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FÖRSLAG

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

– med beaktande av artiklarna 9, 151, 156, 165 och 166 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artiklarna 14 och 15,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, särskilt dess 
principer 1, 4, 5 och 11,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention från 1974 om 
betald ledighet för studier,

– med beaktande av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

– med beaktande av FN:s mål 4 för hållbar utveckling,

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

– med beaktande av finansieringsprogrammet inom Horisont Europa för perioden 2021–
2027,

– med beaktande av EU:s jämställdhetsstrategi 2020–2025,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 om att skapa 
ett europeiskt utbildningsområde senast 2025 (COM(2020)0625) och det åtföljande 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2020)0212),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juli 2020 Den europeiska 
kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft 
(COM(2020)0274) och av de åtföljande arbetsdokumenten från kommissionens 
avdelningar (SWD(2020)0121) och (SWD(2020)0122),

– med beaktande av det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser 
för livslångt lärande1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 september 2020 
Handlingsplan för digital utbildning 2021–2027 – Ställa om utbildningen till den 
digitala tidsåldern (COM(2020)0624) och det åtföljande arbetsdokumentet från 

1 EUT C 189, 4.6.2018, s. 1.
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kommissionens avdelningar (SWD(2020)0209),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 24 november 2020 om 
yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
industristrategi för EU (COM(2020)0102),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/646 av den 
18 april 2018 om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för 
kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut 
nr 2241/2004/EG3,

– med beaktande av Eurofounds undersökning om digitaliseringens inverkan på 
kompetensanvändning och kompetensutveckling,

– med beaktande av studien från Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning 
(Cedefop) Empowering adults through upskilling and reskilling pathways (stärka 
egenmakten hos vuxna genom fortbildning och omskolning), band 1 och 2 (av den 
17 februari 2020 och den 20 juli 2020),

– med beaktande av Cedefops rapport av den 18 december 2018 Skills forecast: trends 
and challenges to 2030 (kompetensprognos: tendenser och utmaningar inför 2030), och 
av följande skäl:

A. Alla människor i alla åldersgrupper har oavsett socioekonomisk bakgrund rätt till 
högkvalitativ, inkluderande, tillgänglig och överkomlig utbildning, fortbildning, 
omskolning och livslångt lärande i en miljö utan hinder, i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat 
lagstiftning, för att förvärva och bibehålla färdigheter och kompetenser. Detta gör det 
möjligt för människor att utveckla sina personliga och yrkesmässiga mål, samtidigt som 
de deltar fullt ut i samhället och lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. Familjernas 
viktiga roll i utbildningen bör understrykas.

B. Före pandemin misslyckades en av fem ungdomar med sin skolgång, ett problem bland 
de ungdomar som lämnar skolan i förtid, släpar efter med studierna eller har svårt att 
slutföra dem i tid. Detta är en mycket oroväckande utveckling i unionens 
utbildningssystem, eftersom en sådan situation medför svårigheter att finna ett bra 
arbete och riskerar i många fall att leda till fattigdom, social marginalisering och social 
utestängning.

C. Det europeiska området för utbildning är en drivkraft för ett socialt rättvist samhälle och 
för ekonomin och har bidragit till att främja gemensamma europeiska värderingar. En 
kvalificerad rörlig arbetskraft är avgörande för en globalt hållbar ekonomi som 
tillhandahåller stabila arbetstillfällen av hög kvalitet och förbättrar samhällets 
välbefinnande. Utbildning och livslångt lärande är inte bara ett individuellt ansvar utan 
också ett socialt ansvar. Personer med ringa kompetens och kvalifikationer, personer 

2 EUT C 417, 2.12.2020, s. 1.
3 EUT L 112, 2.5.2018, s. 42.
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med funktionsnedsättning och personer från mindre gynnade miljöer löper större risk 
för arbetslöshet, fattigdom och social utestängning. Stärkt samarbete mellan universitet 
och andra utbildningsinstitutioner samt erkännande av kvalifikationer och 
utbildningsperioder, även sådant som uppnåtts genom informellt lärande och 
volontärverksamhet, är en mycket viktig förutsättning för den fria rörligheten för elever, 
studerande och utbildare och för arbetskraften inom unionen.

