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DA’s høringssvar om høring om revision af EUROPASS
DA har gennem EU-specialudvalget for uddannelse modtaget høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fælles
ramme for bedre tjenester angående færdigheder og kvalifikationer (Europass)
(COM(2016)625). DA har følgende bemærkninger til høringen:
DA støtter Kommissionens udspil til en ny dagsorden for færdigheder i Europa,
da udspillet sætter fokus på samspillet mellem kvalifikationer og færdigheder i
en vigtig kombination med at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrence.
Initiativet kan dog på ingen måde stå alene, da der først og fremmest er brug
for reformer, der kan understøtte mere mobile, åbne og dynamiske arbejdsmarkeder.
I det lys vurderer DA ikke, at den foreslåede revision EUROPASS bidrager væsentligt til at opfylde den overordnede målsætning. DA vurderer heller ikke, at
forslaget som sådan vil være brugbart for den enkelte arbejdsgiver til at fremme rekruttering på tværs af landegrænser. Derfor mener DA ikke, at forslaget
fra Kommissionen i sin helhed bør støttes. DA støtter dog del, der handler om,
at EUROPASS CV og uddannelsesbeviser bliver moderniseret i forhold til at
kunne udnytte nye digitale muligheder. Det vil kunne være et bidrag til at støtte op om den nye dagsorden.
Konkrete bemærkninger:
Kommissionen foreslår at udvide aktivitetsområdet for EUROPASS til at blive
den fremtidige platform for et tæt samspil mellem en række øvrige EUinstrumenter, herunder EQF, ESCO, EUROGUIDANCE og EU Skills Panorama
samt til dels EURES.
DA støtter ikke, at EUROPASS udvides til at samle diverse tjenester. Flere af
tjenesterne er under opbygning eller ikke afprøvet. Det giver derfor ikke mening at samle tjenester, der ikke p.t. er færdigudviklede eller endnu har vist
deres værdi.
DA støtter heller ikke Kommissionens forslag om at lave en rådgivende platform for alle tjenesterne. Integreres rådgivningen vurderer DA, at det ikke er
muligt at sikre gennemsigtighed om, hvad der sker i forhold til de enkelte tjenester, der hver især er komplicerede. Det vil medvirke til, at medlemslande og
arbejdsmarkedets parter får mindre indflydelse på de enkelte tjenester. Skulle
der være et behov for at koordinere mellem de forskellige initiativer, der er
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iværksat, bør det håndteres på anden vis.
Med venlig hilsen
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Sign. Berit Toft Fihl
Chefkonsulent

