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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 
(COM (2006)0479 – C6-0294/2006 –2006/0163 (COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM
(2006)0479)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 149, lid 4 en 150, lid 4 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0294/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie industrie, onderzoek en energie en 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0245/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het
van essentieel belang dat burgers meer
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Een leven lang leren en het 
gebruik van kwalificaties moeten daarom op 
nationaal en Gemeenschapsniveau worden 
bevorderd.

(1) De ontwikkeling en erkenning van de 
kennis, vaardigheden en competenties van 
alle burgers en de beoordeling van de 
opleidingsresultaten verzekeren het 
kwalificatieniveau en zijn van essentieel 
belang voor individuele ontwikkeling, het 
concurrentievermogen, de kwaliteit van het 
werk, de werkgelegenheid en de sociale 
cohesie van de Gemeenschap, ten einde 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers en lerenden te 
vergemakkelijken en te voldoen aan de 
eisen van vraag en aanbod op de Europese 
arbeidsmarkt. De toegang tot en de 
deelname aan een leven lang leren voor 
iedereen, ook voor mensen uit benadeelde 
groepen, en het gebruik van kwalificaties 
moeten daarom op nationaal en 
Gemeenschapsniveau worden bevorderd.

Amendement 2
Overweging 5

(5) In het kader van het Kopenhagenproces 
waren de Raad van de Europese Unie en de 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
de lidstaten in het kader van de Raad van 15 
november 2004 bijeen; in hun conclusies 
over de toekomstige prioriteiten voor een 
intensievere Europese samenwerking inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding wordt 
voorrang gegeven aan de ontwikkeling van 
een open en flexibel Europees kader voor 
kwalificaties, gebaseerd op transparantie en 
wederzijds vertrouwen, dat zal dienen als 
gemeenschappelijk referentiepunt voor 
zowel onderwijs als opleiding.

(5) In het kader van het Kopenhagenproces 
waren de Raad van de Europese Unie en de 
vertegenwoordigers van de regeringen van 
de lidstaten in het kader van de Raad van 15 
november 2004 bijeen; in hun conclusies 
over de toekomstige prioriteiten voor een 
intensievere Europese samenwerking inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding wordt 
voorrang gegeven aan de ontwikkeling van 
een open en flexibel Europees kader voor 
kwalificaties, gebaseerd op transparantie, 
begrijpelijkheid en wederzijds vertrouwen, 
dat zal dienen als gemeenschappelijk 
referentiepunt voor zowel onderwijs als 
opleiding.

Amendement 3
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De validatie van niet-formele en 
informele leerresultaten moet worden 
bevorderd overeenkomstig de 
gemeenschappelijke Europese beginselen 
die in de conclusies van de Raad van 
28 mei 2004 voor de identificatie en 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren zijn vastgesteld.

Amendement 4
Overweging 7

(7) In deze aanbeveling is rekening 
gehouden met Beschikking nr. 

(7) In deze aanbeveling is rekening 
gehouden met Beschikking nr. 
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2241/2004/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende een enkel communautair kader 
voor transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties (Europass) en 
met de aanbeveling aan het Europees 
Parlement en de Raad van [...] inzake 
kerncompetenties voor levenslang leren.

2241/2004/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende een enkel communautair kader 
voor transparantie op het gebied van 
kwalificaties en competenties (Europass) en 
met Aanbeveling 2006/962/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake sleutelcompetenties
voor een leven lang leren.

Amendement 5
Overweging 8

(8) Deze aanbeveling is compatibel met het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die de 
ministers voor hoger onderwijs in mei 2005 
in Bergen hebben goedgekeurd.

(8) Deze aanbeveling is gebaseerd op het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die zijn 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs uit 45 Europese landen 
tijdens hun vergadering in mei 2005 in 
Bergen in het kader van het Bologna-
proces (het kader van Bergen).

Motivering

Het is belangrijk voort te bouwen op ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden en 
reeds deel uitmaken van het Europese onderwijs.

Amendement 6
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De Conclusies van de Raad van 18 
mei 2004 inzake kwaliteitsborging in
beroepsonderwijs en -opleiding1, de 
Aanbeveling van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 februari 2006 over 
verdere Europese samenwerking op het 
gebied van de kwaliteitsborging in het 
hoger onderwijs2 en de standaarden en 
richtsnoeren voor kwaliteitsborging in de 
Europese Ruimte voor hoger onderwijs, 
zoals overeengekomen in het Kader van 
Bergen van mei 2005, omvatten 
gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging waarop de 
tenuitvoerlegging van het Europees 
kwalificatiekader moet steunen, waarbij
gelet op de totaalbenadering daarvan de 



PE 384.540v02-00 8/43 RR\673067NL.doc

NL

aandacht niet alleen moet uitgaan naar het 
universitair onderwijs, maar tevens naar de 
bijzondere eisen die de arbeidsmarkt stelt, 
rekening houdend met de nationale 
bevoegdheden.
1 Doc. 9599/04.
2 PB L 64 van 4.3.2006, blz. 60.

Amendement 7
Overweging 10

(10) Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding. Dit zal de transparantie, 
vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid 
van de kwalificaties van de burgers in de 
verschillende lidstaten ten goede komen. 
Dankzij het Europees kwalificatiekader 
moet het voor internationale sectorale 
organisaties mogelijk worden hun 
kwalificatiesysteem aan een 
gemeenschappelijk referentiepunt te 
relateren, waardoor het gemakkelijker 
wordt die kwalificaties in nationale 
kwalificatiesystemen in te passen. Deze 
aanbeveling draagt dan ook bij tot het 
meer algemene doel om een leven lang 
leren te bevorderen en de mobiliteit van 
werkenden en lerenden te vergroten.

(10) Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding. Dit zal de transparantie, 
de vergelijkbaarheid, de overdraagbaarheid 
van de kwalificaties van de burgers en het 
gebruik van op nationaal en sectoraal 
niveau afgegeven certificaten in de 
verschillende lidstaten verbeteren. Het 
Europees kwalificatiekader dient 
mogelijkheden te bieden voor 
verschillende onderwijs- en 
opleidingssystemen en -trajecten. Elk 
kwalificatieniveau dient in beginsel via 
verschillende onderwijs- en 
loopbaantrajecten bereikbaar te zijn.
Dankzij het Europees kwalificatiekader 
moet het voor internationale sectorale 
organisaties bovendien mogelijk worden 
hun kwalificatiesysteem aan een 
gemeenschappelijk referentiepunt te 
relateren, waardoor het gemakkelijker 
wordt die kwalificaties aan nationale 
kwalificatiesystemen te koppelen en
daarinin te passen. Deze aanbeveling dient
derhalve consequent te worden opgevolgd, 
en er moet blijk worden gegeven van 
wederzijds vertrouwen, zodat er 
transparante kwaliteitsborgingsbeginselen 
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totstandkomen, aangezien deze 
aanbeveling met haar niet-bindende 
karakter ook bijdraagt tot de uitwisseling 
van informatie en opgedane ervaring en 
tot het meer algemene doel om de 
onderwijskansen te verbeteren, een leven 
lang leren te bevorderen en het 
aanpassingsvermogen, de inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt, de maatschappelijke 
ntegratie en de grensoverschrijdende 
mobiliteit van werkenden en lerenden te 
vergroten.

Amendement 8
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Deze aanbeveling dient bij te 
dragen tot de modernisering van de
onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aansluiting tussen onderwijs, opleiding en 
arbeidsmarkt en het slaan van bruggen 
tussen formele, niet-formele en informele 
leervormen.

Amendement 9
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter) In het kader van de erkenning en 
certificering van niet-formele kwalificaties 
dient bijzondere aandacht te worden 
besteed aan vaardigheden die door mannen 
en vrouwen zijn verworven bij de
verzorging en opvoeding van kinderen en 
de zorg voor hulpbehoevenden.