D. Resultaten av yrkesutbildning som varvas med praktik har varit ojämna mellan 
medlemsstaterna, och många nationella system i Europa saknar institutionell kapacitet 
för den här typen av kompetensutveckling4.

E. Investeringar i livslång utbildning och effektiv användning av färdigheter, inbegripet 
mjuka färdigheter, är avgörande för unionens tillväxt, innovation, sociala 
sammanhållning samt ekonomiska och sociala välstånd, särskilt mot bakgrund av den 
gröna och digitala omställningen, de demografiska förändringarna, globaliseringen och 
covid-19-pandemin, det vill säga en utveckling som förändrar arbetets karaktär, arbetets 
innehåll och de färdigheter och kvalifikationer som krävs. Utvecklingen av särskilda 
mål och referenspunkter och ett system för att övervaka genomförandet av dem är 
nödvändiga för att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025. 
Utbildning bör främst syfta till att utveckla elever och studenter och sätta värde på varje 
persons inneboende tillväxt, med särskild uppmärksamhet på individens alla 
karaktärsdrag och utan att begränsa utbildningens mål till enbart anställbarhet.

F. Utöver nödvändiga grundläggande kompetenser är det också viktigt att fokusera på 
flerspråkighet och digitala samt övergripande färdigheter som kritiskt och nyskapande 
tänkande, entreprenörskap, kreativitet, interkulturell kompetens, lagarbete och 
mediekompetens. Alla icke-formella och informella färdigheter är avgörande för ett 
aktivt deltagande och deltagande på arbetsmarknaden och i samhället som helhet. 
Utöver en stark fokusering på ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik i program för kompetenshöjning och omskolning bör liknande 
uppmärksamhet fästas vid humaniora och samhällskunskap, eftersom de bland andra 
ämnen kan bidra till den sociala dimensionen av den dubbla gröna och digitala 
omställningen och leda till en människocentrerad strategi för de digitala och 
vetenskapliga områdena.

G. Handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter har som mål att minst 
60 % av alla vuxna bör delta i utbildning varje år. År 2020 fick endast 49,1 % av lärarna 
i unionen formell utbildning eller yrkesutbildning i informations- och 
kommunikationsteknik5. Framstegen det senaste årtiondet inom vuxnas deltagande i 
lärande har varit långsamma och mycket ojämna mellan medlemsstaterna, och målet 
för 2020 har inte uppnåtts6. OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling) program för internationella undersökningar av vuxnas färdigheter visar en 

4 Šćepanović, V., & Martín Artiles, A., Dual training in Europe: a policy fad or a policy turn? (Varvad 
utbildning i Europa: en politisk vurm eller en politisk omvändning?), Transfer: European Review of Labour and 
Research, vol. 26, nr 1, 2020, s. 15–26. https://doi.org/10.1177/1024258919898317 
5 Europeiska kommissionen, Utbildningsöversikten 2020, hämtad den 8 september 2021: 
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/en/ 
6 Utbildningsöversikten 2020.

https://doi.org/10.1177/1024258919898317
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/sv/index.html
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konstant hög andel vuxna och tonåringar med otillräcklig grundkompetens7. 
Kommissionen har uppställt som mål att minst fyra av fem personer som har genomgått 
yrkesutbildning bör vara anställda senast 2025, då tre av fem bör gynnas av utbildning 
på arbetsplatsen8.

