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KORTFATTAD MOTIVERING

På konferensen med de europeiska ministrarna med ansvar för högre utbildning i Bergen 2005 
kom man överens om behovet av att etablera en övergripande referensram för kvalifikationer 
för att få mer kunskap om vad kurser för livslångt lärande har för betydelse för
arbetsmarknaden. Tanken är att den europeiska referensramen för kvalifikationer skall fylla 
denna funktion. 

Den europeiska referensramen för kvalifikationer är ett uttryck för Europeiska unionens vilja 
att bli ett kunskapssamhälle som är väl förberett för globaliseringens utmaningar. I ett sådant 
samhälle måste medborgare i alla medlemsstater kunna anpassa sig till behoven på en 
konkurrensinriktad arbetsmarknad. Dessa nya förändringar för med sig utmaningar som 
kräver en mer innovativ och flexibel utbildning där europeiska medborgare förbereds för en 
modern arbetsmarknad, och där lärande är ett absolut krav för alla åldersgrupper och på alla 
nivåer av samhället. 

Eftersom tydligheten inom kvalifikationer ökar i hela EU och inte endast i den medlemsstat 
där de har skapats och erhållits, kommer detta oundvikligen att uppmuntra till en friare 
rörlighet för arbetskraften inom EU och göra det möjligt för medlemsstater att utnyttja 
Europeiska unionens stora inre marknad. Praktiskt sett kommer tydligheten inom detta 
område leda till att arbetsgivare snabbare kan avgöra om en medborgare från en annan 
medlemsstat är bättre kvalificerad för ett arbete på grund av de kurser för livslångt lärande 
som personen har deltagit i.

Detta förslag kommer särskilt lägligt eftersom medborgare har fått tillgång till en mängd nya 
tekniker och detta har lett till en förändring inom utbildningssektorn med nya möjligheter till
e-lärande. Detta innebär att användaren äntligen får mer flexibilitet och frihet att själv 
bestämma sin utbildningsväg. Dessutom får medlemsstaterna, som ständigt måste sträva efter 
att höja nivån på utbildningsprogrammen, en möjlighet att främja och utnyttja mer innovativa 
undervisningsmetoder och lärandemönster. För att garantera att dessa tjänster blir 
framgångsrika måste kvaliteten dock mätas och europeiska medborgare måste genom 
fungerande informationskanaler få veta att de existerar. 

Ett område som förtjänar att uppmärksammas är att samhället och arbetsmarknaden stänger 
ute de som saknar formella kvalifikationer från det livslånga lärandet och att dessa personer
halkar efter. Ungdomar, vuxna, invandrare och arbetare i hela Europa som har förvärvat
informella färdigheter som aldrig erkänts måste uppmuntras att gå program för livslångt 
lärande för att undvika att hamna utanför samhället och stängas ute från arbetsmarknaden. 
Dessa grupper måste också bli mer rörliga inom EU. Om detta misslyckas riskerar de att 
marginaliseras ytterligare eftersom andra kommer att delta i program i livslångt lärande, och 
klyftan mellan de olika gruppernas kvalifikationer kommer att växa. Dessa problem måste 
åtgärdas nu och medborgarna måste redan som barn lära sig värdet och vikten av en 
utbildning.

Det är ytterst viktigt att medlemsstaterna förbinder sig till och följer upp dessa förslag på 
nationell, regional och lokal nivå för att se till att detta initiativ lyckas. I detta sammanhang är 
samordning A och O och därför behövs förslaget att etablera nationella centrum som kopplar 
ihop nationella kvalifikationssystem med den europeiska referensramen för kvalifikationer



PE 384.473v01-00 4/6 PA\651123SV.doc

SV

samt att sprida information om de framsteg som görs på området.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Rekommendation 1

1. Använda den europeiska referensramen 
för kvalifikationer som ett referensverktyg 
för att jämföra kvalifikationsnivåerna inom 
olika kvalifikationssystem ur ett 
livslångtlärandeperspektiv.