Amendement 10
Overweging 11

(11) Deze aanbeveling is in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag bedoelde 
subsidiariteitsbeginsel in zoverre zij de 
activiteiten van de lidstaten ter verbetering 

(11) Deze aanbeveling is in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag bedoelde 
subsidiariteitsbeginsel in zoverre zij de 
activiteiten van de lidstaten ter verbetering 



PE 384.540v02-00 10/43 RR\673067NL.doc

NL

van de transparantie en ter stimulering van 
de mobiliteit en een leven lang leren door 
bevordering van onderlinge samenwerking 
beoogt te ondersteunen en aan te vullen. 
Deze aanbeveling is in overeenstemming 
met het in datzelfde artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel omdat zij geen 
nationale kwalificatiesystemen en/of 
kwalificaties vervangt of definieert. Het 
Europees kwalificatiekader beschrijft geen 
specifieke kwalificaties, noch de 
competenties van een individu; een 
specifieke kwalificatie moet via het
relevante nationale kwalificatiesysteem op
het passende niveau van het Europees 
kwalificatiekader worden ingepast.

van de transparantie en ter stimulering van 
de mobiliteit en een leven lang leren door 
bevordering van onderlinge samenwerking 
beoogt te ondersteunen en aan te vullen; zij 
zal overeenkomstig de nationale wetten en 
praktijken ten uitvoer worden gelegd. 
Deze aanbeveling is in overeenstemming 
met het in datzelfde artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel omdat zij geen 
nationale kwalificatiesystemen en/of 
kwalificaties vervangt of definieert. Het 
Europees kwalificatiekader beschrijft geen 
specifieke kwalificaties, noch de 
competenties van een individu; een 
specifieke kwalificatie moet via de
relevante nationale kwalificatiesystemen
verwijzen naar het passende niveau van 
het Europees kwalificatiekader.

Amendement 11
Aanbeveling 1

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt van 
een leven lang leren met elkaar te 
vergelijken;

11. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt van 
een leven lang leren met elkaar te 
vergelijken, waarbij de rijke diversiteit en 
de specifieke sterke punten van de 
afzonderlijke gebieden waaruit de Europese 
Unie bestaat in acht moeten worden 
genomen en moeten worden geïntegreerd, 
onder eerbiediging van de verscheidenheid 
aan nationale onderwijsstelsels en het 
samenspel tussen deze stelsels en de 
nationale arbeidsmarkten, met name vanuit 
cultureel, economisch, democratisch, 
sociaal en individueel perspectief, en met 
gelijktijdige bevordering van een Europese 
kenniseconomie en een zo groot mogelijke 
integratie via de Europese arbeidsmarkt, 
zonder discriminatie of uitsluiting;

Amendement 12
Aanbeveling 2
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2. Hun nationale kwalificatiesystemen 
tegen 2009 aan het Europees 
kwalificatiekader te koppelen, in het 
bijzonder door hun kwalificatieniveaus op 
een transparante manier te relateren aan de 
niveaus in bijlage I, en door een nationaal 
kwalificatiekader te ontwikkelen dat indien 
nodig aan de nationale wetgeving en 
praktijk is aangepast;

2. Hun nationale kwalificatiesystemen 
tegen 2010 aan het Europees 
kwalificatiekader te koppelen, in het 
bijzonder door hun kwalificatieniveaus op 
een transparante manier te relateren aan de 
niveaus in bijlage I, en, op basis van 
vrijwilligheid, door een nationaal 
kwalificatiekader te ontwikkelen dat aan de 
nationale wetgeving en praktijk is 
aangepast ten einde de kwaliteit van 
onderwijs- en 
beroepsopleidingskwalificaties van 
burgers te bevorderen;

Amendement 13
Aanbeveling 2 bis (nieuw)

2 bis Zich te committeren en uitvoering te 
geven aan voorstellen betreffende de 
kwalificaties die beoogd worden met 
programma's voor een leven lang leren op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
ter waarborging van het welslagen van het 
Europees kwalificatiekader;

Motivering

Het welslagen van dit initiatief staat of valt met de op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau geleverde coördinatie-inspanningen, aangezien op deze beide laatste niveaus 
informatie met betrekking tot het Europees kwalificatiekader wordt verspreid.

Amendement 14
Aanbeveling 3

3. Ervoor te zorgen dat alle nieuwe 
kwalificaties en "Europass"-documenten 
die door de bevoegde autoriteiten worden 
afgegeven tegen 2011 een duidelijke 
verwijzing naar het passende niveau van 
het Europees kwalificatiekader bevatten;

3. De nodige maatregelen te nemen opdat 
alle nieuwe kwalificatiecertificaten, 
diploma's en "Europass"-documenten die 
door de bevoegde autoriteiten worden
afgegeven tegen 2012 via de nationale 
kwalificatiesystemen duidelijk verwijzen  
naar het passende niveau van het Europees 
kwalificatiekader;
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Amendement 15
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis De in bijlage II vastgestelde 
beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding te bevorderen en toe 
te passen bij het relateren van het hoger 
onderwijs, het beroepsonderwijs en de 
opleidingskwalificaties binnen nationale 
kwalificatiesystemen aan het Europees 
kwalificatiekader;

Amendement 16
Aanbeveling 4 ter (nieuw)

4 ter. Bijzondere aandacht te besteden aan 
de validering van informele leervormen van 
groepen werknemers die het grootste risico 
lopen op werkloosheid of 
bestaanonzekerheid, teneinde hun 
omscholing te vergemakkelijken en hun 
uitsluiting van de arbeidsmarkt te 
voorkomen;

Motivering

Dankzij het EKK moeten in de arbeidswereld bestaande competenties kunnen worden erkend 
die nog niet met een getuigschrift of diploma zijn gehonoreerd. Dit is vooral van belang voor 
delen van de actieve bevolking die het risico lopen vanwege bedrijfsherstructureringen een 
nieuwe baan te moeten zoeken.

Amendement 17
Aanbeveling 4 quater (nieuw)

4 quater. Het niveau van hun programma's 
voor een leven lang leren te verhogen door 
bevordering van innovatieve 
onderwijsmethoden en leerprogramma's; 

Motivering

Programma's voor een leven lang leren moeten erop gericht zijn innovatie en innoverend 
denken te bevorderen om te kunnen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Amendement 18
Aanbeveling 4 quinquies (nieuw)
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4 quinquies. Een systeem uit te breiden en 
te bevorderen om de Europese burgers 
permanent, volledig en breed te informeren 
over alle resultaten van 
grensoverschrijdende proefprojecten, 
waarbij procedures worden gevolgd om 
opgedane ervaringen te benutten en goede 
praktijken door te geven;

Motivering

Een beleid gericht op het verspreiden van goede praktijken zal de opleidingsmogelijkheden in 
Europa duidelijker in beeld brengen.

Amendement 19
Aanbeveling 4 sexies (nieuw)

4 sexies. Het toenemende belang te 
onderkennen van online diensten, het 
flexibele karakter daarvan en de vrijheid 
die zij de gebruiker bieden om zijn eigen 
leertraject te bepalen, en tegelijkertijd 
prioriteit te geven aan de totstandbrenging 
van goede informatiekanalen waardoor de 
burgers in staat worden gesteld zich te 
informeren omtrent het bestaan en de 
kwaliteit van dergelijke diensten; 

Motivering

Het karakter van de arbeidsmarkt verandert voortdurend, zodat er behoefte bestaat aan 
flexibeler onderwijsmodellen. Als gevolg van deze veranderingen zijn er nieuwe leertrajecten 
ontwikkeld, en daaraan moet ruime bekendheid worden gegeven, zodat er ook daadwerkelijk 
gebruik van wordt gemaakt.

