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Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000068/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Om: Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig 
konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed

For så vidt angår Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse har Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender en række spørgsmål:

1. Covid-19-krisen har fremskyndet behovet for at forbedre digitale uddannelsesløsninger og sikre 
lige adgang til digitale færdigheder, værktøjer og teknologier for elever og lærere. Gennem hvilke 
foranstaltninger og med hvilke finansielle og ikkefinansielle midler agter medlemsstaterne at 
fremme digital opgradering og fjernundervisning inden for erhvervsuddannelserne og dermed 
sikre tilgængelighed og tilegnelse af de nødvendige færdigheder for alle samt lige adgang til 
internettet og digitale værktøjer i alle skoler? Hvordan kan dette blive koordineret og overvåget 
sammen med Kommissionen?

2. Hvilke foranstaltninger agter medlemsstaterne at træffe for at opfylde de kvalitative mål, herunder 
gennem kvalitetsrammen for lærlingeuddannelser og Erasmus, og for at forbedre sporingen af 
færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne?

3. Der er manglende sammenhæng og et misforhold mellem erhvervsuddannelsessektoren og det 
almene uddannelsessystem, hvor erhvervsuddannelserne ofte anses for at være en mindre 
foretrukken valgmulighed på trods af den konstante efterspørgsel efter flere erhvervsuddannede 
fagfolk. Hvad gør medlemsstaterne for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to systemer? Hvad planlægger de på nationalt plan for at 
forbedre kommunikationen om erhvervsuddannelser? Hvilke foranstaltninger træffer de for at 
bringe elever, der dropper ud af en erhvervsuddannelse, tilbage i systemet? Findes der en 
overvågningsordning til at spore dem, der dropper ud?

4. Hvilke foranstaltninger agter medlemsstaterne at træffe for at sikre, at 
erhvervsuddannelsesprogrammerne er af høj kvalitet og er inkluderende, og at de tilbyder lige 
muligheder for alle, især sårbare grupper, også fra landdistrikter og fjerntliggende egne? Hvilke 
foranstaltninger agter de at træffe for at gøre inkluderende erhvervsuddannelse af god kvalitet til 
en ret for alle elever som nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder?

5. Hvordan agter medlemsstaterne at diversificerede og skræddersyede lærlingeuddannelser af høj 
kvalitet, herunder et rimeligt vederlag og adgang til social beskyttelse i overensstemmelse med 
den europæiske søjle for sociale rettigheder?

6. Hvordan agter medlemsstaterne at sikre, at udbydere af erhvervsuddannelse har tilstrækkelig 
autonomi, fleksibilitet og støtte til hurtigt at tilpasse deres uddannelsestilbud til ændrede 
kvalifikationsbehov og sikre fremtidige arbejdsmarkedsmuligheder og bæredygtige job af høj 
kvalitet til færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne? Hvilke europæiske og nationale 
finansielle midler stiller medlemsstaterne til rådighed for erhvervsuddannelsessektoren?
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