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Resumé 

EQF udgør et instrument til fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere 
og studerende samt fremme af livslang læring gennem nationale 
kvalifikationssystemer og referencerammer. Denne undersøgelse 
analyserer relevansen, gennemførelsen og de første resultater samt 
konkluderer, at selv om gennemførelsen af EQF kan betragtes som 
vellykket, er der stadig en række problemer, som udfordrer den 
fuldstændige og troværdige gennemførelse af EQF. Gennemførelsen af 
EQF bør dog fortsætte, forudsat at de rette betingelser er opfyldt. 
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SAMMENDRAG 
Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) udgør et 
instrument til styrket europæisk samarbejde inden for videregående uddannelse og 
erhvervsuddannelse og har til hensigt at fremme mobiliteten blandt arbejdstagere og 
studerende samt fremme livslang læring. Dette sammendrag præsenterer undersøgelsens 
resultater og vurderer relevansen, gennemførelsen og resultaterne af EQF. Endelig 
fremsættes undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. 

Relevansen af EQF for livslang læring 

EQF skal sammenkæde de forskellige landes nationale kvalifikationssystemer via en fælles 
europæisk referenceramme med otte referenceniveauer. I Europa-Parlamentets og Rådets 
henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer for livslang læring (2008/c111/01) blev medlemsstaterne opfordret til: 

 at sørge for, at deres nationale kvalifikationssystemer inden 2010 knyttes til den 
europæiske referenceramme for kvalifikationer 

 at angive EQF-niveauet for nye kvalifikationsbeviser inden 2012 

 at anvende en læringsresultatbaseret fremgangsmåde ved definitionen og beskrivelsen 
af kvalifikationer og at fremme valideringen af ikkeformel og uformel læring 

 at fremme og anvende principper for kvalitetssikring inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse 

 at udpege nationale koordinationspunkter. 
 

Behovet for at fremme livslang læring som et grundlæggende element i den europæiske 
samfundsmodel samt fremme mobiliteten blandt arbejdstagere og studerende gennem øget 
gennemsigtighed af kvalifikationer er nødvendig grundet demografiske forandringer i en 
periode præget af hurtige sociale, teknologiske og økonomiske ændringer samt den 
igangværende globalisering og mobilitet blandt arbejdstagere mellem Europa og 
tredjelande. EQF bidrager til at gøre kvalifikations- og uddannelsessystemerne mere 
sammenlignelige og gennemsigtige og til at fremme arbejdstageres og studerendes 
mobilitet mellem lande og mellem uddannelsessystemer, hvilket øger mulighederne for 
livslang læring. 

Udviklingen af EQF og gennemførelsen af henstillingen er blevet fremmet bredt på EU-plan 
og er tæt forbundet med de europæiske uddannelser (navnlig erhvervsuddannelse og 
videregående uddannelse) i overensstemmelse med nærhedsprincippet. På verdensplan er 
der ligeledes et tydeligt behov for at udvikle referencerammer for kvalifikationer. 

Der findes forskellige former for referencerammer for kvalifikationer (f.eks. i forbindelse 
med kommunikation, reform og transformation). Som tværnational referenceramme for 
kvalifikationer fungerer EQF som en kommunikationsreferenceramme (et 
oversættelsesværktøj). De nationale kvalifikationssystemer, som udvikles og gennemføres i 
medlemsstaterne, repræsenterer alle tre former for referencerammer. 

