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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 14
Betragtning 4

(4) I forbindelse med en forbedring af 
Fællesskabets beskæftigelsesresultater 
understregede Det Europæiske Råd på
møderne i marts og december 2003, at det er 
nødvendigt at udbygge livslang læring og 
navnlig fokusere på aktive, forebyggende 
tiltag for arbejdsløse og inaktive. 
Inspirationskilden var 
beskæftigelsestaskforcens rapport, hvori det 
fremhæves, at det er nødvendigt for borgerne 
at kunne tilpasse sig til ændringer, at det er 
vigtigt at integrere borgerne på
arbejdsmarkedet, og at livslang læring spiller 
en afgørende rolle.

(4) I forbindelse med en forbedring af 
Fællesskabets beskæftigelsesresultater og 
under henvisning til Lissabon-målene, 
herunder en samlet erhvervsfrekvens på 70 
% inden 2010, understregede Det 
Europæiske Råd på møderne i marts og 
december 2003, at det er nødvendigt at 
udbygge livslang læring og navnlig fokusere 
på aktive, forebyggende tiltag for arbejdsløse 
og inaktive. Inspirationskilden var 
beskæftigelsestaskforcens rapport, hvori det 
fremhæves, at det er nødvendigt for borgerne 
at kunne tilpasse sig til ændringer, at det er 
vigtigt at integrere borgerne på
arbejdsmarkedet, og at livslang læring spiller 
en afgørende rolle.
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Or. fr

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 15
Betragtning 8

(8) I rammen for aktioner til fremme af 
livslang udvikling af kvalifikationer og 
kompetencer, som arbejdsmarkedsparterne 
på europæisk niveau vedtog i marts 2002, 
fremhæves det, at erhvervslivet er nødt til at 
tilpasse strukturerne med stadig større 
hastighed for at forblive konkurrencedygtigt. 
Teamwork, fladere virksomhedsstrukturer, 
ansvarsdelegering og større behov for 
multitasking fører til vækst i 
læringsorganisationer. Organisationers evne 
til at identificere kompetencer, mobilisere og 
anerkende dem og fremme udvikling heraf 
for alle arbejdstagere danner i denne 
forbindelse grundlag for nye 
konkurrencedygtige strategier.

(8) I rammen for aktioner til fremme af 
livslang udvikling af kvalifikationer og 
kompetencer, som arbejdsmarkedsparterne 
på europæisk niveau vedtog i marts 2002, 
fremhæves det, at erhvervslivet er nødt til at 
tilpasse strukturerne med stadig større 
hastighed for at forblive konkurrencedygtigt. 
Teamwork, fladere virksomhedsstrukturer, 
ansvarsdelegering og større behov for 
multitasking samt fleksibilisering af 
arbejdstiden fører til vækst i 
læringsorganisationer. Organisationers evne 
til at identificere kompetencer, mobilisere og 
anerkende dem og fremme udvikling heraf 
for alle arbejdstagere danner i denne 
forbindelse grundlag for nye 
konkurrencedygtige strategier.

Or. pt

Begrundelse

En mere fleksibel arbejdstid udgør et vigtigt element for produktiviteten, fordi det som led i 
uddelegeringen af ansvar bliver muligt for arbejdstageren at styre sin arbejdstid på en mere 
autonom og effektiv måde. Evnen til at forlige faglige og personlige ambitioner, herunder 
gennem udnyttelse af undervisnings- eller kreativitetsmæssige tilbud, kan i sig selv medføre 
en kraftig motivationsforøgelse, der indvirker positivt på konkurrenceevnen. 

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 16
Betragtning 9
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(9) Ifølge Maastricht-undersøgelsen af 
erhvervsuddannelse er der en stor kløft 
mellem det uddannelsesniveau, som nye job 
kræver, og det uddannelsesniveau, som den 
europæiske arbejdsstyrke har. Endvidere 
består mere end en tredjedel af den 
europæiske arbejdsstyrke (80 millioner 
arbejdstagere) af lavtuddannede, og i 2010 
skønnes det, at næsten 50 % af de nye job vil 
kræve kvalifikationer på universitetsniveau, 
lidt under 40 % uddannelse på
gymnasialniveau, og kun ca. 15 % vil være 
egnede til personer, som udelukkende har en 
grundskoleuddannelse.