Amendement 20
Aanbeveling 5, inleiding

5. Ter ondersteuning en coördinatie van de 
verbanden tussen het nationale 
kwalificatiesysteem en het Europees 
kwalificatiekader een nationaal centrum
aan te wijzen.

5. Ter ondersteuning en oriëntering van de 
verbanden tussen het nationale 
kwalificatiesysteem en het Europees 
kwalificatiekader nationale 
coördinatiepunten, per geval afgestemd op
de structuren en behoeften van de lidstaten,
aan te wijzen ten einde de kwaliteit en de 
transparantie van deze verbanden te 
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bevorderen.
Dit centrum heeft onder meer de volgende 
taken:

Deze coördinatiepunten hebben onder meer 
de volgende taken:

Amendement 21
Aanbeveling 5, letter (c)

(c) ervoor zorgen dat de methode die wordt 
gebruikt om de nationale 
kwalificatieniveaus aan het Europees 
kwalificatiekader te relateren, transparant is
en de daaruit resulterende beslissingen 
worden bekendgemaakt;

(c) een transparante methode in het leven 
roepen en verspreiden om het mogelijk te 
maken dat de nationale kwalificatieniveaus 
kunnen worden vergeleken met en 
gerelateerd aan het Europees 
kwalificatiekader, en de desbetreffende 
informatie bekendmaken;

Amendement 22
Aanbeveling 5, letter (d)

(d) belanghebbenden aan te geven hoe 
nationale kwalificaties via de nationale 
kwalificatiesystemen verband houden met 
het Europees kwalificatiekader;

(d) belanghebbenden de toegang 
waarborgen tot informatie over hoe 
nationale kwalificaties via de nationale 
kwalificatiesystemen verband houden met 
het Europees kwalificatiekader;

Amendement 23
Aanbeveling 5, letter (e)

(e) zorgen voor medewerking van alle 
relevante nationale belanghebbenden en, 
afhankelijk van de nationale wetgeving en 
praktijk, ook van instellingen voor hoger
onderwijs en beroepsonderwijs en -
opleiding, sociale partners, sectoren en 
deskundigen inzake de vergelijking en het 
gebruik van kwalificaties op Europees 
niveau.

(e) zorgen voor medewerking van alle 
relevante belanghebbenden en, afhankelijk 
van de nationale wetgeving en praktijk, ook 
van instellingen voor hoger onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding, 
economische en sociale partners, sectoren 
en deskundigen inzake de vergelijking en het 
gebruik van kwalificaties op Europees 
niveau.

Motivering

In het kader van de subsidiariteit is het onderwijs in de lidstaten niet alleen op nationaal 
niveau georganiseerd, maar ook regionaal c.q. lokaal. Daarom moet worden gezorgd voor de 
medewerking van de belanghebbenden op alle niveaus

Amendement 24
Aanbeveling 6, punt (i)

(i) "competentie" is het bewezen vermogen (i) "competentie" is het bewezen vermogen 
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om kennis, vaardigheden en persoonlijke, 
sociale en/of methodologische capaciteiten 
te gebruiken bij werk of studie en voor 
professionele en/of persoonlijke 
ontwikkeling. In het Europees 
kwalificatiekader wordt competentie in 
termen van verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid beschreven.

om kennis, vaardigheden en persoonlijke, 
sociale, interculturele en/of 
methodologische capaciteiten te gebruiken 
bij werk of studie en voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling. In het Europees 
kwalificatiekader wordt competentie in 
termen van verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid beschreven.

Amendement 25
Voornemen 1

1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de internationale 
sectorale organisaties bij het gebruik van de 
referentieniveaus en beginselen van het 
Europees kwalificatiekader zoals vastgesteld 
in deze aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking en uitvoering van tests te 
bevorderen, en door ondersteunend en 
begeleidingsmateriaal te ontwikkelen;

1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de internationale 
sectorale organisaties bij het gebruik van de 
referentieniveaus en beginselen van het 
Europees kwalificatiekader zoals vastgesteld 
in deze aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking, uitwisseling van goede 
praktijken en uitvoering van tests te 
bevorderen, o.a. via vrijwillige collegiale 
toetsing en modelprojecten in het kader van 
communautaire programma's, door 
voorlichtingsacties en raadpleging van de 
comités voor sociale dialoog, en door 
ondersteunend en begeleidingsmateriaal te 
ontwikkelen;

Amendement 26
Voornemen 2

2. Een adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (waarin 
vertegenwoordigers van de nationale centra, 
de Europese sociale partners en in 
voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden zitting hebben), die de 
kwaliteit en samenhang van het proces 
waarbij kwalificatiesystemen aan het 
Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd, monitort, coördineert en 
waarborgt;

2. Binnen een jaar na de datum van 
goedkeuring van deze aanbeveling een 
adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (waarin 
vertegenwoordigers van de nationale 
coördinatiepunten, de Europese sociale en 
economische partners en in voorkomend 
geval ook andere belanghebbenden zitting 
hebben), die de kwaliteit en samenhang van 
het proces waarbij kwalificatiesystemen aan 
het Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd, monitort, coördineert en 
waarborgt. Het mandaat en de 
bestaansduur van deze groep dienen op een 
overeen te komen tijdstip door de lidstaten 
opnieuw te worden bekeken;
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Amendement 27
Voornemen 3

3. Toezicht uit te oefenen op de maatregelen 
die ingevolge deze aanbeveling zijn 
genomen en vijf jaar na de goedkeuring 
ervan verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
opgedane ervaring en de gevolgen voor de 
toekomst, en indien nodig een herziening 
van deze aanbeveling voor te stellen.

3. De maatregelen die ingevolge deze 
aanbeveling zijn genomen in samenwerking 
met de lidstaten en na raadpleging van de 
betrokken belanghebbenden te beoordelen 
en te evalueren, naar leeftijd en sekse 
uitgesplitste gegevens te verzamelen, en vijf 
jaar na de goedkeuring ervan verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement en de 
Raad over de opgedane ervaring en de 
gevolgen voor de toekomst, en indien nodig 
een toetsing en herziening van deze 
aanbeveling voor te stellen.

Amendement 28
Voornemen 3 bis (nieuw)

3 bis. Op basis van de gemeenschappelijke 
Europese beginselen voor de identificatie
en validatie van niet-formeel en informeel 
leren, het opzetten en uitvoeren van een 
Europees puntenoverdrachtsysteem voor 
het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding (European Credit 
Transfer System for Vocational 
Education and Training - ECVET) te 
bevorderen dat tot doel heeft de 
overdracht, de accumulatie en de 
erkenning van leerprestaties te 
vergemakkelijken, ongeacht de vraag 
waar of hoe deze zijn verworven.

Amendement 29
Voornemen 3 ter (nieuw)

3 ter. Ervoor te zorgen dat het Europees 
kwalificatiekader flexibel is, zodat het kan 
worden gebruikt in combinatie met
bestaande sectorale initiatieven voor het 
verwerven van beroepskwalificaties, en de 
lidstaten aan te moedigen nationale 
prioriteiten en strategische convergentie
onderling te bevorderen.
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Amendement 30
Bijlage I, voetnoot**

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6 

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6.

Amendement 31
Bijlage I, voetnoot***

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 7

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 7.

Amendement 32
Bijlage I, voetnoot****

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 8

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 8.

Amendement 33
Bijlage II, titel

Beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding

Gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging in hoger onderwijs en 
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van het Europees kwalificatiekader
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TOELICHTING

Als gevolg van de voortdurende uitbreiding van de Europese Unie en de constante sociaal-
economische druk van de globalisering is de toekomstige ontwikkeling van de Europese
samenleving steeds nauwer verbonden met persoonlijke vorming en dus met bepaalde 
hoofdaspecten daarvan, zoals onderwijs, onderzoek, innovatie en technologie.