H Covid-19-pandemin har visat att det finns djupgående skillnader i tillgången till digital 
utbildning bland studerande, särskilt studerande från missgynnade grupper, och en 
femtedel av barnen i unionen saknar två av fem viktiga resurser för online-lärande9. 
Pandemin har troligen lett till allvarliga konsekvenser för arbetsmarknaden, avslöjat en 
stor klyfta mellan människors digitala kompetens och efterfrågan på arbetsmarknaden10 
och har förvärrat befintliga klyftor och ojämlikheter när det gäller tillgång till utbildning 
och kompetens. Dessa företeelser påverkar avsevärt medborgarnas utsikter till 
anställning, inkomster och integrering i samhället. Människor som kom in på 
arbetsmarknaden under pandemin, främst ungdomar, har haft svårt att säkra sina första 
jobb11. Utbildning, kompetenshöjning och omskolning är nödvändiga för att utnyttja 
möjligheter och ta itu med de utmaningar som covid-19-krisen för med sig. Pandemin 
utgör en möjlighet att utveckla intersektionella strategier som syftar till att bygga upp 
mer motståndskraftiga och inkluderande utbildningssystem som bättre förbereder 
eleverna och arbetskraften för arbetsmarknaden och dagens många globala utmaningar.

I. År 2018 investerade medlemsstaterna i genomsnitt 4,6 % av sin totala BNP i 
utbildning12.

J. De främsta stödmottagarna inom ramen för NextGenerationEU-programmet bör, såsom 
programmets namn visar, vara ungdomar, som bör ges de mest omfattande möjligheter 
till utbildning och sysselsättning som finns, i enlighet med en långsiktig vision för EU:s 
återhämtning, baserad på engagemang och aktivt deltagande från de yngre 
generationernas sida.

K. Covid-19-pandemin och nedstängningsåtgärderna har begränsat de utrymmen där barn 
kan interagera och utveckla sina sociala färdigheter i skolan, bland vänner och i de 
större familjenätverken.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 30 september 2020 
om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025, en strategi som 
omfattar sex dimensioner – kvalitet, inkluderande och jämställdhet, den gröna och den 
digitala omställningen, lärare och utbildare, högre utbildning och den geopolitiska 
dimensionen – och en uppsättning mål i syfte att förbättra resultaten och säkerställa 
motståndskraftiga och framtidsinriktade utbildningssystem. Parlamentet uppmanar 

7 Rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande.
8 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 17 september 2020 Guidance to Member States: 
Recovery and resilience plans (Riktlinjer för medlemsstaterna: planer för återhämtning och resiliens) 
(SWD(2021)0205).
9 Europeiska kommissionens policydokument om rättvisa från april 2020 Educational inequalities in Europe and 
physical school closures during Covid-19 (Utbildningsklyftor i Europa och stängning av skolor under covid-19). 
10 Eurostat, Do young people in the EU have digital skills? (Har unga människor i EU digitala färdigheter?), 
hämtad den 8 september 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1 
11 Eurostat, Society and Work (Samhälle och arbete), hämtad den 8 september 2021: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/society-work 
12 Utbildningsöversikten 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200715-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/society-work
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medlemsstaterna att fastställa prioriteringar för att uppnå ett fungerande och effektivt 
europeiskt område för utbildning senast 2025. Parlamentet påminner om att 
nyckelområden där unionen kan stödja och komplettera medlemsstaternas insatser 
tydligt måste identifieras och kompletteras med de mål som tagits fram i samarbete med 
medlemsstaterna, akademiska institutioner och andra relevanta intressenter, i enlighet 
med artikel 165 i EUF-fördraget och subsidiaritetsprincipen. Parlamentet insisterar på 
att man bör betrakta utbildning som en gemensam investering inte enbart i unionens 
återhämtning, resiliens och konkurrenskraft, utan också för att säkerställa dess sociala 
sammanhållning och möjliggöra personlig utveckling under hela livet. Parlamentet 
påminner om att skapandet av ett europeiskt område för utbildning senast 2025 är ett 
sätt att ta tillvara utbildningens och kulturens hela potential som drivkrafter för 
ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning samt bättre social sammanhållning.