(9) Ifølge Maastricht-undersøgelsen af 
erhvervsuddannelse er der en stor kløft 
mellem det uddannelsesniveau, som nye job 
kræver, og det uddannelsesniveau, som den 
europæiske arbejdsstyrke har. Endvidere 
består mere end en tredjedel af den 
europæiske arbejdsstyrke (80 millioner 
arbejdstagere) af lavtuddannede, og i 2010 
skønnes det, at næsten 50 % af de nye job vil 
kræve kvalifikationer på universitetsniveau, 
lidt under 40 % uddannelse på
gymnasialniveau, og kun ca. 15 % vil være 
egnede til personer, som udelukkende har en 
grundskoleuddannelse. Videreuddannelse og 
formidling af nøglekvalifikationer alene 
kan ikke forhindre, at også i 2010 millioner 
af mennesker på denne baggrund vil være 
uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og derfor er det nødvendigt at gøre en 
kraftig indsats for at skabe arbejdspladser 
til denne befolkningsgruppe.

Or. de

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 17
Betragtning 11a (ny)

(11a) Talrige undersøgelser viser, at 
livslang læring i højere grad er til nytte for 
dem, der allerede har erhvervet et godt 
uddannelsesniveau under deres første 
uddannelse, og at en forkortet første 
uddannelse vanskeligt lader sig indhente 
gennem videreuddannelse og livslang 
læring.

Or. fr

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 18
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Betragtning 13

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøglekompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge. 

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøgleviden og -kompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge. 

Or. el

Begrundelse

Udvikling af uddannelserne bør vedrøre ikke blot kompetencer, men også vidensniveauet hos 
arbejdstagerne.

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 19
Betragtning 13
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(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøglekompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge. 

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøglekompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedets 
parter og elever med henblik på at lette 
nationale reformer og udveksling af 
informationer mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen inden for arbejdsprogrammet 
for 2010 vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge. 

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 20
Betragtning 13
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(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøglekompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge.

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og voksenlivet, 
og at voksne kan udvikle og opdatere deres 
nøglekompetencer ved hjælp af et 
konsekvent og overordnet udbud af livslang 
læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikområder, som både direkte og 
indirekte berører den almene og 
erhvervsmæssige uddannelse og 
videreuddannelse. 

Or. de

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 21
Henstilling 1

at sikre, at grundlæggende almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver 
alle unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustet til voksenlivet, og at grunden er 
lagt til yderligere uddannelse og arbejdslivet

at sikre, at den almene og erhvervsmæssige 
uddannelse og videreuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustet til voksenlivet, og at grunden er 
lagt til yderligere uddannelse og arbejdslivet

Or. de
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Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 22
Henstilling 1

at sikre, at grundlæggende almen uddannelse 
og erhvervsuddannelse giver alle unge 
mulighed for at udvikle nøglekompetencerne 
i et sådant omfang, at de er rustet til 
voksenlivet, og at grunden er lagt til 
yderligere uddannelse og arbejdslivet

at sikre, at grundlæggende almen uddannelse 
og erhvervsuddannelse giver alle unge et 
solidt alment vidensgrundlag i alle 
fagområder og mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustet til voksenlivet, og at grunden er 
lagt til yderligere uddannelse og arbejdslivet

Or. fr

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 23
Henstilling 1a (ny)

1a. at sikre, at unge tilbydes indledende 
uddannelses- og undervisningstilbud, der 
er forskelligartede og har samme værdi, 
men er tilpasset individernes forskellige 
intellektuelle ønsker

Or. fr

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 24
Henstilling 2
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at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for mennesker, som af 
personlige, sociale, kulturelle eller 
økonomiske årsager er uddannelsesmæssigt 
dårligt stillet og derfor har behov for særlig 
støtte til at realisere deres 
uddannelsespotentiale; der skal især tages 
hensyn til unge indvandrere, som ikke har 
de grundlæggende færdigheder og 
nøglekompetencer til en videreuddannelse 
og dermed heller ikke mulighed for at blive 
ordentligt integreret