Deze hoofdaspecten moeten worden beschouwd als basisvereisten, als fundament van een
evolutieproces dat zijn beslag heeft gekregen in de strategie van Lissabon, teneinde een 
welvarende toekomst te verzekeren voor de Unie zelf als politieke entiteit, en voor haar 
burgers als maatschappelijke entiteit.

De vier factoren hangen nauw samen. Groei en werkgelegenheid zullen voor onze 
maatschappij in de toekomst slechts mogelijk zijn via innovatie en vooruitgang, en onderwijs 
en onderzoek zijn de bronnen van creativiteit die zonder twijfel een positieve ontwikkeling 
van het EU-stelsel in de hand zullen werken.

Het concept positieve ontwikkeling is niets meer en niets minder dan de bijdrage aan het 
concurrentievermogen van de Europese Unie op internationaal niveau, ook hier op basis van 
de planning die in de strategie van Lissabon is vervat.

In dit verband moet grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt in de Europese Unie 
worden aangemoedigd, en dat kan onder meer door de onderwijssystemen van de lidstaten op 
elkaar af te stellen.

In 1999 in Bologna stelden de lidstaten zich tot doel om vóór 2010 een Europese Ruimte voor 
hoger onderwijs tot stand te brengen. Zo werd het Europese puntenoverdrachtsysteem 
(European Credit transfer system - ECTS) in het leven geroepen voor de transnationale 
erkenning van leerresultaten.

Op de Top van Barcelona in 2002 besloot de Europese Raad een soortgelijk systeem op te 
zetten voor het beroepsonderwijs: het puntenoverdrachtsysteem voor het beroepsonderwijs en 
de beroepsopleiding (European Credit Transfer System for Vocational Education and 
Training - ECVET).

In het gezamenlijke tussentijdse verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van 
het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010" van februari 2004 werd het voornemen 
geuit een Europees kwalificatiekader (European Qualifications Framework - EQF) in het 
leven te roepen.

In maart 2005 verklaarde de Raad dat er vóór 2006 een EQF moest worden vastgesteld.

Eind september 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de totstandbrenging 
van een Europees kwalificatiekader1.

  
1 P6_TA-PROV(2006)0368 (Rapporteur: Thomas Mann).



PE 384.540v02-00 20/43 RR\673067NL.doc

NL

Bij de bestudering van de diverse documenten over het EQF is de rapporteur tot de conclusie 
gekomen dat het document van de Commissie1 van een goed gehalte is. Aan de 
totstandkoming van het voorstel is niet alleen bijgedragen door de 32 Europese landen die aan 
het EQF-project deelnemen en dus betrokken zijn bij het programma "Onderwijs en opleiding 
2010", maar ook door de sociale partners, branche-organisaties, onderwijsdeskundigen en 
niet-gouvernementele organisaties. Dankzij deze werkwijze kon rekening worden gehouden 
met alle bezwaren, opmerkingen en suggesties, zodat deze tekst op een zo breed mogelijke 
steun kan rekenen.

Het Europees kwalificatiekader heeft 3 hoofdfuncties: in de eerste plaats, de verbinding tot 
stand brengen met de nationale en sectorale kwalificatiesystemen; ten tweede, zorgen voor 
erkenning, vergelijkbaarheid en overdracht van kwalificaties in verband met onderwijs en 
opleiding; en ten derde, zorgen voor meer transparantie van de procedures, voor het op elkaar 
aansluiten van de nationale systemen en voor de mobiliteit van de betrokken personen.

De structuur van het EQF bestaat uit 8 verticale niveaus, de zogenaamde "referentieniveaus", 
die verbonden zijn met 3 horizontale niveaus: kennis, vaardigheden en competenties, 
waardoor een betere inschaling op grond van leerresultaten mogelijk wordt.

In feite zal het EQF moeten dienen als gemeenschappelijk referentiekader en als convertor 
tussen de diverse kwalificatiesystemen en titels op de verschillende niveaus, zowel met 
betrekking tot het algemeen en hoger onderwijs als voor beroepsonderwijs en -opleiding. 
Hoewel deze structuur op vrijwillige basis kan worden toegepast door de betrokken actoren -
lidstaten, sociale partners en betrokken sectoren - is het toch belangrijk dat er voldoende 
consensus bestaat om het systeem echt werkbaar te maken. Maar anderzijds zou het 
ondenkbaar zijn dat een zo omvangrijk en zo belangrijk project aan zijn lot zou worden 
overgelaten en het zonder de nodige steun op nationaal en sectoraal niveau zou moeten 
stellen.

Bij deze voorbereidende werkzaamheden mag ook niet worden vergeten dat het Europees 
Economisch en Sociaal Comité zich vóór dit Europees kwalificatiekader heeft uitgesproken2. 
In zijn conclusies wijst het Comité erop dat het EQF de toegang tot de Europese arbeidsmarkt 
zal vergroten en vergemakkelijken dankzij het feit dat certificaten die in de ene lidstaat 
worden verkregen, in een andere kunnen worden gebruikt.

Voor het welslagen van het Europees kwalificatiekader is het absoluut noodzakelijk dat de 
lidstaten en de sociale partners bij de tenuitvoerlegging van het EQF samenwerken op een 
basis van wederzijds vertrouwen en dat het EQF praktisch nut oplevert voor alle 
eindgebruikers: burgers, werkgevers en werknemers of degenen die werkzaam zijn in 
onderwijs en beroepsopleiding.

  
1 COM(2006)0479.
2 SOC/256 Lifelong learning.
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8.5.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Rapporteur voor advies: Pilar del Castillo Vera

BEKNOPTE MOTIVERING

Op de in mei 2005 in Bergen gehouden conferentie van ministers voor hoger onderwijs werd 
concreet overeenstemming bereikt over de noodzaak een overkoepelend kwalificatiekader tot 
stand te brengen om de waarde van permanente educatieprogramma's voor de arbeidsmarkt 
duidelijker voor het voetlicht te brengen. Het Europees kwalificatiekader voor een leven lang 
leren wordt geacht deze functie te kunnen vervullen.

Het Europees kwalificatiekader komt voort uit het streven van de Europese Unie om uit te 
groeien tot een kennismaatschappij die goed is toegerust voor de uitdagingen die de 
mondialisering met zich meebrengt. In een dergelijke samenleving wordt van de burgers van 
elke lidstaat verwacht dat zij zich kunnen aanpassen aan de behoeften van een 
concurrentiegerichte arbeidsmarkt. De nieuwe ontwikkelingen brengen met zich mee dat er 
behoefte ontstaat aan een meer innovatiegericht en flexibeler onderwijs, dat de Europeanen in 
staat stelt zich te handhaven op een moderne arbeidsmarkt, waar leren voor alle 
leeftijdsgroepen en alle niveaus van de samenleving een absolute vereiste is.

Naarmate kwalificaties transparanter worden in de EU als geheel, en niet alleen maar in de 
individuele lidstaten waar ze zijn gecreëerd en verkregen, zal dit onvermijdelijk resulteren in 
een vrijer verkeer van werknemers doorheen de gehele Europese Unie en de lidstaten in staat 
stellen meer profijt te halen uit de omvang van de Europese interne markt. In de praktijk 
brengt dit met zich mee dat betere transparantie op dit terrein de werkgevers in staat zal 
stellen sneller te bepalen of een ingezetene van een andere lidstaat beter voor een bepaalde 
baan gekwalificeerd is op grond van de permanente educatiecursussen die hij/zij heeft 
gevolgd.