2. Europaparlamentet påpekar att det under covid-19-krisen blev tydligt att det är viktigt 
att ha en mycket hög internetkapacitet och konnektivitet för alla, särskilt inom 
utbildningssektorn. Parlamentet understryker att alla klyftor när det gäller konnektivitet 
och utrustning bör åtgärdas så snart som möjligt med särskilt fokus på utsatta grupper. 
Parlamentet noterar kommissionens och medlemsstaternas insatser för att säkerställa 
pedagogisk kontinuitet under covid-19-krisen. Parlamentet betonar att digitaliseringen 
av utbildningen endast får komplettera den personliga inlärningen och att man inte får 
glömma att personlig inlärning måste förbli nyckeln, eftersom den också ger värdefulla 
sociala färdigheter. Parlamentet understryker att distansundervisning efter 
covid-19-pandemin skulle kunna bli en del av en modern strategi för blandat lärande. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om behovet av att investera i innovativa 
undervisningsmetoder som möjliggörs av digital utveckling. Parlamentet beklagar att 
covid-19-krisen har ökat och sannolikt kommer att fortsätta att öka 
ungdomsarbetslösheten i unionen.

3. Europaparlamentet betonar behovet av nära samarbete, en strukturerad dialog och 
utbyte av bästa praxis om gemensamma utmaningar och möjligheter mellan alla berörda 
parter som är involverade på områdena utbildning, kompetenshöjning och omskolning 
på lokal, regional och nationell nivå samt unionsnivå. Parlamentet efterlyser ett effektivt 
och väletablerat styrningssystem för genomförandet av ett europeiskt område för 
utbildning som bygger på unionens strategiska ram för utbildningssamarbete 
(Utbildning 2020). Parlamentet framhåller att en framgångsrik övergång till ett 
europeiskt område för utbildning kräver samarbete mellan lärare, utbildare, studerande, 
föräldrar och andra relevanta sammanslutningar och organisationer, den akademiska 
världen, det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter. Parlamentet 
betonar behovet av ökat samarbete och forskning om utbildning som stimulerar social 
sammanhållning, ekonomisk tillväxt och innovation.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma effekterna av ett europeiskt 
område för utbildning på grundval av kvalitativa och inte enbart kvantitativa 
indikatorer.

5. Europaparlamentet understryker vikten av att minska andelen femtonåringar med 
otillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap till 2025, eftersom 
detta är ett centralt mål som inte uppnåddes inom ramen för Utbildning 2020 och 
eftersom det fortfarande är av yttersta vikt för att göra det möjligt för dessa ungdomar 
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att skaffa sig yrkesmässiga kvalifikationer och färdigheter.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa elevinriktad, integrerad, 
inkluderande, tillgänglig och överkomlig högkvalitativ utbildning och främja livslångt 
lärande, inbegripet yrkesutbildning, och icke-formella och informella kompetenser samt 
att tillhandahålla flexibla vägar till elever i alla åldrar i hela unionen, för att säkerställa 
lika möjligheter på arbetsmarknaden. Parlamentet påminner om att inkluderande 
utbildning måste vara tillgänglig för alla, utan diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt eller socialt ursprung, språk, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning. Parlamentet påminner i detta sammanhang om behovet av 
att säkerställa lika tillgång till utbildning av anställda. Parlamentet välkomnar utbytet av 
beprövade metoder och utarbetandet av en unionsstrategi för mikromeriter och 
individuella utbildningskonton i syfte att säkerställa kompetenshöjning och omskolning 
samt kvalifikationer för alla.

7. Europaparlamentet anser att man måste stärka de befintliga utbildningsprogrammen, 
såsom man har gjort med Erasmus+, som uppmuntrar rörlighet i utbildningssyfte i hela 
Europa och i andra delar av världen, för att förverkliga idén om ett europeiskt område 
för utbildning. Parlamentet välkomnar lanseringen av programmet Erasmus+ 2021–
2027, den stärkta budgeten för programmet och de nya åtgärder som syftar till att göra 
tillgången till programmet mer rättvis och inkluderande, minska ojämlikheterna, stärka 
yrkesutbildningen och minska de territoriella skillnaderna genom förenklade 
administrativa åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja alla 
medlemsstater så att de mål som fastställs i programmet Erasmus + kan genomföras 
utan onödiga administrativa hinder. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att främja och underlätta ökad rörlighet för lärare och elever i alla 
åldrar. Parlamentet välkomnar den nya åtgärden för yrkesmässig rörlighet, Erasmus Pro, 
som ger studerande och lärlingar möjlighet att vistas utomlands i 3–12 månader, för att 
utveckla sina yrkes- och språkfärdigheter.

