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Forventninger til det spanske EU-formandskab 1. halvår 2010 på 

uddannelses- og ungdomsområdet 

 
1) Uddannelse 
Det spanske EU-formandskab har defineret fire hovedprioriteter på ud-
dannelsesområdet.  
 

1. Uddannelse i hjertet af EU2020 
Nationalt og europæisk skal det sikres, at uddannelse forbli-
ver et bærende element i en fremtidig reformstrategi for 
vækst og beskæftigelse. 
 

2. Støtte den sociale dimension af uddannelse 
Prioriteten omhandler blandt andet lige muligheder for ud-
dannelse, social sammenhængskraft, uddannelse af børn med 
særlige behov og grupper med særlige behov samt den sociale 
dimension af videregående uddannelse. 
 

3. Nøglekompetencer - Nye Kvalifikationer for Nye Job 
Det spanske EU-formandskab har til hensigt at bygge videre 
på erfaringer fra den fælles rapport på uddannelsesområdet 
fra 2009. Nøglekompetencer skal udvikles i sammenhæng 
med en ny økonomisk model, nye kvalifikationer og er-
hvervsuddannelsens sociale dimension. 
 

4. Internationalisering og modernisering af videregående 
uddannelse 
Spanien ønsker at styrke området for videregående uddannel-
se i Europa, styrke internationalisering og modernisering af 
videregående uddannelsesinstitutioner, herunder bedre ad-
gangsmuligheder for ikke-traditionelle uddannelsessøgende. 

 
2) Ungdom 
Der foreligger endnu blot få oplysninger om følgende prioriteter fra 
spansk side på ungdomsområdet:  
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1. Aktiv inklusion af unge 
Herunder bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og fattigdom 
som dominerende emne 
 

2. Rammen for samarbejdet på ungdomsområdet 
Planlægning af arbejdet med den nye ramme for samarbejdet på 
ungdomsområdet 2009 – 2019 vedtaget under svensk formand-
skab 
 

3. Beskæftigelse og aktiv inklusion  
Herunder deltagelse af regioner og kommuner i ungdomspolitik 
 

 
3) Rådsmøder 
Der afholdes under det spanske EU-formandskab to rådsmøder i Bru-
xelles. Det første rådsmøde (uddannelse) finder sted den 15. februar 
2010, mens det andet rådsmøde (uddannelse og ungdom) finder sted den 
10. – 11. maj 2010. 
 