Ud fra et teoretisk synspunkt er logikken bag EQF ganske solid. EQF har fastsat klare 
målsætninger (fremme af mobiliteten blandt arbejdstagere og studerende samt fremme af 
livslang læring), og referencerammerne for kvalifikationer udgør et meget relevant værktøj 
til opnåelse af disse målsætninger, idet de øger kvalifikationssystemernes gennemsigtighed 
og sammenlignelighed. Selv om EQF er rettet mod arbejdsmarkedet, henvender den sig i 
højere grad til uddannelsesområdet og i mindre grad til erhvervslivet. 
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Den overordnede målsætning og struktur med EQF er tæt forbundet med de øvrige 
europæiske uddannelsesinitiativer og -værktøjer såsom ECVET (europæisk 
meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse), Europass, EQAVET (kvalitetssikring af 
europæisk erhvervsuddannelse), ESG (europæiske standarder og retningslinjer), QF EHEA 
(europæisk kvalifikationsramme for videregående uddannelse) samt validering af 
ikkeformel og uformel læring. I teorien er disse initiativer gensidigt støttende. Det er 
imidlertid for tidligt at foretage en fuldstændig vurdering af disse initiativer og deres 
indvirkning på EQF'ens funktion, da de befinder sig på et tidligt udviklingstrin. EQF omfatter 
ligeledes initiativer, der henhører under andre generaldirektorater (GD), såsom ESCO 
(europæisk klassificering af kvalifikationer, kompetencer og erhverv), GD EMPL, GD EAC 
samt direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36 (GD MARKT). 
Der er stor forskel på EQF og førnævnte direktiv, idet EQF er et resultatbaseret system med 
otte niveauer, mens direktivet udgør et system med fem niveauer baseret på 
inputvariabler. Der er derfor behov for en tilpasning af de to systemer. 

Gennemførelsen af EQF for livslang læring 

I henstillingen om EQF indgik medlemsstaterne en frivillig aftale om at knytte deres 
nationale kvalifikationssystemer til EQF-niveauerne. Kommissionen kan i henhold til 
nærhedsprincippet kun have en formidlende rolle. En række instrumenter er tilgængelige 
under den åbne koordinationsmetode for at sikre, at medlemsstaterne følger op på 
henstillingen. Den åbne koordinationsmetode har til hensigt at bistå medlemsstaterne med 
gradvist at udvikle deres politikker. Det fremgår af tidligere undersøgelser af den åbne 
koordinationsmetode (OMC) anvendt på andre politikområder, at følgende betingelser er 
afgørende for en vellykket gennemførelse af den åbne koordinationsmetode: 1) 
forberedende politisk deltagelse; 2) fælles interesse; 3) høj grad af institutionalisering; 4) 
fastsættelse af specifikke målsætninger, benchmarks og indikatorer; 5) inddragelse og 
deltagelse af de berørte parter og 6) løsning af konflikter mellem henholdsvis 
samarbejdsvillige og modvillige medlemsstater. De vigtigste resultater fremgår af 
nedenstående (resultaterne beskrives på såvel EU-plan som medlemsstatsplan). 

1) Forberedende politisk deltagelse 
Tidligere er der ofte truffet foranstaltninger, som har ført til øget kendskab til eller 
deltagelse i et bestemt område. Der er behov for et vist grundlag for fortsat at kunne 
udvikle et politikområde. Dette gælder især på EU-plan, idet mange medlemsstater skal 
have kendskab til området, men også på medlemsstatsplan, hvor det pågældende 
politikområde skal have en vis historie. 
 
På EU-plan: 
 EQF har gennemgået en lang udviklingsperiode, før den er blevet gennemført i form af 

en traktatbaseret henstilling. 

 Forpligtelsen blandt de relevante aktører på EU-plan er stærk. 

 Henstillingen om EQF er baseret på omfattende undersøgelser og høringer. 
 
På medlemsstatsplan: 
 Der er stor forskel på medlemsstaternes respektive udgangsposition. Nogle 

medlemsstater har allerede iværksat referencerammer eller beskæftiget sig med 
læringsresultater, mens andre ikke har. 

 Mange medlemsstater har været engageret i EQF-projekter længe før henstillingen fra 
2008, men det er tvivlsomt, om alle relevante parter på medlemsstatsplan, herunder 
arbejdsgivere, arbejdstagere og uddannelsessektoren, er blevet inddraget i en sådan 
grad, at der er tale om et gensidigt ejerskab. 
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 I de fleste lande er der foretaget undersøgelser (høringer, tekniske undersøgelser, 

kortlægninger, pilotprojekter), som har gjort det muligt at knytte de nationale 
kvalifikationssystemer til den europæiske referenceramme for kvalifikationer. 