Or. de

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 25
Henstilling 2

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for mennesker, som af 
personlige, sociale, kulturelle eller 
økonomiske årsager er uddannelsesmæssigt 
dårligt stillet og derfor har behov for særlig 
støtte til at realisere deres 
uddannelsespotentiale; dette gælder især for 
unge indvandrere, som ikke har de 
grundlæggende færdigheder og 
nøglekompetencer til med held at deltage i 
uddannelses- og videreuddannelsesforløb 
og hvis frustration nogle gange giver sig 
voldelige udslag

Or. de

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag har behov for en præcisering i form af udtrykket "nogle gange", 
fordi frustrationen ikke altid giver sig udslag i vold.

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer
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Ændringsforslag 26
Henstilling 2

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for mennesker, som af 
personlige, sociale, kulturelle eller 
økonomiske årsager er uddannelsesmæssigt 
dårligt stillet og derfor har behov for særlig 
støtte til at realisere deres 
uddannelsespotentiale

Or. de

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 27
Henstilling 2

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
eller på grund af forskelsbehandling er 
uddannelsesmæssigt dårligt stillet og derfor 
har behov for særlig støtte til at realisere 
deres uddannelsespotentiale

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Mann

Ændringsforslag 28
Henstilling 2
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at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for mennesker, som af 
personlige, sociale, kulturelle eller 
økonomiske årsager er uddannelsesmæssigt 
dårligt stillet og derfor har behov for særlig 
støtte til at realisere deres 
uddannelsespotentiale; dette gælder især for 
de unge indvandrere, der ikke besidder de 
nødvendige grundfærdigheder og 
nøglekompetencer for en vellykket 
deltagelse i uddannelses- og 
videreuddannelsesforløb

Or. de

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 29
Henstilling 2

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for borgere, som af 
personlige, sociale, kulturelle eller 
økonomiske årsager er uddannelsesmæssigt 
dårligt stillet og derfor har behov for særlig 
uddannelsesmæssig støtte; dette gælder 
især for de arbejdstagere, hvor en 
manglende opdatering af deres viden og 
færdigheder er en hindring for fornyelse 
eller bevarelse af deres 
beskæftigelsessituation eller for en 
forbedring af deres og deres familiers 
levevilkår

Or. el

Begrundelse

Der bør være endnu en henvisning til arbejdstageres manglende viden og færdigheder.

Ændringsforslag af Philip Bushill-Matthews

Ændringsforslag 30
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Henstilling 2

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale

at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale; dette 
gælder især for unge indvandrere, som ikke 
har de grundlæggende færdigheder og 
nøglekompetencer til med held at deltage i 
uddannelses- og videreuddannelsesforløb 
og hvis frustration nogle gange giver sig 
voldelige udslag

Or. en

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 31
Henstilling 2a (ny)

2a. at sikre, at disse unge ikke forlader de 
primære uddannelses- og 
videreuddannelsessystemer for tidligt, og 
dermed ikke har erhvervet de nedenfor 
anførte nøglekompetencer, således at de 
ikke bliver tabere på arbejdsmarkedet  

Or. fr

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 32
Henstilling 2a (ny)

2a. at indføre børnepasningssystemer, der 
sikrer, at især kvinders ønske om at få børn 
ikke nødvendigvis medfører, at de må
udtræde af kampen om at tilegne sig mere 
viden og bedre kvalifikationer og dermed 
opgiver deres erhvervsmæssige fremtid
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Or. de

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 33
Henstilling 3

at sikre, at voksne kan udvikle og opdatere 
nøglekompetencerne hele livet igennem, og 
at der navnlig sættes fokus på de målgrupper, 
som har førsteprioritet i national, regional 
og/eller lokal sammenhæng

at sikre, at voksne kan udvikle og opdatere 
nøgleviden og -kompetencer hele livet 
igennem, og at der navnlig sættes fokus på
de målgrupper, som har førsteprioritet i 
national, regional og/eller lokal sammenhæng

Or. el

Begrundelse

Udvikling af uddannelserne bør vedrøre ikke blot kompetencer, men også vidensniveauet hos 
arbejdstagerne.