Het onderhavige voorstel komt dan ook bijzonder gelegen, aangezien de snelle uitbreiding 
van de nieuwe technologieën en de beschikbaarheid daarvan voor de burgers de deur heeft 
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opengezet voor een waarachtige metamorfose in de onderwijssector, waarbij tal van nieuwe e-
learningfaciliteiten worden aangeboden. Deze voorzieningen komen tegemoet aan de grote 
behoefte aan flexibiliteit en vrijheid voor de gebruiker om zelf zijn of haar eigen leertraject uit 
te stippelen. Bovendien bieden zij de lidstaten, die permanent moeten streven naar verbetering 
van de kwaliteit van hun onderwijsprogramma's, de kans om meer innovatiegerichte 
onderwijsmethoden en leerpatronen te bevorderen en daarvan te profiteren. Om het welslagen 
van deze voorzieningen en leermogelijkheden te waarborgen en ze nog verder te verbeteren, 
moeten zij echter op hun kwaliteit worden getoetst en moeten de Europese burgers ook 
daadwerkelijk van hun bestaan worden doordrongen door ze daarover goed voor te lichten.

Een probleem waaraan dringend meer aandacht moet worden besteed, is dat van de uitsluiting 
uit samenleving of arbeidsmarkt van degenen die geen toegang hebben tot het permanente 
educatieproces en van degenen die achterblijven omdat zij niet over officieel erkende 
kwalificaties beschikken. Jongeren, volwassenen, immigranten en handarbeiders in Europa 
die langs informele weg kwalificaties hebben verworven welke nooit officieel zijn erkend, 
moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan permanente educatieprogramma's, opdat 
deze groepen niet uit de samenleving en de arbeidsmarkt worden buitengesloten en hun 
mobiliteit in heel de Europese Unie wordt bevorderd. Indien dat niet gebeurt, dreigen deze 
groepen nog meer gemarginaliseerd te raken naarmate anderen wel deelnemen aan 
permanente educatieprogramma's en de kwalificatiekloof alleen maar groter wordt. Deze 
problemen moeten onverwijld worden aangepakt en de burgers moet de waarde en het belang 
van het van jongs af aan volgen van onderwijs worden bijgebracht.

Essentieel is bovendien dat de lidstaten zich sterk maken voor deze voorstellen en ze op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in praktijk brengen, zodat dit initiatief ook 
daadwerkelijk uitgroeit tot een succes. Coördinatie is van het allergrootste belang, en daarom 
wordt ook voorgesteld nationale centra op te richten en deze te koppelen aan de nationale 
kwalificatiesystemen voor het Europees kwalificatiekader en informatie te verspreiden over 
de vorderingen die op dit terrein worden geboekt.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
"Bevelen de lidstaten aan", punt 1

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt van 
een leven lang leren met elkaar te 
vergelijken;

Europese kwalificatiesystemen vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren met elkaar 
te vergelijken, ten einde te bewerkstelligen 
dat de waarde daarvan op de arbeidsmarkt 
wordt onderkend en het belang van 
permanente educatie in de hele Europese 
Unie opnieuw te onderstrepen;

Motivering

In een Europa waar het karakter van de arbeidsmarkt voortdurend verandert en er behoefte is 
aan flexibele leermethoden, moeten de lidstaten het Europees kwalificatiekader aangrijpen 
om permanente educatieprogramma's duidelijker gestalte te geven. Bovendien is het 
essentieel dat het praktisch nut van kwalificaties voor zowel werkgevers als leerlingen nader 
wordt verduidelijkt ten einde meer ruimte te creëren voor het vrij verkeer van werknemers in 
de hele EU.

Amendement 2
Sectie "Bevelen de lidstaten aan:", punt 1 bis (nieuw)

1 bis. het Europees kwalificatiekader als 
een referentiehulpmiddel te gebruiken om 
de validatie van leren buiten het formele 
onderwijs te vergemakkelijken, teneinde te 
garanderen dat personen die vaardigheden 
bezitten toegang hebben tot een 
arbeidsmarkt waar behoefte is aan hun 
vaardigheden en de toegang van deze 
personen tot het formele onderwijs te 
bevorderen;

Motivering

Het Europees kwalificatiekader dient personen die niet van de voordelen van het formele 
onderwijs kunnen profiteren de noodzakelijke mogelijkheden te bieden om de bij hun 
vaardigheden passende kwalificaties te verwerven, en ze tevens in staat te stellen vorderingen 
te maken in hun formele opleiding. 

Amendement 3
"Bevelen de lidstaten aan", punt 2 bis (nieuw)

2 bis. zich sterk te maken voor het aanleren 
van de met permanente 
educatieprogramma's beoogde kwalificaties 
en de desbetreffende voorstellen op 
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nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
in praktijk te brengen, zodat dit initiatief 
daadwerkelijk uitgroeit tot een succes;

Motivering

Het welslagen van dit initiatief staat of valt met de op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau geleverde coördinatie-inspanningen, aangezien op deze beide laatste niveaus 
informatie met betrekking tot het Europees kwalificatiekader wordt verspreid.

Amendement 4
"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 bis (nieuw)

4 bis. het niveau van hun permanente 
educatieprogramma's te verhogen door 
bevordering van innovatieve 
onderwijsmethoden en leerprogramma's; 

Motivering

Levenslange educatieprogramma's moeten erop gericht zijn innovatie en innoverend denken 
te bevorderen om te kunnen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Amendement 5

Sectie "Bevelen de lidstaten aan:", punt 4 ter (nieuw)

4 bis. in hun programma's voor een leven 
lang leren een intensiever en beter gebruik 
van de informatie- en 
communicatietechnologieën te bevorderen, 
waarbij met name aandacht dient te worden 
besteed aan de verschillen qua 
technologisch niveau tussen de regio's en 
tussen de geslachten, teneinde de diverse 
aspecten van de digitale kloof weg te 
nemen;

Motivering

De informatie- en communicatietechnologieën kunnen een belangrijk opleidingsinstrument 
zijn indien zij bijdragen aan het uitbreiden van de offerte op onderwijsgebied en de 
democratisering ervan. De ongelijkheden die de digitale kloof tussen de regio's en tussen de 
geslachten kan veroorzaken, dienen dan ook te worden verminderd.

Amendement 6
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"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 quater (nieuw)

4 ter. het groeiende belang te onderkennen 
van online diensten, het flexibele karakter 
daarvan en de vrijheid die zij de gebruiker 
bieden om zijn eigen leertraject te bepalen, 
en tegelijkertijd prioriteit te geven aan de 
totstandbrenging van goede 
informatiekanalen waardoor de burgers in 
staat worden gesteld zich te informeren 
omtrent het bestaan en de kwaliteit van 
dergelijke diensten; 

Motivering

Het karakter van de arbeidsmarkt verandert voortdurend, zodat er behoefte ontstaat aan 
flexibeler onderwijsmodellen. Als gevolg van deze veranderingen zijn er nieuwe leertrajecten 
ontwikkeld, en daaraan moet ruime bekendheid worden gegeven, zodat er ook daadwerkelijk 
gebruik van wordt gemaakt.

Amendement 7
"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 quinquies (nieuw)

4 quater. te bewerkstelligen dat jongeren, 
volwassenen en handarbeiders in de hele 
EU wier vaardigheden langs informele weg 
zijn verkregen maar nooit zijn erkend, in 
staat worden gesteld hun vaardigheden 
officieel te laten erkennen en dat zij samen 
met degenen die niet over elementaire 
beroepsvaardigheden en -kwalificaties 
beschikken worden aangemoedigd om deel 
te nemen aan permanente 
educatieprogramma's, zodat sociale 
uitsluiting en uitsluiting uit de 
arbeidsmarkt worden voorkomen en zij hun 
mobiliteit doorheen de Europese Unie 
kunnen verbeteren;

Motivering

Degenen die niet over elementaire beroepskwalificaties beschikken, moeten worden 
aangemoedigd om opnieuw aan het onderwijssysteem te participeren.