2) Fælles interesse 
Medlemsstaterne bør have en fælles interesse i at udvikle et bestemt politikområde. Der 
bør afvikles en europæisk debat om emnet med det formål at opnå en fælles forståelse af 
definitionerne og de tilgængelige instrumenter samt indgå en aftale om et bestemt 
kvalitetsniveau. Resultatet deraf bør afspejle et fælles ansvar, der netop er den største 
drivkraft bag politiske udviklinger, og som kan motivere til forbedring af de nationale 
politikker. 
 
På EU-plan: 
 EQF er baseret på en fælles interesse mellem de berørte parter på henholdsvis 

medlemsstatsplan og EU-plan. 

 Den fælles interesse støttes desuden af holdninger og retningslinjer, som skal bistå 
medlemsstaterne i gennemførelsen af henstillingen fra 2008. Denne proces kan 
betegnes som "learning by doing", hvorfor der er tale om en videnbaseret metode. 
Såvel Cedefop som Kommissionen bidrager med holdninger og bistår medlemsstaterne i 
processen. 

 
På medlemsstatsplan: 
 Selv om den anvendte terminologi i EQF-henstillingen ikke altid er i overensstemmelse 

med de øvrige europæiske initiativer (der er forskel på kompetencebegrebet), er 
sproget tydeligt nok til, at medlemsstaterne kan anvende henstillingen på deres egne 
initiativer. 

 Medlemsstaterne møder visse problemer i forbindelse med referenceprocessen. De 
væsentligste problemer vedrører forbindelsen mellem niveaudeskriptorerne i de 
nationale systemer/referencerammer og i EQF og anvendelsen af læringsresultater. 
Andre problemer vedrører positioneringen af visse kvalifikationer (f.eks. 
eksamensbeviser) i forbindelse med procedurerne til validering af ikkeformel og uformel 
læring samt anvendelsen af kvalitetssikringssystemer i forbindelse med 
læringsresultaterne. 

 Det er vanskeligt at gennemskue, hvilket niveau den fælles interesse befinder sig på 
(uddannelse, arbejdstagere, arbejdsgivere og borgere). For at sikre, at EQF er relevant 
på det nationale arbejdsmarked og uddannelsesområde, er det vigtigt at fastlægge 
niveauet for den fælles interesse. 

3) Institutionalisering 
En høj grad af institutionalisering betyder, at der eksisterer en virksomhedsstruktur, 
hvor mennesker hele tiden arbejder på at koordinere og forbedre en bestemt sektor. 
Nogle må påtage sig den koordinerende rolle for at koordinere en storstilet 
samarbejdsproces såsom den åbne koordinationsmetode. 
 
På EU-plan: 
 Gennemførelsen af EQF i henhold til den åbne koordinationsmetode er traktatbestemt i 

medfør af henstillingen fra 2008. 

 For perioden efter april 2013 skal der vedtages et nyt mandat med det formål at 
fortsætte gennemførelsen af EQF på EU-plan. 

 På EU-plan er roller og ansvarsområder klart defineret mellem EQF AG 
(rådgivningsgruppen for EQF), Kommissionen, Cedefop, Rådet, EFT (Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut, medlemsstaterne og de øvrige berørte parter (f.eks. 
arbejdsmarkedets parter). 
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 Kommissionens menneskelige ressourcer, som koordinerer dette arbejde, virker relativt 

begrænset. Det tyder imidlertid ikke på, at dette skader Kommissionens formidlende 
rolle, som fungerer fint. 

 
På medlemsstatsplan: 
 Fordelingen af roller og ansvarsområder på medlemsstatsplan afhænger af 

intensiteten af gennemførelsen af EQF. Der er en tendens til at fortsætte med den 
eksisterende rollefordeling mellem de forskellige parter, selv om det kan anbefales at 
indføre en gradvis ændring af de gældende strukturer og følgelig inddrage øvrige 
berørte parter. 