8. Europaparlamentet insisterar på att yrkesutbildning bör tillvaratas och erkännas fullt ut 
som en kompetenshöjande väg i enlighet med rådets rekommendation om 
yrkesutbildning. Parlamentet insisterar på att yrkesutbildning ska integreras fullt ut i det 
europeiska området för utbildning och erkännas på arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och berörda parter att säkerställa att alla personer med en 
yrkesutbildning har tillgång till arbetsmarknaden och långsiktiga yrkesmässiga 
perspektiv. Parlamentet framhåller behovet av att säkerställa en effektiv social dialog 
om yrkesutbildning och vuxenutbildning för att befästa en effektiv styrning inom 
sektorn på alla nivåer. Parlamentet betonar att vissa medlemsstater måste ta itu med 
bristen på attraktivitet och prestigeunderskottet i systemen för yrkesutbildning och 
varvad utbildning. Parlamentet anser att utbildning, inklusive teknisk och yrkesinriktad 
sådan, inom framtidsinriktade sektorer, färdigheter och kompetenser är av central 
betydelse. Parlamentet understryker vikten av att förbättra och uppmuntra vägar till 
teknisk och yrkesinriktad utbildning. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang 
initiativet med kompetenscentrum för yrkesutbildning och utarbetandet av en 
unionsstrategi för mikromeriter, modularisering och individuella utbildningskonton. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för längre 
rörlighetsperioder i yrkesutbildning, med en verklig EU-stadga om lärlingsutbildningar, 
i partnerskap med den privata sektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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samarbeta med medlemsstaterna om en handlingsplan för att avlägsna de återstående 
hindren mot rörlighet i unionen, exempelvis administrativa hinder, och främja 
språkinlärning. Parlamentet påminner i detta sammanhang om den privata sektorns 
ansvar när det gäller investeringar i yrkesutbildning och personaliserat livslångt lärande. 
Parlamentet efterlyser underlättande av offentlig-privata partnerskap inom 
yrkesutbildning, formell och informell utbildning samt kompetenshöjning och 
omskolning av unionens arbetskraft, även för att stärka utbildningssystemens 
effektivitet och motsvara arbetsmarknadens behov, utan att utbildningsinstitutionernas 
oberoende undergrävs. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att främja 
anställbarheten för yrkesutbildade inom den privata sektorn genom incitament för 
utbildning. Parlamentet vill att det europeiska området för utbildning, 
kompetensagendan, rådets rekommendation om yrkesutbildning och sammankopplade 
politiska initiativ kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
kompetenspakten, vilket kräver kollektiva åtgärder av medlemsstaterna, företag, 
arbetsmarknadens parter och andra berörda parter. Parlamentet upprepar behovet av 
tillräcklig finansiering och tillräckliga investeringar för att uppnå målen med det 
europeiska området för utbildning. Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att säkerställa finansiering via NextGenerationEU och uppmanar 
enträget medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser inom flaggskeppsinitiativ sju i 
sina nationella återhämtnings- och resiliensplaner för omskolning och 
kompetenshöjning till utbildning och forskning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att avsevärt öka de offentliga utläggen för utbildning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att lägga fram långsiktiga strategiska 
planer som omfattar visioner för utbildningssystemet som är motståndskraftiga mot 
framtida utmaningar och eventuella kriser och flexibla även när det gäller de snabba 
tekniska förändringarna under den digitala tidsåldern.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att 
grundligt utvärdera sina läroplaner och se till att de är aktuella, framtidssäkrade och kan 
förbereda eleverna och studenterna så att deras färdigheter motsvarar arbetsmarknadens 
krav, på ett sätt som avspeglar mångfalden i samhällena och samtidigt erbjuder plats där 
framför allt elever med funktionsnedsättning, särskilda behov eller en missgynnad 
bakgrund kan forma sin inlärningsprocess på ett sätt som är anpassat efter deras 
individuella behov. 