Amendement 8

"Onderschrijven het voornemen van de commissie om:", punt 1
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1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de internationale 
sectorale organisaties bij het gebruik van de 
referentieniveaus en beginselen van het 
Europees kwalificatiekader zoals vastgesteld 
in deze aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking en uitvoering van tests te 
bevorderen, en door ondersteunend en 
begeleidingsmateriaal te ontwikkelen;

1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de internationale 
sectorale organisaties bij het gebruik van de 
referentieniveaus en beginselen van het 
Europees kwalificatiekader zoals vastgesteld 
in deze aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking, uitwisseling van goede 
praktijken en uitvoering van tests te 
bevorderen, en door ondersteunend en 
begeleidingsmateriaal te ontwikkelen;

Motivering

De uitwisseling van goede praktijken maakt het mogelijk knowhow te vergaren om de 
tenuitvoerlegging van het Europees kwalificatiekader te verbeteren.

Amendement 9

"Onderschrijven het voornemen van de Commissie om:", punt 2

2.  Een adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (waarin 
vertegenwoordigers van de nationale centra, 
de Europese sociale partners en in 
voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden zitting hebben), die de 
kwaliteit en samenhang van het proces 
waarbij kwalificatiesystemen aan het 
Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd monitor, coördineert en 
waarborgt;

2.  Een adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (samengesteld 
uit een gelijk aantal vrouwen en mannen 
en waarin vertegenwoordigers van de 
nationale centra,  bedrijfsorganisaties, de 
Europese sociale partners, in opleiding en 
genderkwesties gespecialiseerde 
organisaties en in voorkomend geval ook 
andere belanghebbenden zitting hebben), die 
de kwaliteit en samenhang van het proces 
waarbij kwalificatiesystemen aan het 
Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd verbetert, monitort, coördineert 
en waarborgt;

Motivering

Permanente educatieprogramma's richten zich voornamelijk op degenen die voor hun beroep 
relevante vaardigheden of kennis moeten verwerven, en daarom is het van cruciaal belang 
dat ook bedrijfsorganisaties bij dit proces worden betrokken.
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8.5.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE CULTUUR EN ONDERWIJS

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Rapporteur voor advies: Milan Gaľa (*)

(*) Nauwere samenwerking tussen commissies - artikel 47 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

A. KORTE SAMENVATTING VAN HET VOORSTEL

Levenslang leren is een noodzaak geworden in een Europa dat wordt gekenmerkt door snelle 
economische en sociale veranderingen en een vergrijzende bevolking. Voor het 
concurrentievermogen en de sociale samenhang van de EU is het van essentieel belang dat de 
kennis, vaardigheden en competenties van de burgers permanent worden ontwikkeld en 
erkend.

De bestaande belemmeringen verhinderen dat individuele burgers toegang krijgen tot 
onderwijs en opleiding en dat zij kwalificaties van verschillende instellingen kunnen 
combineren. Zij maken het burgers moeilijk om daadwerkelijk een leven lang te leren en 
mobiel te zijn op de Europese arbeidsmarkt.

Het Europees kwalificatiekader heeft vooral tot doel een omzettingsinstrument te zijn en een 
neutraal referentiepunt om kwalificaties in verschillende onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergelijken, alsook de samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de 
belanghebbenden te versterken. Dit zal de transparantie vergroten en de overdracht en het 
gebruik van kwalificaties tussen en in verschillende onderwijs- en opleidingssystemen en -
niveaus in nationaal en internationaal verband vergemakkelijken. 

De kern van het Europees kwalificatiekader is een set van 8 referentieniveaus die voor de 
nationale en sectorale onderwijs- en opleidingsautoriteiten een gemeenschappelijk 
referentiepunt zullen zijn. Deze acht niveaus bestrijken het gehele scala aan kwalificaties, 
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beginnend bij die welke aan het eind van de leerplicht worden verworven tot aan de 
kwalificaties die worden toegekend op het hoogste niveau van het academisch onderwijs, het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen.

De organen die voor de nationale en/of sectorale kwalificatiesystemen en -kaders 
verantwoordelijk zijn, zullen de belangrijkste gebruikers van het Europees kwalificatiekader 
zijn.

B. KANTTEKENINGEN VAN DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES

Het Europees kwalificatiekader zou een kader voor samenwerking moeten zijn, alsmede een 
instrument voor de versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de nationale 
belanghebbenden en tevens de internationale sectorale organisaties die zich met onderwijs en 
opleiding bezighouden.

Wil de invoering van het Europees kwalificatiekader een succes worden, dan moeten de 
nationale onderwijs- en opleidingsautoriteiten en sectorale belanghebbenden het op vrijwillige 
basis onderschrijven. Het Europees kwalificatiekader heeft tevens tot doel sterkere banden te 
ontwikkelen tussen nationale kwalificatiesystemen. Uw rapporteur voor advies stemt ermee in 
dat de vaststelling van nationale kwalificatiekaders de kansen op het welslagen van het 
Europese kwalificatiekader doet stijgen.

Uw rapporteur van advies is ook van oordeel dat het Europese kwalificatiekader dient te 
worden vastgesteld op basis van ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden en reeds 
deel uitmaken van het Europese onderwijs, vooral met inbegrip van de resultaten in het kader 
van het Bologna-proces.

Bovendien onderstreept uw rapporteur voor advies het belang van de wederzijdse erkenning 
van de kennis, vaardigheden en competenties van de burgers, die essentieel is voor het 
concurrentievermogen en sociale samenhang van de EU, alsmede voor de mobiliteit van de 
individuele burgers.

Voorts onderstreept hij dat de beslissing op nationaal en sectoraal niveau om het Europees 
kwalificatiekader te gebruiken, gebaseerd moet zijn op een verplichting tot kwaliteitsborging. 
De invoering van systemen voor kwaliteitsborging op alle betrokken niveaus van onderwijs 
en opleiding – en in verband met het samenwerkingsproces zelf – is van essentieel belang om 
het wederzijdse vertrouwen te versterken. De belangrijkste referentiedocumenten in dit 
verband zijn de conclusies van de Raad over kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -
opleiding van mei 2004, de aanbeveling over verdere Europese samenwerking op het gebied 
van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs van februari 2006 en de standaards en
richtsnoeren voor kwaliteitsborging in de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Tot slot is hij ervan overtuigd dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de gevolgen 
van de leerresultaten-aanpak, met inbegrip van de resultaten van het informeel en niet-formeel 
onderwijs, zoals die in het Europees kwalificatiekader wordt toegepast, voor de classificaties 
van kennis, vaardigheden en competenties.   
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AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Een leven lang leren en het 
gebruik van kwalificaties moeten daarom op 
nationaal en Gemeenschapsniveau worden 
bevorderd.

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven en dat deze worden erkend. De 
toegang tot en de deelname aan een leven 
lang leren en de erkenning en het gebruik 
van kwalificaties moeten daarom op 
nationaal en Gemeenschapsniveau worden 
bevorderd.

Amendement 2
Overweging 8

(8) Deze aanbeveling is compatibel met het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die de 
ministers voor hoger onderwijs in mei 2005 
in Bergen hebben goedgekeurd.

(8) Deze aanbeveling is gebaseerd op het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die zijn 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs uit 45 Europese landen 
tijdens hun vergadering in mei 2005 in 
Bergen in het kader van het Bologna-
proces (het kader van Bergen).

Motivering

Het is belangrijk voort te bouwen op ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden en 
reeds deel uitmaken van het Europese onderwijs.

Amendement 3
Overweging 8 bis (nieuw)

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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(8 bis) De conclusies van de Raad over 
kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -
opleiding van mei 20041, de aanbeveling 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 februari 2006 over verdere 
Europese samenwerking op het gebied van 
de kwaliteitsborging in het hoger 
onderwijs2 en het kader van Bergen, 
bevatten gemeenschappelijke beginselen 
voor kwaliteitsborging die de invoering van 
het Europese kwalificatiekader moeten 
schragen.
1 Doc. 9599/04.
2 PB L 64, 4.3.2006, blz. 60.