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 34
Henstilling 3a (ny)

3a. at sørge for, at kompetencer, der 
erhverves i løbet af livet konsolideres i form 
af anerkendte kvalifikationer, der giver 
mulighed for faglige forbedringer

Or. fr

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 35
Henstilling 3a (ny)
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3a. at tage hensyn til, i forbindelse med 
deres bestræbelser på at forbedre svagt 
kvalificerede beskæftigedes 
nøglekompetencer, at disses 
erhvervsaktivitet ofte er så udmattende, at 
de ikke kan forventes at være i stand til at 
modtage undervisning i umiddelbar 
forlængelse af deres arbejdsindsats

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 36
Henstilling 3b (ny)

3b. at udvikle koncepter for integration af 
de mennesker, der ikke kan nås med de 
mere ambitiøse planer for formidling af 
nøglekompetencer til forvandlingsfasen til 
overgangen til det videnbaserede samfund, 
og som ikke kan eller ikke længere kan 
følge med til ideen om livslang læring

Or. de

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 37
Henstilling 4

at sikre, at der forefindes hensigtsmæssige 
infrastrukturer for efter- og videreuddannelse 
af voksne, herunder lærere og undervisere, 
adgangsforanstaltninger og elevstøtte, som 
tager højde for voksnes forskellige behov

at sikre, at der forefindes hensigtsmæssige 
infrastrukturer for efter- og videreuddannelse 
af voksne, herunder lærere og undervisere, 
foranstaltninger til en bedre støtte af 
skolerne gennem udvikling af 
skoleadministrationen, 
adgangsforanstaltninger og elevstøtte, som 
tager højde for voksnes forskellige behov og 
færdigheder

Or. el
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Ændringsforslag af Thomas Mann

Ændringsforslag 38
Henstilling 4a (ny)

4a. at sikre, at der ved alle foranstaltninger 
og oprettede muligheder inden for 
uddannelse og videreuddannelse i særlig 
grad tages hensyn til behovene hos kvinder 
og ældre mennesker og hos dårligt stillede 
grupper, som f.eks. handicappede, 
langtidsarbejdsløse, skoleafbrydere og 
mennesker med ringe grundfærdigheder

Or. de

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 39
Henstilling 4a (ny)

4a. at sikre, at borgerne sideløbende med 
uddannelsesaktioner i den offentlige og 
den private sektor og inden for 
virksomhederne støttes gennem egnede 
foranstaltninger til at erhverve, bevare og 
udvikle deres kompetencer

Or. fr

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 40
Henstilling 4a (ny)

4a. at sikre, at der i forbindelse med alle 
faciliteter og muligheder, der oprettes 
inden for undervisning og 
videreuddannelse, tages særlig hensyn til 
ugunstigt stillede, som f.eks. handicappede, 
etniske mindretal og langtidsarbejdsløse
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Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 41
Henstilling 4a (ny)

4a. at udvikle en europæisk 
kvalifikationsramme og initiativer til at 
støtte gennemsigtighed og anerkendelse af 
kvalifikationsbeviser og færdigheder 

Or. el

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 42
Henstilling 5

at sikre relevant voksenundervisning for den 
enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikker for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter

at sikre relevant almen og erhvervsmæssig 
uddannelses- og 
videreuddannelsesforanstaltninger for den 
enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikker for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter

Or. de

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 43
Henstilling 5
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at sikre relevant voksenundervisning for den 
enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikker for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter

at sikre relevant voksenundervisning for den 
enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikker for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter og sikre, at undervisere får den 
nødvendige uddannelse i ligestillings- og 
integrationsspørgsmål

Or. en

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 44
Henstilling 5a (ny)

5a. at sikre, at arbejdsmarkedets parter 
gennem en forbilledlig holdning under 
lønforhandlingerne med det offentlige 
tilskyndes til at betragte formidling af 
nøglekompetencer og 
kvalifikationsforbedringer som en del af 
det betalte arbejdsliv og integrere det i 
arbejdstiden; henstiller endvidere til 
medlemsstaterne at fremme adgangen til 
videreuddannelse gennem lovfæstede 
bestemmelser om uddannelsesorlov, hvis 
dette ikke allerede er reguleret af 
arbejdsmarkedets parter

Or. de

Ændringsforslag af Thomas Mann

Ændringsforslag 45
Henstilling 6a (ny)