11. Europaparlamentet konstaterar att de nya initiativ som kommer att se dagens ljus tack 
vare meddelandet om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 
bör bygga på system och verktyg som redan är utvecklade, exempelvis det europeiska 
systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring 
inom det europeiska området för högre utbildning och referensramen för kvalifikationer 
som har antagits för det europeiska området för högre utbildning.

12. Europaparlamentet understryker den roll som det europeiska området för utbildning 
spelar för att främja känslan av att vara en del av det europeiska kunnandet. Parlamentet 
understryker att grundläggande, mjuka och övergripande färdigheter, kompetenshöjning 
och omskolning samt livslångt, individualiserat lärande i samband med den gröna och 
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digitala omställningen, demografiska förändringar, globalisering och 
covid-19-pandemin är avgörande för hållbar tillväxt, produktivitet, anpassning till 
arbetsmarknadens omställningar, investeringar och innovation, och utgör därför 
nyckelfaktorer för företagens konkurrenskraft, i synnerhet för små och medelstora 
företag. Parlamentet påminner i detta avseende om att utbildningspolitik har en 
inneboende koppling till annan unionspolitik och att samverkanseffekter måste 
säkerställas med bland annat den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den 
tillhörande handlingsplanen, den nya industristrategin för EU, den nya 
kompetensagendan och EU:s digitala strategi.

13. Europaparlamentet framhåller de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som 
förvärvats genom informella och icke-formella inlärningsmetoder, till exempel genom 
frivilligarbete eller informell hjälp eller omsorg. Parlamentet konstaterar att ett formellt 
erkännande av dessa färdigheter skulle kunna bidra till att skapa fler möjligheter på 
arbetsmarknaden. Parlamentet insisterar på att det finns kort- och långsiktiga fördelar 
med mentorskap inom ramen för utbildningssystem, företag och vårt samhälle som 
helhet. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att ge incitament till föreningar och 
företag som använder mentorsprogram med omfattande politiska strategier och resurser. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att främja mentorskap och samarbeta med 
medlemsstaterna i riktning mot utveckling av certifiering och märkning av mentorskap.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja och förbereda lärare och utbildare så att 
de kan tillhandahålla högkvalitativ utbildning. Parlamentet understryker vikten av att 
säkerställa att lärare och utbildare får lämplig, flexibel, högkvalitativ utbildning med 
särskild fokus på digital läskunnighet och digitala färdigheter. Parlamentet påminner om 
nödvändigheten att erbjuda möjligheter dels till kontinuerlig yrkesutveckling, dels till 
rörlighet för lärare och att göra läraryrket mer attraktivt. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang vikten av lärarakademier även inom yrkesutbildningssektorn och av att 
man tillhandahåller ekonomiskt stöd till utbildningskurser avsedda för lärare och 
utbildare. Parlamentet belyser behovet av att förbereda flera lärare för att undervisa i 
mycket efterfrågade ämnen såsom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik, eller för att undervisa elever och studenter med särskilda behov. Parlamentet 
understryker behovet av att lärare stöder och får stöd av föräldrar med tanke på deras 
ömsesidigt kompletterande roller i utbildningen av barn. Parlamentet påminner om att 
utbildningskurser också bör ta hänsyn till de mångkulturella och flerspråkiga miljöer 
som lärare och utbildare arbetar i.

15. Europaparlamentet välkomnar de aktuella förändringarna i webbplattformen för 
vuxenutbildning i Europa och uppmanar Europeiska genomförandeorganet för 
utbildning och kultur att bedöma hur man ytterligare kan öka synligheten för 
vuxenutbildningssamfundet samt fortsätta att utveckla det och stärka dess påverkan.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla högkvalitativa dubbla 
utbildningssystem baserade på flexibla läroplaner, stark karriärvägledning och 
kopplingar till arbetsmarknadens behov.