 I de fleste lande varetages gennemførelsen af EQF-henstillingen af 
undervisningsministeriet (eller af et tilsvarende ministerium). Nogle lande har bevidst 
valgt at placere koordineringen af de nationale kvalifikationssystemer uden for 
førnævnte ministerium og i stedet udvikle referencerammerne for kvalifikationer 
tættere på arbejdsmarkedet med det formål at fremme et gensidigt ejerskab. Dette har 
haft positive resultater og øget arbejdsmarkedsorienteringen i retning af 
referencerammerne. 

 
4) Fastsættelse af specifikke målsætninger, benchmarks og indikatorer 
En manglende fastsættelse af klare målsætninger, benchmarks og indikatorer gør det ofte 
vanskeligt at gennemføre konkrete foranstaltninger og måle resultater. En vellykket åben 
koordinationsmetode omfatter derfor specifikke målsætninger, benchmarks og indikatorer. 
 
På EU-plan: 
 Der er fastsat målsætninger på EU-plan og indført passende overvågningssystemer 

(herunder EQF AG, som er oprettet af Kommissionen og Cedefop). 

 Selv om der er fastsat klare målsætninger på EU-plan inden for rammerne af EU2020 
og ET2020, er der ikke en eksplicit forbindelse mellem EQF og disse målsætninger, som 
kan sikre opnåelsen deraf (mobilitet blandt arbejdstagere og studerende og deltagelse i 
livslang læring). Det bør derfor overvåges nøje, hvordan EQF bidrager til opfyldelsen af 
disse målsætninger. 

 
På medlemsstatsplan: 
 Henstillingen indeholder klare målsætninger og fastsatte frister. 

 Hvad angår den første frist (henvisninger mellem nationale kvalifikationssystemer og 
EQF-niveauer), er de fleste lande ikke i stand til at afslutte deres referencerapport inden 
for den fastsatte frist. En forsinkelse er imidlertid ikke problematisk, eftersom alle 
deltagende lande skal afslutte deres referencerapporter inden for de kommende to år. 

 Situationen er mere problematisk for den anden frist, som vedrører EQF-niveauet for 
nye kvalifikationsbeviser og Europassdokumenter. Mange lande har endnu ikke 
påbegyndt denne procedure, heller ikke de lande, som allerede har afsluttet deres 
referencerapport. Denne situation er bekymrende, idet den anden fase skal styrke EQF i 
de forskellige medlemsstater. 

 
5) Inddragelse og deltagelse af de berørte parter 
Inddragelsen af og samarbejdet mellem de berørte parter er afgørende for en vellykket 
åben koordinationsmetode, da denne i teorien udgør en bottom-up-metode. 
Retningslinjerne og koordineringen på EU-plan vil kun være effektiv og bæredygtig, hvis 
programmet støttes af medlemsstaterne og civilsamfundet og gennemføres aktivt på lokalt 
plan. 
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På EU-plan: 
 Forskellige parter har været inddraget fra starten og deltager stadig som medlemmer af 

EQF AG. 

 Der bør ligeledes ske en større inddragelse af de øvrige GD'er, som deltager i 
gennemførelsen af EQF (herunder GD EMPL og GD MARKT), samt en øget 
arbejdsmarkedsorientering i retning af EQF. 

På medlemsstatsplan: 
 Der skelnes mellem to grupper af berørte parter på henholdsvis uddannelsesområdet og 

på arbejdsmarkedet. 

 Den første gruppe (uddannelsessektoren) er generelt mere engageret end den anden 
gruppe (arbejdsmarkedets parter). 

 Det er vanskeligt at inddrage arbejdsmarkedet på grund af manglende interesse fra 
arbejdsgivernes side, som i nogle lande betragter EQF/NQF som irrelevante. Denne 
holdning truer i alvorlig grad det gensidige ejerskab i forbindelse med de nationale 
kvalifikationssystemer samt den rolle, som referencerammerne spiller i forhold til 
arbejdsmarkedet. 

