg blandt de studerende; 

45. understreger derfor, at der er behov for at forbedre kvaliteten af erhvervsvejledningen i 

skolerne, og at skræddersyet uddannelsesmæssig vejledning og støtte på alle 

uddannelsesniveauer kan medvirke til at lette adgangen til arbejdsmarkedet; 

46. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme kendskabet til de konkrete 

beskæftigelsesmuligheder, som erhvervsuddannelser giver adgang til, samt til 

                                                 
10 Rapporten om uddannelsesovervågning 2017. 
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erhvervsuddannelsers relevans for arbejdsmarkedet; 

47. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre erhvervsrettet uddannelse mere 

synlig ved at fremme platforme som Eures, sikre, at erhvervsrettet uddannelse er 

tilgængelig for alle, har en ligelig kønsfordeling og er ikkediskriminerende, garantere, at 

den modtager tilstrækkeligt mange midler, styrke dens kvalitet og tiltrækningskraft samt 

fremme tosporede uddannelsesforløb, arbejdsbaseret læring og virkelighedsbaseret 

læring på alle niveauer af og i alle former for uddannelse, herunder højere uddannelse, 

med henblik på at sikre stærkere bånd mellem uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet 

og skabe fleksible veje mellem forskellige typer uddannelser; understreger i denne 

forbindelse behovet for moderne teknisk udstyr og passende digitale infrastrukturer på 

uddannelsessteder, og at de råder over den fornødne digitale infrastruktur; opfordrer til, 

at politikkerne vedrørende praktikpladser og iværksætteri for unge udvikles og styrkes 

med henblik på at strømline unges indtræden på arbejdsmarkedet; 

48. mener, at det med henblik på at sikre, at der tilbydes lærepladser og praktikpladser af 

høj kvalitet, er afgørende, at der eksisterer kontrakter, som skitserer roller og 

ansvarsområder for alle parter og fastsætter varighed, læringsmål og opgaver svarende 

til klart identificerede målfærdigheder, beskæftigelsesstatus, passende løn/godtgørelse, 

herunder for overarbejde, social beskyttelse og socialsikringsordninger i henhold til 

gældende national ret, gældende overenskomster eller begge dele; 

49. understreger, at det er nødvendigt at tilbyde passende lærings- og uddannelsesindhold 

og anstændige arbejdsvilkår under praktikophold og lærlingeuddannelser for at sikre, at 

de fortsat spiller en afgørende rolle i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv; 

understreger, at praktikophold og lærlingeuddannelser aldrig bør anvendes som en 

erstatning for arbejdspladser, ligesom praktikanter og lærlinge ikke bør betragtes som 

billig eller sågar gratis arbejdskraft; 

50. minder om, at fremragende kvalitet inden for uddannelse i dag kræver en virkelig 

integration af skole og arbejdsmarked, og understreger, at denne integration både 

styrker kvaliteten af de regne- og læsefærdigheder, som børn tilegner sig, og de faglige 

færdigheder, som de har behov for at erhverve; bifalder i denne forbindelse tosporede 

uddannelsessystemer og virkelighedsbaseret uddannelse – en innovativ tilgang, hvor 

skoler driver rigtige virksomheder, som tilbyder rigtige produkter eller tjenester, og som 

deltager i arbejdsmarkedet; 

51. mener, at oplysninger om dimittenders erhvervsmæssige karriere og indsamling af 

nøjagtige og relevante oplysninger (ikke kun nationalt, men også på EU-plan) er 

afgørende for kvalitetssikring og udvikling af uddannelse af høj kvalitet, som er 

indholdsbaseret og svarer til arbejdsmarkedets behov, samt for at reformere 

uddannelsessystemerne, så de bliver mere fleksible og inklusive; 

52. finder, at systemet, som gør det muligt at følge dimittenders erhvervsmæssige karriere 

og overvåge beskæftigelsesprocenten blandt dimittender og andre karriereindikatorer, 

også bør anvendes til evaluering af skolernes læseplaner og pædagogiske organisation, 

ikke blot for at øge dimittendernes chancer på arbejdsmarkedet, men også for at styrke 

deres position og indflydelse på opbygningen af økonomien og skabelse af nye 

arbejdspladser; 
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53. opfordrer til indsamling af kønsopdelte data om dimittenders karriere efter afsluttet 

videregående uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på en eventuel bedre 

anvendelse af disse data i forbindelse med dimittenders beskæftigelsessituation samt 

med henblik på at vurdere undervisningens kvalitet ud fra et kønsbaseret perspektiv; 

54. understreger, at større investeringer i uddannelsessystemer såvel som en modernisering 

og tilpasning af disse er en afgørende forudsætning for social og økonomisk fremgang; 

understreger derfor betydningen af at sikre, at sociale investeringer, især i almen 

uddannelse og erhvervsuddannelse for alle, prioriteres i den nye 

programmeringsperiode for den flerårige finansielle ramme for 2020-2026; 

55. opfordrer Kommissionen til gennem ESF og det europæiske semester at gøre en 

forstærket indsats for at støtte omfattende offentlige politikker i medlemsstaterne, som 

fokuserer på at lette overgangen fra uddannelse og (langtids-)ledighed til arbejde, og 

især til fuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger på nationalt plan, der er 

beskrevet i Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet; 

56. gentager, at det er vigtigt at overvåge resultaterne og konsekvensanalyserne af EU- 

programmer, der sigter mod ungdomsbeskæftigelse; bemærker, at effektive og 

bæredygtige investeringer er vigtige. 
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