6a. at indføre regelmæssige evalueringer af 
de resultater, som opnås internt i 
medlemsstaterne med hensyn til formidling 
af nøglekompetencer

Or. de
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Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 46
Henstilling 6a (ny)

6a. at inddrage det forhold i deres 
beskæftigelses- og socialpolitik, at der selv 
ved en vellykket formidling af 
nøglekompetencer kan opstå et øget antal 
tidsbegrænsede og dermed usikre 
beskæftigelsesforhold på grund af den 
stadig hurtigere fornyelse af 
vidensgrundlaget og en samtidig stadig 
forøgelse af kvalifikationskravene, og at 
konkurrencen for erhvervsbegyndere 
medfører, at afsluttede sekundære 
skoleforløb, vil være utilstrækkelige, og at 
ældre beskæftigede på grund af deres 
langsommere indlæringsmuligheder vil stå
i en dårligere konkurrencesituation  

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 47
Henstilling 6b (ny)

at modvirke den forventelige strukturelt 
betingede og varige udstødelse af den del af 
befolkningen, der har et 
kvalifikationsniveau under det frie 
arbejdsmarkeds efterspørgselsniveau, på en 
aktiv måde, f.eks. gennem en systematisk 
opbygning af en offentlig 
beskæftigelsessektor, som i forhold til den 
private sektor vil være kendetegnet ved en 
lavere produktivitetsvækst og forøgelse af 
profitmargenen, men til gengæld udvise en 
større kapacitet til at beskæftige 
mennesker, der stilles ugunstigt i en 
konkurrencesituation 
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Or. de

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 48
Henstilling 6a (ny)

6a. at de benytter "nøglekompetencer for 
livslang læring - en europæisk 
referenceramme" som udgangspunkt for at 
gennemføre status over arbejdstagernes 
kompetenceniveau og for at validere 
erhvervsmæssig erfaring

Or. fr

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 49
Henstilling 6b (ny)

6b. at de benytter "nøglekompetencer for 
livslang læring - en europæisk 
referenceramme" som udgangspunkt til at 
evaluere fremskridt inden for uddannelse 
og livslang læring, til at sammenligne 
resultater og fremskridt mellem regioner og 
medlemsstater og udveksle god praksis på
dette område

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 50
Henstilling 6a (ny)
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6a. at de indfører regionale evalueringer, 
der indeholder informationer om den 
praktiske tilegnelse af grundlæggende 
færdigheder, nøglekompetencer og 
programmer, der tilrettelægges af de 
kompetente regionale organer og 
virksomhederne

Or. el

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 51
Henstilling 6a (ny)

6a. at de indfører regionale eller nationale 
lister med oplysninger om 
undervisningsinstitutionernes resultater i 
en region eller en medlemsstat hvad angår 
erhvervelse af nøglekompetencer

Or. fr

Ændringsforslag af Ole Christensen

Ændringsforslag 52
Henstilling 6a (ny)

6a. at sikre, at arbejdet med 
referencerammen løbende vurderes, og at 
der på nationalt, lokalt og regionalt niveau 
hvert andet år indhentes oplysninger om, 
hvilke fremskridt der er sket med 
gennemførelsen af referencerammen og de 
dertil knyttede benchmarks

Or. da

Begrundelse

Det bør være medlemsstaterne og ikke Kommissionen, som skal henstille at vurdere arbejdet 
med referencerammen på nationalt plan. I henhold til subsidiaritetsprincippet og 
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legalitetsprincippet bør det være medlemsstaterne, som løbende vurderer effekterne af 
referencerammen.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 53
Hensigt 1

at støtte medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at udvikle deres systemer for 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 
gennemføre denne henstilling bl.a. ved at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference for at lette peer learning og 
udveksling af eksempler på god praksis, følge 
op på udviklingen og gøre status over 
fremskridt i de halvårlige rapporter, der 
aflægges i forbindelse med 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne2. at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference til at gennemføre EU-
programmerne for almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre, at de fremmer 
tilegnelse af nøglekompetencer

at støtte medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at udvikle deres systemer for 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 
gennemføre denne henstilling bl.a. ved at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference, til gavn for dem, der udstikker 
politikkerne, for 
uddannelsesinstitutionerne, for 
arbejdsgiverne og de erhvervs- og 
videreuddannede selv, for at lette peer 
learning og udveksling af eksempler på god 
praksis, følge op på udviklingen og gøre 
status over fremskridt i de halvårlige 
rapporter, der aflægges i forbindelse med 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne2. at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference til at gennemføre EU-
programmerne for almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre, at de fremmer 
tilegnelse af nøglekompetencer