17. Europaparlamentet vill att det införs strategier för betald studieledighet i linje med 
ILO:s konvention om betald ledighet för studier för att göra det möjligt för arbetstagare 
att delta i utbildningsprogram på arbetstid utan kostnad för dem själva, i syfte att främja 
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livslångt lärande. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa tillgång till 
utbildning för arbetslösa arbetstagare.

18. Europaparlamentet betonar, såsom det framgår av OECD:s publikation Education at a 
Glance 2020, att personer som arbetar inom läraryrket i genomsnitt har 11 % lägre lön 
än personer som arbetar inom andra yrken för vilka det krävs en examen. Parlamentet 
påminner om behovet av att stärka kollektivförhandlingar för att säkerställa anständiga 
löner och pensioner och rättvisa arbetsvillkor.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta och 
främja öppen rörlighet för alla, inbegripet personer med funktionsnedsättning, särskilda 
behov och personer med missgynnad bakgrund, genom ett fullständigt genomförande av 
direktivet om yrkeskvalifikationer13 och vidareutveckling av det europeiska 
studentkortet, och att förbättra användningen av och synligheten för verktyg såsom 
Eures (den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet), onlineplattformen Europass, 
som kommer att vara kompatibel med de databaser med erbjudanden om anställning 
som finns på Eures, systemet för europeisk klassificering av färdigheter, kvalifikationer 
och yrken (Esco), Erasmus+, med särskilt fokus på yrkesstuderande och personal inom 
yrkesutbildning, verktyg för kartläggning av kompentensen hos personer från länder 
utanför EU samt det europeiska nätverket av nationella informationscentrum för 
akademisk rörlighet och erkännande. Parlamentet betonar behovet av att främja 
kompetenscentrum för yrkesutbildning och förbättra deras relevans för 
kompetensutvecklingen.

20. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang behovet av att förbättra erkännandet 
av kunskaper, färdigheter och icke-formella och informella färdigheter som förvärvats 
under kvalifikations-, volontär-, utbildnings- och fortbildningsperioder utomlands. 
Parlamentet betonar behovet av att förbättra erkännandet av färdigheter hos 
tredjelandsmedborgare för att underlätta deras tillgång till utbildning och sysselsättning 
i unionen, genom förenkling och påskyndande av processer för erkännande och 
validering. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de mest 
utsatta grupperna. Parlamentet anser att ömsesidigt erkännande av utbildningar, 
volontärsprogram, inlärningsresultat, kvalifikationer och examensbevis på alla 
utbildningsnivåer, liksom framsteg med erkännande och validering av icke-formell och 
informell utbildning, kommer att bidra till att åtgärda kompetensbrist och 
kompetensglapp samt göra det möjligt för vuxna att erhålla fullständiga kvalifikationer. 
Parlamentet vill att man reducerar svårigheter som uppstår för att det saknas automatisk 
validering av årliga inlärningsresultat. Parlamentet betonar att det utöver det europeiska 
initiativet för uppföljning av utexaminerade är nödvändigt att övervaka och samla in 
information om nya trender och ny utveckling när det gäller färdigheter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att följa rådets rekommendation från 2018 om 
nyckelfärdigheter för livslångt lärande för att främja framsteg på alla åtta 
nyckelområden såsom möjligheter för unga elever att få minst en praktisk erfarenhet 
inom entreprenörskap under sin utbildning.

21. Europaparlamentet påminner om vikten av ytterligare offentliga investeringar för att 
säkerställa rättvisa utbildningssystem med tillräckliga resurser utgående från public 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).
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service-värderingar och demokratisk styrning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att säkerställa att de kommande återhämtningsplanerna eftersträvar detta mål och att 
Fonden för en rättvis omställning och Europeiska socialfonden+ stöder integrerade 
planer på lokal nivå för att bidra till kompetenshöjningen och omskolningen, särskilt för 
de mest utsatta grupperna – inklusive personer som riskerar att bli arbetslösa – för att 
säkerställa att varje enskild individ i utsatta sektorer kan omskola sig och utveckla nya 
färdigheter för att förbli aktiv på arbetsmarknaden och dra nytta av den gröna och 
digitala omställningen.