1. Använda den europeiska referensramen 
för kvalifikationer som ett referensverktyg 
för att jämföra kvalifikationsnivåerna inom 
olika europeiska kvalifikationssystem ur ett 
livslångtlärandeperspektiv i en strävan att se 
till att deras värde erkänns på 
arbetsmarknaden och att vikten av livslångt 
lärande återigen betonas i hela Europa.

Motivering

I ett Europa där arbetsmarknaden förändras och flexibla strategier för lärande behövs måste 
medlemsstaterna använda den europeiska referensramen för kvalifikationer för att lyfta fram 
programmen för livslångt lärande. Dessutom är det viktigt att både arbetsgivare och 
studenter förstår det praktiska värdet av kvalifikationerna för att underlätta mer rörlighet 
inom den Europeiska unionen.

Ändringsförslag 2
Rekommendation 2a (ny)

2a. Att på nationell, regional och lokal nivå 
förbinda sig till och vidta åtgärder enligt
förslagen om de kvalifikationer som tas upp 
i programmen om livslångt lärande för att 
se till att detta initiativ blir en framgång.

Motivering

För att detta initiativ skall lyckas måste det ske en samordning mellan nationell, regional och 
lokal nivå, eftersom de senare två nivåerna sprider information om den europeiska 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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referensramen för kvalifikationer.

Ändringsförslag 3
Rekommendation 4a (ny)

4a. Höja nivån på sina program för
livslångt lärande genom att främja 
innovativa undervisningsmetoder och 
lärandeprogram.

Motivering

Program för livslångt lärande måste sträva efter att vara innovativa och främja ett innovativt 
tänkande för att möta kraven på arbetsmarknaden. 

Ändringsförslag 4
Rekommendation 4b (ny)

4b. Inse att det blir allt viktigare med 
nättjänster, eftersom användaren erbjuds 
mer flexibilitet och frihet att välja sin egen 
utbildningsväg, samt prioritera fungerande
informationskanaler där medborgarna får 
information om dessa tjänsters existens och 
kvalitet.

Motivering

Arbetsmarknaden förändras och flexiblare utbildningsmodeller krävs. Nya lärovägar har 
uppstått för att följa med förändringarna och dessa måste offentliggöras för att sporra till 
användning.

Ändringsförslag 5
Rekommendation 4c (ny)

4c. Arbeta för att se till att ungdomar, 
vuxna och grovarbetare i Europa vars 
tidigare förvärvade färdigheter aldrig har 
erkänts skall kunna få sina färdigheter 
formellt erkända och att de, tillsammans 
med dem som saknar grundläggande 
färdigheter och kvalifikationer, 
uppmuntras delta i program för livslångt 
lärande, för att på så sätt undvika socialt 
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utanförskap och utestängning från
arbetsmarknaden, samt öka deras rörlighet 
inom Europeiska unionen.

Motivering

De som saknar grundläggande kvalifikationer måste uppmuntras att återinträda i 
utbildningssystemet. 

Ändringsförslag 6
Avsikt 2

2. Inrätta en rådgivande grupp för den 
europeiska referensramen för kvalifikationer 
(som inbegriper företrädare för de nationella 
centrumen, arbetsmarknadens parter på 
europeisk nivå och andra intressenter där 
detta är lämpligt) för att övervaka, samordna 
och säkerställa kvalitet och den 
övergripande enhetligheten i kopplandet av 
kvalifikationssystem till den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.

2. Inrätta en rådgivande grupp för den 
europeiska referensramen för kvalifikationer 
(som inbegriper företrädare för de nationella 
centrumen, näringslivsorganisationer,
arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 
och andra intressenter där detta är lämpligt) 
för att övervaka, samordna och säkerställa 
kvalitet och den övergripande enhetligheten 
i kopplandet av kvalifikationssystem till den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer.

Motivering

Eftersom program för livslångt lärande först och främst är inriktade på dem som behöver 
förvärva färdigheter eller kunskaper som är relevanta i arbetet är det viktigt att få rådfråga 
näringslivsorganisationer.