Amendement 4
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 2

2. Hun nationale kwalificatiesystemen tegen 
2009 aan het Europees kwalificatiekader te 
koppelen, in het bijzonder door hun 
kwalificatieniveaus op een transparante 
manier te relateren aan de niveaus in bijlage 
I, en door een nationaal kwalificatiekader te 
ontwikkelen dat indien nodig aan de 
nationale wetgeving en praktijk is aangepast;

2. Hun nationale kwalificatiesystemen tegen 
2009 aan het Europees kwalificatiekader te 
koppelen, in het bijzonder door hun 
kwalificatieniveaus op een transparante 
manier te relateren aan de niveaus in bijlage 
I, en door een nationaal kwalificatiekader te 
ontwikkelen dat aan de nationale wetgeving 
en praktijk is aangepast;

Amendement 5
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis De in bijlage II vastgestelde 
beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding te bevorderen en toe 
te passen bij het relateren van het hoger 
onderwijs, het beroepsonderwijs en de 
opleidingskwalificaties binnen nationale 
kwalificatiesystemen aan het Europees 
kwalificatiekader;
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Amendement 6
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 5, alinea 1

5. Ter ondersteuning en coördinatie van de 
verbanden tussen het nationale 
kwalificatiesysteem en het Europees 
kwalificatiekader een nationaal centrum aan 
te wijzen.

5. Ter ondersteuning en coördinatie van de 
verbanden tussen het nationale 
kwalificatiesysteem en het Europees 
kwalificatiekader een nationaal centrum aan 
te wijzen waarbij onder andere voor 
informatie aan de betrokkenen wordt 
gezorgd en de erkenning van 
beroepskwalificaties wordt bevorderd.

Motivering

Met dit amendement wordt onderstreept dat de informatie van de betrokkenen en de 
bevordering van het Europees kwalificatiekader tot de belangrijkste taken van het centrum 
behoren.

Amendement 7
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 5, punt (c)

(c) ervoor zorgen dat de methode die wordt 
gebruikt om de nationale 
kwalificatieniveaus aan het Europees 
kwalificatiekader te relateren, transparant is
en de daaruit resulterende beslissingen 
worden bekendgemaakt;

(c) een transparante methode in het leven 
roepen en bevorderen om te zorgen voor de 
vergelijkbaarheid en relatie van de 
nationale kwalificatieniveaus met het 
Europees kwalificatiekader, en de 
desbetreffende informatie bekendmaken;

Motivering

Het centrum moet een transparante methode in het leven roepen en bevorderen om te zorgen 
voor de vergelijkbaarheid en relatie van de nationale kwalificatieniveaus met het Europees 
kwalificatiekader.

Amendement 8
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 5, punt (d)

(d) belanghebbenden aan te geven hoe 
nationale kwalificaties via de nationale 
kwalificatiesystemen verband houden met 
het Europees kwalificatiekader;

(d) belanghebbenden de toegang 
waarborgen tot informatie over hoe 
nationale kwalificaties via de nationale 
kwalificatiesystemen verband houden met 
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het Europees kwalificatiekader;

Motivering

Tot de essentiële taken van het centrum moet de waarborging van de toegang van de 
betrokkenen tot informatie behoren.

Amendement 9
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 6, punt (i)

(i) "competentie" is het bewezen vermogen 
om kennis, vaardigheden en persoonlijke, 
sociale en/of methodologische capaciteiten 
te gebruiken bij werk of studie en voor 
professionele en/of persoonlijke 
ontwikkeling. In het Europees 
kwalificatiekader wordt competentie in 
termen van verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid beschreven.

(i) "competentie" is het bewezen vermogen 
om kennis, vaardigheden en persoonlijke, 
sociale, interculturele en/of 
methodologische capaciteiten te gebruiken 
bij werk of studie en voor professionele en 
persoonlijke ontwikkeling. In het Europees 
kwalificatiekader wordt competentie in 
termen van verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid beschreven.

Amendement 10
Bijlage I, voetnoot**

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6 

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6.

Amendement 11
Bijlage I, voetnoot***

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 7

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
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leerresultaten voor EKK niveau 7.

Amendement 12
Bijlage I, voetnoot****

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 8

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 8.

Amendement 13
Bijlage II, titel

Beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding

Gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging in hoger onderwijs en 
beroepsonderwijs en opleiding in het kader 
van het Europees kwalificatiekader
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12.4.2007

ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 –2006/0163 (COD))

Rapporteur voor advies: Christa Prets

BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel voor een aanbeveling tot vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren is een technisch instrument met als algemeen doel 
de verbetering van de doorzichtigheid van kwalificaties. Het moet de lidstaten, burgers, 
werknemers en degenen die zich met opleiding en scholing bezighouden de mogelijkheid 
geven de kwalificaties die opleidings- en scholingsstelsels in de diverse landen van de EU 
worden afgegeven, met elkaar te vergelijken. Meer in het bijzonder heeft dit voorstel een 
tweeledig doel. Om de mobiliteit voor leren en werken te vergemakkelijken en daarbij een 
bijdrage te leveren aan groei en werkgelegenheid wil het Europese kwalificatiekader enerzijds 
functioneren als vertaalinstrument ter vergelijking van kwalificaties. Anderzijds moet het als 
neutraal, op leerresultaten gebaseerd referentiepunt functioneren. Het kwalificatiekader 
bestrijkt verschillende opleidings- en scholingsstelsels op het gebied van algemeen en 
volwassenenonderwijs, beroepsopleiding en -onderwijs en hoger onderwijs. Kernelement is 
een set van acht referentieniveaus die aangeven wat een leerling weet, begrijpt en kan - de 
zogenoemde leerresultaten.

Uw rapporteur voor advies wil de nadruk leggen op de integratie in andere beleidssectoren 
van het genderperspectief om ervoor te zorgen dat het Europese kwalificatiekader een 
instrument wordt dat ertoe bijdraagt dat het Europese onderwijs- en opleidingsstelsel 
doorzichtiger, niet-discriminerend en evengoed voor vrouwen als voor mannen toegankelijk 
wordt. De voorgestelde amendement hebben betrekking op de uitvoering van deze gender 
mainstreaming bij de omschrijving en beschrijving van kwalificaties, een evenwichtige 
vertegenwoordiging van beide seksen van alle betrokkenen op nationaal niveau, het 
verzamelen van naar sekse uitgesplitste gegevens en op de realisering van gendergelijkheid in 
het kader van het levenslange leerproces in het algemeen.

AMENDEMENTEN
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De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Een leven lang leren en het 
gebruik van kwalificaties moeten daarom op 
nationaal en Gemeenschapsniveau worden 
bevorderd.

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Toegang tot en deelname aan 
levenslang leren en het gebruik en de 
erkenning van formele, niet-formele en 
informele kwalificaties, alsmede de 
kwaliteit van het werk en gendergelijkheid 
moeten daarom op nationaal en 
Gemeenschapsniveau worden bevorderd.

Amendement 2
Overweging 2

(2) De Europese Raad van Lissabon van 
2000 concludeerde dat meer transparantie op 
het gebied van kwalificaties één van de 
belangrijke pijlers is om de Europese 
onderwijs- en opleidingsstelsels aan de 
behoeften van de kennismaatschappij aan te 
passen. De Europese Raad van Barcelona 
van 2002 drong voorts zowel aan op 
nauwere samenwerking in de 
universiteitssector als op grotere 
transparantie en betere erkenningsmethodes 
in beroepsonderwijs en beroepsopleiding.