6) Løsning af konflikter mellem henholdsvis samarbejdsvillige og modvillige 
medlemsstater 
I tilfælde af meningsforskelle vil de samarbejdsvillige medlemsstater ofte forsøge at 
overtale de modvillige medlemsstater til at deltage i udviklingen af et bestemt 
politikområde. Hvis der ikke eksisterer en konflikt, vil der ikke være en debat, hvorfor der 
vil blive truffet ganske få foranstaltninger. Dette gælder også på medlemsstatsplan, hvor 
de mere modvillige parter skal overbevises om betydningen af de nationale prioriteringer. 
For at få et emne på den nationale dagsorden har nogle medlemsstater brug for at blive 
helt overbevist om betydningen deraf, inden de giver deres støtte. 
 
På EU-plan: 
 En vellykket gennemførelse på EU-plan kan kun opnås, hvis gennemførelsen på 

medlemsstatsplan er troværdig. 

 De involverede lande befinder sig på forskellige trin for så vidt angår udviklingen af 
nationale kvalifikationssystemer og EQF-referencerapporter. Landene skal give kritisk 
feedback samt støtte og opmuntre de øvrige medlemsstater i gennemførelsen af 
henstillingen. Det er blevet påvist, at nogle medlemsstater har ændret deres 
referencerapporter på grund af pres fra andre medlemsstater. 

 Til dato har der ikke været store konflikter, men forskellige problemer truer alligevel 
gennemførelsen (f.eks. positionering af eksamensbeviser til niveau 4 eller 5 samt 
problemer med overholdelsen af den anden frist). Fremtiden vil vise, hvordan den åbne 
koordinationsmetode reagerer på de mulige konflikter, og om metoden er holdbar. 

 Kommissionen og Cedefop spiller en væsentlig formidlende rolle med henblik på at 
forhindre mulige konflikter mellem medlemsstaterne, idet de indleder drøftelser med 
medlemsstaterne i god tid og anvender strategiske peer-læringsaktiviteter til at drøfte 
mulige konflikter på et tidligt stadie. 

 
På medlemsstatsplan: 
 Det kan generelt konkluderes, at der i de lande, der anvender EQF som 

reformdagsorden, er flere konflikter mellem parterne (f.eks. mellem 
uddannelsessektoren og arbejdsgivere) end i de lande, der anvender EQF mere teknisk, 
eftersom sidstnævnte ikke griber ind i de eksisterende systemer eller referencerammer. 

 I nogle lande fører den tidlige tekniske gennemførelse til drøftelser og konflikter, som 
kræver en større omstrukturering af uddannelsessystemerne på lang sigt. 
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Resultaterne af EQF for livslang læring 

Den tilgængelige litteratur om referencerammer for kvalifikationer omfatter kritiske 
vurderinger af virkningen deraf. Nogle forfattere hævder, at der mangler datamateriale om 
gennemførelsen af referencerammer for kvalifikationer. Andre hævder, at overgangen til 
læringsresultater kan destabilisere de gældende uddannelsesstrukturer og mindske fokus 
på de nationale uddannelsesproblemer (såsom skolefrafald). Selv om disse faktorer har 
betydning for den førte politik, er det vanskeligt at sige, om referencerammerne for 
kvalifikationer vil have en virkning eller ej. For at kunne give en klar og rimelig vurdering af 
resultaterne er der først behov for at definere, hvilke kategorier referencerammerne for 
kvalifikationer er rettet mod. Dernæst skal der foretages en realistisk vurdering af, om de 
opnåede resultater er målbare og kan danne grundlag for konklusioner, hvilket skal ses i 
lyset af tidsrammen for gennemførelsen. For at nå frem til en afbalanceret vurdering af 
resultaterne af gennemførelsen af EQF-henstillingen skal der skelnes mellem tre kategorier: 
output, resultat og virkning. 