22. Europaparlamentet välkomnar de möjligheter som digitaliseringen skapar för att 
förbättra integreringen på arbetsmarknaden. Parlamentet beklagar den bestående digitala 
klyftan i unionen och framhåller i detta sammanhang behovet av att ge åtkomst till 
höghastighetsinternet, högkvalitativ programvara och digital utrustning som en 
nödvändig förutsättning för utvecklingen av digitala färdigheter och kompetens inom 
vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Parlamentet betonar vikten av att 
förvärva sociala färdigheter, språkkunskaper och övergripande mjuka färdigheter såsom 
kritiskt tänkande, kreativitet, entreprenörskap, interkulturell kompetens, lagarbete och 
mediekompetens för alla. Parlamentet understryker att särskild uppmärksamhet i detta 
sammanhang måste ägnas åt inkludering av missgynnade och utsatta grupper, särskilt 
personer med funktionsnedsättning, även genom möjliggörande av individuella 
inlärningsförlopp. Parlamentet påminner om att utbildningssystemen inte bara bör 
omfatta kunskaper och färdigheter, utan att de också bör förbättra elevers välbefinnande 
och fysiska hälsa.

23. Europaparlamentet betonar vikten av bättre språkundervisning och språkinlärning. 
Parlamentet påminner om att språkinlärning är en viktig faktor som formar en persons 
yrkesmässiga utveckling och som också är nödvändig för en framgångsrik social 
integrering av migranter och deras åtkomst till utbildning och arbetsmarknaden.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa anständig ersättning för 
praktikanter och lärlingar, särskilt för dem som deltar i arbetsbaserad inlärning. 
Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att ingå särskilda kollektivavtal i detta 
avseende.

25. Europaparlamentet beklagar de ihållande sysselsättnings- och löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män liksom de pensionsklyftor som följer av dem. Parlamentet framhåller i 
detta sammanhang behovet av att motarbeta stereotypa könsmönster samt att öka och 
stödja kvinnors representation när det gäller utbildning och sysselsättning inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt i andra kunskaps- och 
sysselsättningsområden. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att skapa en positiv 
och inkluderande inlärnings- och arbetsmiljö och att motverka omedveten snedvridning 
och könsstereotyper när det gäller val av ämnen och karriär. Parlamentet påminner om 
de offentliga och privata intressenternas ansvar i detta avseende. Parlamentet noterar att 
den framtida ramen för det europeiska området för utbildning bör ha ett intersektionellt 
perspektiv, i syfte att förhindra alla former av diskriminering, inbegripet flerfaldig 
diskriminering.

26. Europaparlamentet välkomnar målen i unionens nya strategiska ram för livslångt 
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lärande, som blev föremål för en resolution från rådet den 19 februari 202114. 
Parlamentet välkomnar de fem strategiska prioriteringarna i denna resolution, däribland 
i synnerhet de konkreta förslagen att göra livslång inlärning och rörlighet till verklighet 
för alla.

27. Europaparlamentet välkomnar det portugisiska rådsordförandeskapets åtagande att 
inrätta en webbplattform som syftar till att underlätta informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna när det gäller utmaningarna med den ungdomsarbetslöshet som har 
uppstått till följd av pandemin.

28. Europaparlamentet framhäver behovet av att det europeiska området för utbildning ska 
omfatta en del för personlig utveckling och social integration av barn med särskilda 
utbildningsbehov vid skolor som har pedagogisk personal med specialutbildning och 
tillräcklig kapacitet för att uppnå optimala resultat i detta avseende.

14 Rådets resolution om en strategisk ram för det europeiska utbildningssamarbetet inför och bortom ett 
europeiskt område för utbildning (2021–2030) (EUT C 66, 26.2.2021, s. 1).
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