(2) De Europese Raad van Lissabon van 
2000 concludeerde dat meer transparantie op 
het gebied van kwalificaties één van de 
belangrijke pijlers is om de Europese 
onderwijs- en opleidingsstelsels aan de 
behoeften van de kennismaatschappij en de 
persoonlijke keuzes van vrouwen en 
mannen aan te passen. De Europese Raad 
van Barcelona van 2002 drong voorts zowel 
aan op nauwere samenwerking in de 
universiteitssector als op grotere 
transparantie en betere erkenningsmethodes 
in beroepsonderwijs en beroepsopleiding.

Amendement 3
Overweging 10

(10)  Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 

(10)  Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 

  
1 PB C    , 30.1.2007, blz..
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scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding. Dit zal de transparantie, 
vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van 
de kwalificaties van de burgers in de 
verschillende lidstaten ten goede komen. 
Dankzij het Europees kwalificatiekader moet 
het voor internationale sectorale organisaties 
mogelijk worden hun kwalificatiesysteem 
aan een gemeenschappelijk referentiepunt te 
relateren, waardoor het gemakkelijker wordt 
die kwalificaties in nationale 
kwalificatiesystemen in te passen. Deze 
aanbeveling draagt dan ook bij tot het meer 
algemene doel om een leven lang leren te 
bevorderen en de mobiliteit van werkenden 
en lerenden te vergroten.

scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding. Dit zal de transparantie, 
vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van 
de formele, niet-formele en informele 
kwalificaties van de burgers in de 
verschillende lidstaten ten goede komen en 
de erkenning van deze kwalificaties 
bevorderen. Dankzij het Europees 
kwalificatiekader moet het voor 
internationale sectorale organisaties 
mogelijk worden hun kwalificatiesysteem 
aan een gemeenschappelijk referentiepunt te 
relateren, waardoor het gemakkelijker wordt 
die kwalificaties in nationale 
kwalificatiesystemen in te passen. Deze 
aanbeveling draagt dan ook bij tot het meer 
algemene doel om een leven lang leren te 
bevorderen, de mobiliteit van werkenden en 
lerenden te vergroten en de toegang tot 
banen te verbeteren.

Amendement 4
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis)  In het kader van de erkenning en 
certificering van niet-formele kwalificaties 
dient bijzondere aandacht te worden 
besteed aan vaardigheden die door mannen 
en vrouwen zijn verworven bij activiteiten 
op het gebied van verzorging en 
leerbegeleiding van kinderen en 
hulpbehoevenden.

Amendement 5
Overweging 10 ter (nieuw)

(10 ter)  De tenuitvoerlegging van deze 
aanbeveling dient gepaard te gaan met een 
flexibele aanpassing van structuren en 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
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en leren.

Amendement 6
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis)  De gelijkheid van man en vrouw 
dient een rol te spelen bij alle maatregelen 
en acties die verband houden met de 
opstelling, de tenuitvoerlegging en de 
evaluatie van deze aanbeveling.

Amendement 7
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 4

4.  Zich bij het definiëren en beschrijven van 
kwalificaties op leerresultaten te baseren, en 
de validatie van niet-formeel en informeel 
leren te bevorderen overeenkomstig de 
gemeenschappelijke Europese beginselen 
die in de conclusies van de Raad van 28 mei 
2004 zijn vastgesteld;

4.  Zich bij het definiëren en beschrijven van
kwalificaties op leerresultaten en gender 
mainstreaming te baseren, en de validatie 
van niet-formeel en informeel leren te 
bevorderen overeenkomstig de 
gemeenschappelijke Europese beginselen 
die in de conclusies van de Raad van 28 mei 
2004 zijn vastgesteld;

Amendement 8
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 5, letter (e)

(e) zorgen voor medewerking van alle 
relevante nationale belanghebbenden en, 
afhankelijk van de nationale wetgeving en 
praktijk, ook van instellingen voor hoger 
onderwijs en beroepsonderwijs en -
opleiding, sociale partners, sectoren en 
deskundigen inzake de vergelijking en het 
gebruik van kwalificaties op Europees 
niveau.

(e) zorgen voor medewerking van alle 
relevante nationale belanghebbenden en, 
afhankelijk van de nationale wetgeving en 
praktijk, ook van instellingen voor hoger 
onderwijs en beroepsonderwijs en -
opleiding, sociale partners, sectoren en 
deskundigen inzake de vergelijking en het 
gebruik van kwalificaties op Europees 
niveau, en hierbij streven naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van beide 
seksen.

Amendement 9
Aanbeveling aan de lidstaten, paragraaf 6, letter (c)

(c) een "nationaal kwalificatiekader" is een 
instrument voor de classificatie van 

(c) een "nationaal kwalificatiekader" is een 
instrument voor de classificatie van 
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kwalificaties volgens een set van criteria 
voor bepaalde bereikte leerniveaus. Het 
heeft tot doel nationale 
kwalificatiesubstructuren te integreren en te 
coördineren en de transparantie, toegang, 
voortgang en kwaliteit van de kwalificaties 
in verband met de arbeidsmarkt en de 
samenleving te verbeteren;

kwalificaties volgens een set van criteria 
voor bepaalde bereikte leerniveaus. Het 
heeft tot doel nationale 
kwalificatiesubstructuren te integreren en te 
coördineren, discriminatie te voorkomen en 
de transparantie, toegang, voortgang en 
kwaliteit van de kwalificaties in verband met 
de arbeidsmarkt en de samenleving te 
verbeteren;

Amendement 10
Onderschrijven het voornemen van de Commissie, paragraaf 3

3. Toezicht uit te oefenen op de maatregelen 
die ingevolge deze aanbeveling zijn 
genomen en vijf jaar na de goedkeuring 
ervan verslag uit te brengen aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
opgedane ervaring en de gevolgen voor de 
toekomst, en indien nodig een herziening 
van deze aanbeveling voor te stellen.

3. Toezicht uit te oefenen op de maatregelen 
die ingevolge deze aanbeveling zijn 
genomen, naar leeftijd en sekse uitgesplitste 
gegevens te verzamelen en vijf jaar na de 
goedkeuring ervan verslag uit te brengen aan 
het Europees Parlement en de Raad over de 
opgedane ervaring en de gevolgen voor de 
toekomst, en indien nodig een herziening 
van deze aanbeveling voor te stellen.



PE 384.540v02-00 42/43 RR\673067NL.doc

NL

PROCEDURE

Titel Certificering levenslang leren

Document- en procedurenummers COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Commissie ten principale EMPL

Advies uitgebracht door
 Datum bekendmaking

FEMM
12.10.2006

Nauwere samenwerking - datum 
bekendmaking

12.10.2006

Rapporteur voor advies
 Datum benoeming

Christa Prets
17.1.2007

Behandeling in de commissie 26.2.2007

Datum goedkeuring 12.4.2007

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

14
0
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Katerina Batzeli, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, 
Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, 
Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



RR\673067NL.doc 43/43 PE 384.540v02-00

NL

PROCEDURE

Titel Certificering levenslang leren

Document- en procedurenummers COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Datum indiening bij EP 5.9.2006

Commissie ten principale
 Datum bekendmaking

EMPL
12.10.2006

Medeadviserende commissie(s)
 Datum bekendmaking

ITRE
12.10.2006

CULT
12.10.2006

FEMM
12.10.2006

Nauwere samenwerking
 Datum bekendmaking

CULT
12.10.2006

Rapporteur(s)
 Datum benoeming

Mario Mantovani
26.10.2006

Behandeling in de commissie 20.3.2007 8.5.2007 5.6.2007

Datum goedkeuring 7.6.2007

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

39
1
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, 
Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek 
Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, 
Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, 
Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean 
Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana 
Mato Adrover, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Csaba Őry, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele 
Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp 
Kusstatscher, Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Evangelia 
Tzampazi

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Antonio Tajani, Bilyana Ilieva Raeva

Datum indiening 19.6.2007