 Det kan konkluderes, at EQF-projektets output indtil nu er tilfredsstillende for 
størstedelen af de involverede parter, og at projektet skrider planmæssigt frem. 
Henstillingen fra 2008 og det forberedende arbejde har ført til en række aktiviteter i 
medlemsstaterne og på EU-plan, som er klart forbundet med henstillingens endelige 
målsætninger. Det er imidlertid uvist, om referencerammens anden fase vil blive 
afsluttet. 

 Fire år efter offentliggørelsen af henstillingen er resultaterne af EQF-projektet, som 
skulle øge gennemsigtigheden og de berørte parters deltagelse, lovende, men det har 
endnu ikke været muligt at nå den endelige målsætning om fremme af mobiliteten 
blandt arbejdstagere og studerende samt fremme af livslang læring. Der er ikke gjort 
tilstrækkeligt fremskridt i forbindelse med gennemførelse af læringsresultater, 
deltagelse af berørte parter, indførelse af kvalitetssikringssystemer og i forbindelse 
med den kommende indførelse af nationale valideringsprocedurer for ikkeformel og 
uformel læring. 

 På nuværende tidspunkt er der ikke gjort tilstrækkeligt fremskridt med hensyn til 
virkningen af hovedmålene i EQF, herunder livslang læring og fremme af mobiliteten 
blandt arbejdstagere og studerende. For det første er det (næsten fire år efter 
henstillingen) stadig for tidligt at vurdere virkningen, og der findes kun anekdotisk 
datamateriale, herunder fra lande, der har indført referencerammer for kvalifikationer, 
som kan fremme valideringen af tidligere uddannelse og gøre de nationale systemer 
sammenlignelige. For det andet har man ikke opnået de ønskede resultater, hvorfor 
det er tvivlsomt, om den fuldstændige virkning kan opnås på kort sigt. 

Konklusioner 

Gennemførelsen af EQF-henstillingen er et prestigefyldt, omfattende og udfordrende EU-
projekt, som kræver en høj grad af forpligtelse fra de berørte parter på EU-plan og 
medlemsstatsplan. Efter at have analyseret relevansen, gennemførelsen og de første 
resultater kan det konkluderes, at gennemførelsen af EQF-henstillingen er et eksempel på 
en vellykket åben koordinationsmetode. 

Det er imidlertid muligt at drage følgende kritiske konklusioner, hvorfor der er tale om 
betydelige udfordringer og tekniske problemer, som kan true en fuldstændig og troværdig 
gennemførelse af EQF-henstillingen: 

 Der er ingen eksplicit forbindelse mellem EQF og EU-målsætningerne inden 
for rammerne af EU2020 og ET2020. Det bør i højere grad præciseres, hvordan EQF 
kan bidrage til opnåelsen af disse målsætninger (f.eks. deltagelse i livslang læring). 

 De øvrige GD'er inddrages ikke behørigt i gennemførelsen af EQF (herunder GD 
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EMPL og GD MARKT). Disse GD'er bør inddrages yderligere med henblik på at øge 
arbejdsmarkedsorienteringen i retning af EQF. 

 Der er stor forskel på medlemsstaternes respektive udgangsposition. Nogle 
medlemsstater har allerede veletablerede referencerammer, mens andre stadig 
drøfter og gennemfører de grundlæggende principper. Disse forskelle på de 
indledende stadier påvirker gennemførelsen af EQF-henstillingen og de 
nationale kvalifikationssystemer. 

 Der er stor forskel på de fem niveauer baseret på inputvariabler, der fremgår af 
direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og 
de otte niveauer, der fremgår af EQF. Der er derfor behov for en tilpasning af de to 
systemer. 

