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PRESSMEDDELANDE Läs online 
 

Allt tätare europeiskt samarbete på yrkesutbildningsområdet 
 

Inom ramen för de europeiska ländernas samarbete om yrkesutbildning och 
livslångt lärande övervakar, analyserar och rapporterar Cedefop om ländernas 
prioriteringar och åtgärder.  

Den nuvarande policycykeln tar sin utgångspunkt i två centrala policydokument: 
rådets första rekommendation om yrkesutbildning och Osnabrückförklaringen. 
Länderna har nu lämnat in sina nationella genomförandeplaner, som beskriver 
deras initiativ på området fram till 2025. 

Initiativen ligger i linje med de teman som föreslås i de två policydokumenten, vilket 
gör det möjligt för länderna att arbeta mot gemensamma mål. På så sätt blir 
yrkesutbildningsverksamheten enhetligare inom EU, samtidigt som varje land kan 
fokusera på det som är viktigast för dem. 

De tematiska områdena är följande: 

- Dynamisk, motståndskraftig och anpassningsbar yrkesutbildning. 
- Flexibel yrkesutbildning med olika vägar framåt. 
- Innovation och hög kvalitet inom yrkesutbildningen. 
- Attraktiv, modern och digital yrkesutbildning. 
- Inkluderande yrkesutbildning som ger lika möjligheter. 
- Yrkesutbildning med kvalitetssäkring. 

Cedefop har en central roll i detta sammanhang. Centrumet samlar in all nödvändig 
information genom ReferNet, ett expertnätverk för yrkesutbildning som omfattar 
alla EU-medlemsstater plus Island och Norge. Sedan utför centrumet en 
strukturerad, jämförande analys av informationen, varpå analysen används av 
Europeiska kommissionen och andra berörda parter som beslutsunderlag. 

Cedefop kommer även att lansera en ny webbplats, Timeline of VET policies in 
Europe (tidslinje för yrkesutbildningspolitiken i Europa), där över 1 000 nationella 
strategier och initiativ kommer att finnas sammanställda. Webbplatsen kommer att 
vara till hjälp för beslutsfattare och yrkesverksamma för att följa hur de olika 
ländernas politik och praxis tar form och utvecklas över tid, hela vägen från 
utformning till slutförande. 

För mer information om rapporteringen av europeisk yrkesutbildningspolitik och 
praktiska exempel på de åtgärder som länderna har börjat genomföra inom ramen 
för de olika ämnena, se Cedefops senaste informationsmeddelande. 

• Läs Cedefops pressmeddelanden här. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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• Prenumerera på Cedefops övriga medieprodukter 
(informationsmeddelanden, nyhetsbrev, poddradio osv.) genom att skapa 
ett användarkonto eller redigera din profil på vår webbplats. 

 
Kontakt 
Pressekreterare: Rosy Voudouri 
Tfn: +30 2310 490012, e-post: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Chef för kommunikationsavdelningen: Gerd Oskar Bausewein 
Tfn: +30 2310 490288, e-post: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Om Cedefop 
Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) är Europeiska unionens 
referenscentrum för yrkesutbildning, färdigheter och kvalifikationer. 
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