 Nogle medlemsstater oplever problemer i forbindelse med referenceprocessens 
første frist (henvisninger mellem nationale kvalifikationssystemer og EQF-
niveauer). Disse forskelle omfatter især: 

o Forbindelsen mellem niveaudeskriptorerne i de nationale 
systemer/referencerammer og i EQF. 

o Begrænset fremskridt i anvendelsen af læringsresultater. 

o Fastsættelse af bestemte kvalifikationer inden for de nationale 
kvalifikationssystemer og den efterfølgende henvisning til EQF (et slående 
eksempel er drøftelserne om positioneringen af eksamensbeviser, der giver 
adgang til videregående uddannelse). 

o Mangel på valideringsprocedurer for ikkeformel og uformel læring. 

o Uoverensstemmelser mellem sektoren for henholdsvis erhvervsuddannelse 
og videregående uddannelse, hvilket hæmmer gennemsigtigheden og 
mindsker de traditionelle barrierer mellem de to undersystemer. 

o Forskelle i måden, hvorpå læring uden for den formelle sektor (ikkeformel og 
uformel læring) er indeholdt og forbundet i de nationale referencerammer. 

o Der er ikke lagt tilstrækkelig vægt på at understøtte referencerammer for 
kvalifikationer og systemer med gennemsigtige procedurer med henblik på 
at kvalitetssikre læringsresultaterne. 

 Det er vanskeligt at inddrage de berørte parter uden for den formelle 
uddannelsessektor, herunder især de endelige brugere (arbejdsmarkedets parter og 
befolkningen). Det er en stor udfordring at inddrage arbejdsmarkedet på grund 
af manglende interesse fra arbejdsgivernes side, som i nogle lande betragter 
EQF/NQF som irrelevante. Denne holdning truer i alvorlig grad dialogen mellem 
uddannelsessektoren og arbejdsmarkedet, det gensidige ejerskab i forbindelse med 
de nationale kvalifikationssystemer samt den rolle, som referencerammerne spiller i 
forhold til arbejdsmarkedet. 

 Mange lande, herunder de, som allerede har afsluttet deres referencerapport, har 
endnu ikke påbegyndt proceduren til sikring af et passende EQF-niveau for nye 
kvalifikationsbeviser og Europassdokumenter (anden frist). 

 Referencerammer for internationale kvalifikationer kan medvirke til at 
undersøge sammenligneligheden af de nationale kvalifikationssystemer. Det 
væsentlige spørgsmål er, om kvalifikationer uden koordinerede foranstaltninger kan 
placeres på samme EQF-niveau i alle lande. 
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Som konsekvens af alle ovennævnte problemer kan en fuldstændig og troværdig 
gennemførelse af EQF være truet på grund af den manglende gensidige tillid. Forskellene 
på landenes gennemførelse kan skade tilliden blandt medlemsstaterne i forbindelse med 
gennemførelsen af EQF i andre lande. For at øge den gensidige tillid er det væsentligt at 
prioritere alle berørte parter, der er involveret i gennemførelsen. Dette kan kun lade sig 
gøre ved at gennemføre referenceprocessens anden fase: fastsættelse af EQF-niveauet 
for nye kvalifikationsbeviser. Udviklingen af referencerammer for kvalifikationer vil gå tabt, 
hvis drøftelserne kun involverer de politiske beslutningstagere på højt niveau og de 
velinformerede parter, men ikke den brede offentlighed. Derfor skal gennemførelsen af 
referenceprocessens anden fase omfatte indledende praktiske drøftelser om funktionen og 
virkemåden af EQF, hvilket bør prioriteres højt i det kommende år frem til april 2013. Det 
er i anden fase, at EQF kan få sin virkning, da systemet da vil være set, anvendt og drøftet 
af de endelige brugere, hvilket vil skabe en dynamisk effekt og øge resultaterne og 
gennemførelsen af EQF. 

Anbefalinger 

Følgende anbefalinger til øvrige foranstaltninger bør forelægges de forskellige parter. 

Europa-Parlamentet, Kommissionen og de øvrige EU-institutioner: 

 Det anbefales at fortsætte mandatet til EQF AG efter april 2013, hvilket skal ses i 
lyset af relevansen og gennemførelsen af EQF i forbindelse med det fremtidige 
europæiske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Det anbefales at fortsætte den 
globale tendens til udvikling af referencerammer for kvalifikationer. Bestræbelserne 
på EU-plan og medlemsstatsplan med henblik på opbygning af gensidig tillid til de 
respektive nationale kvalifikationssystemer eller systemer bør fortsætte. Endelig 
skal det opnåede output forhindre processen i at gå i stå. 

 Det anbefales, at den nye periode for EQF skal fokusere mindre på 
uddannelsesområdet og mere på arbejdsmarkedet samt sikre en mere intens 
dialog mellem parterne på henholdsvis uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. 
Dette vil ikke ske fra den ene dag til den anden, men i resten af den gældende 
periode bør der ske betydelige fremskridt i forbindelse med referenceprocessens 
anden fase med henblik på at fjerne de største barrierer. 

 Kommissionens evaluering af perioden 2008-2013 skal være både retrospektiv og 
endnu vigtigere prospektiv og skal samtidig vurdere, hvordan EQF kan forbedres 
i såvel udformning som gennemførelse, så den i højere grad rettes mod 
arbejdsmarkedet og følgelig opnår større virkning. 

 Det anbefales at præcisere, hvordan EQF bidrager til opnåelsen af 
hovedmålene i EU2020 og ET2020 (livslang læring og mobilitet blandt 
arbejdstagere og studerende), samt præcisere de midlertidige mål (gennemførelse 
af læringsresultater, udvikling af kvalitetssystemer samt udvikling af 
valideringsprocedurer for ikkeformel og uformel læring). 

 Det anbefales at øge inddragelsen af de øvrige GD'er på EU-plan (GD EMPL og 
GD MARKT) for at fremme overgangen fra en uddannelsesmæssig dagsorden til en 
arbejdsmarkedsrelateret dagsorden. 

 Det anbefales at foretage en yderligere tilpasning af de europæiske værktøjer 
og initiativer og navnlig fjerne forskellene på de fem niveauer baseret på 
inputvariabler i direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer og de otte niveauer i EQF. 
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EQF AG og medlemsstaterne: 

 Det anbefales at øge fokus på referenceprocessens anden fase (fastsættelse af 
EQF-niveauet for nye kvalifikationsbeviser, øvrige beviser og Europassdokumenter). 

 Det anbefales at vedtage frister i forbindelse med referenceprocessens anden fase, 
udarbejde og udbrede retningslinjer og endelig dele erfaringer og god praksis i 
forbindelse med den anden fase. 

 Det anbefales at foretage en yderligere udvikling og gennemførelse af 
læringsresultater og indføre passende valideringsprocedurer for ikkeformel 
og uformel læring. 

 Det anbefales at øge fokus på indførelsen af et kvalitetssikringssystem for alle 
uddannelsessektorer under behørig hensyntagen til læringsresultater og 
kvalifikationer. 

 

Medlemsstaterne og de berørte parter på medlemsstatsplan: 

 Det anbefales at øge inddragelsen af arbejdsmarkedets parter med henblik på 
at øge deres forpligtelse og opbygge en ejerskabsfølelse i forbindelse med de 
nationale kvalifikationssystemer, EQF og de endelige brugere (befolkningen, 
arbejdstagere og arbejdsgivere). Endelig anbefales det at fremme dialogen mellem 
parterne på henholdsvis uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. 

 Det anbefales at fokusere på referenceprocessens anden fase: fastsættelse af 
EQF-niveauet for nye kvalifikationsbeviser og indledning af praktiske drøftelser 
om funktionen og virkemåden af EQF. 

 Det anbefales at øge niveauernes gennemsigtighed i forbindelse med de 
endelige brugere gennem forbedret kommunikation om EQF til de endelige 
brugere. 

 Det anbefales at øge indførelsen af læringsresultater og 
kvalitetssikringssystemer for alle uddannelsessektorer (samt undersøge 
muligheden for et kvalifikationssystem). 

 Det anbefales at øge fokus på valideringen af ikkeformel og uformel læring 
samt placere læring uden for den formelle uddannelsessektor i de nationale 
kvalifikationssystemer. 