Or. el

Ændringsforslag af Françoise Castex

Ændringsforslag 54
Hensigt 3a (ny)
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3a. at anvende "nøglekompetencer for 
livslang læring – en europæisk 
referenceramme" for at fremme 
konvergensen af de europæiske 
uddannelses- og 
videreuddannelsessystemer og 
kvalifikationssystemer for at øge den 
gensidige anerkendelse af 
kvalifikationsbeviser og tilskynde til øget 
mobilitet blandt kvalificerede lønmodtagere

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Mann

Ændringsforslag 55
Hensigt 4

at vurdere de konsekvenser, som 
"Nøglekompetencer for livslang læring –
en europæisk referenceramme" får for 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, og 4 år 
efter henstillingens vedtagelse aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de indhøstede erfaringer og følgerne 
for fremtiden

tre år efter denne henstillings vedtagelse 
fra medlemsstaternes side at undersøge, i 
hvilket omfang denne henstilling er omsat i 
medlemsstaterne og om antallet af borgere 
uden de nødvendige grundlæggende 
færdigheder og nøglekompetencer er blevet 
reduceret, samt aflægge rapport om 
resultaterne heraf til Europa-Parlamentet 
og Rådet

Or. de

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 56
Hensigt 4



PE 371.929v01-00 22/30 AM\609296DA.doc

DA

at vurdere de konsekvenser, som 
"Nøglekompetencer for livslang læring –
en europæisk referenceramme" får for 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, og 4 år 
efter henstillingens vedtagelse aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de indhøstede erfaringer og følgerne 
for fremtiden

tre år efter denne henstillings vedtagelse 
fra medlemsstaternes side at undersøge, i 
hvilket omfang denne henstilling er omsat i 
medlemsstaterne og om antallet af borgere 
uden de nødvendige grundlæggende 
færdigheder og nøglekompetencer er blevet 
reduceret, samt aflægge rapport om 
resultaterne heraf til Europa-Parlamentet 
og Rådet

Or. fr

Begrundelse

Selv om ordførerens ændringsforslag gør det klarere, bør der dog fortsat være en frist på tre 
år, inden hvilke medlemsstaterne skal have undersøgt implementeringen, fordi nogle 
medlemsstater har længere omsætningstider end andre.

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 57
Hensigt 4

at vurdere de konsekvenser, som 
"Nøglekompetencer for livslang læring –
en europæisk referenceramme" får for 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, og 4 år 
efter henstillingens vedtagelse aflægge 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de indhøstede erfaringer og følgerne 
for fremtiden

at kræve af medlemsstaterne, at de to år 
efter denne henstillings vedtagelse aflægger 
rapport til Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet, hvoraf det skal 
fremgå, i hvilket omfang de har 
gennemført denne henstilling, i hvilket 
omfang antallet af borgere med manglende 
grundlæggende færdigheder og 
nøglekompetencer er reduceret og endelig 
hvad de indirekte følger har været af 
gennemførelsen af henstillingen på
beskæftigelsen

Or. el

Begrundelse

Kontrollen med gennemførelsen af henstillingen i medlemsstaterne skal også vedrøre de 
virkninger, som den indirekte kan have for beskæftigelsen.
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Ændringsforslag af Thomas Mann

Ændringsforslag 58
Bilag, indledning, afsnit 1

Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. Unge
bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til voksenlivet, og 
kompetencerne bør videreudvikles, bevares 
og ajourføres ved livslang læring.

Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. 
Borgerne bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til samfundslivet og 
arbejdslivet, og kompetencerne bør 
videreudvikles, bevares og ajourføres ved 
livslang læring.

Or. de

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 59
Bilag, indledning, afsnit 1
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Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. Unge 
bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til voksenlivet, og 
kompetencerne bør videreudvikles, bevares 
og ajourføres ved livslang læring.

Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. Unge 
bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til voksenlivet og arbejdslivet. 
Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom 
på og respektere de forskelligartede talenter 
og muligheder i enkeltindividerne, som 
siden, når det er nødvendigt, bør
videreudvikle, bevare og ajourføre 
kompetencerne ved livslang læring.

Or. fr

Begrundelse

Undervisningen bør gives i forhold til den enkelte arbejdstagers behov på et givet tidspunkt.

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 60
Bilag, indledning, afsnit 1
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Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. Unge 
bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til voksenlivet, og 
kompetencerne bør videreudvikles, bevares 
og ajourføres ved livslang læring.

Ved kompetencer forstås her en kombination 
af viden, færdigheder og holdninger, der er 
bestemt af konteksten. Nøglekompetencer er 
de kompetencer, ethvert individ har brug for 
for at opnå personlig udfoldelse og udvikling, 
blive aktive medborgere, blive integreret 
socialt og begå sig på arbejdsmarkedet. Unge 
bør, når de er færdige med den 
grundlæggende almene uddannelse og 
erhvervsuddannelse, have udviklet 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er rustede til voksenlivet, arbejdslivet og 
til kravene til bevidste borgere, der er klar 
over deres sociale og miljømæssige status, 
og kompetencerne bør videreudvikles, 
bevares og ajourføres ved livslang læring.

Or. el

Begrundelse

De uddannelsesmæssige færdigheder og kompetencer bør ligeledes være knyttet til borgernes 
bevidstgørelse om deres rettigheder og pligter.

Ændringsforslag af Maria Matsouka

Ændringsforslag 61
Bilag, indledning, afsnit 2
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Mange af kompetencerne overlapper og 
griber ind i hinanden: Aspekter, der er vigtige 
på ét område, understøtter kompetencer på
et andet område. Kompetencer i de vigtigste 
basale færdigheder – sprog, læsning, 
skrivning, talforståelse og ikt - er et vigtigt 
grundlag for læring, og at lære at lære 
understøtter alle læringssituationer. En række 
begreber, der spiller en rolle i forbindelse 
med alle otte nøglekompetencer, anvendes 
hele referencerammen igennem: kritisk 
tænkning, kreativitet, initiativ, 
problemløsning, risikovurdering, 
beslutningstagning og konstruktiv håndtering 
af følelser.

Mange af kompetencerne overlapper og 
griber ind i hinanden: Aspekter, der er vigtige 
på ét område, understøtter kompetencer på
et andet område. Kompetencer i de vigtigste 
basale færdigheder – sprog, læsning, 
skrivning, talforståelse og ikt - er et vigtigt 
grundlag for læring, og at lære at lære 
understøtter alle læringssituationer. En række 
begreber, der spiller en rolle i forbindelse 
med alle otte nøglekompetencer, anvendes 
hele referencerammen igennem: kritisk 
tænkning, kreativitet, initiativ, deltagelse i 
samfundslivet, imødegåelse af 
miljøproblemerne med en samfundsmæssig 
forståelse, problemløsning, risikovurdering, 
beslutningstagning og konstruktiv håndtering 
af følelser.

Or. el

Begrundelse

De uddannelsesmæssige færdigheder og kompetencer bør ligeledes være knyttet til borgernes 
bevidstgørelse om deres rettigheder og pligter.

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 62
Bilag, indledning, afsnit 2
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Mange af kompetencerne overlapper og 
griber ind i hinanden: Aspekter, der er vigtige 
på ét område, understøtter kompetencer på
et andet område. Kompetencer i de vigtigste 
basale færdigheder – sprog, læsning, 
skrivning, talforståelse og ikt - er et vigtigt 
grundlag for læring, og at lære at lære 
understøtter alle læringssituationer. En række 
begreber, der spiller en rolle i forbindelse 
med alle otte nøglekompetencer, anvendes 
hele referencerammen igennem: kritisk 
tænkning, kreativitet, initiativ, 
problemløsning, risikovurdering, 
beslutningstagning og konstruktiv håndtering 
af følelser.

Mange af kompetencerne overlapper og 
griber ind i hinanden: Aspekter, der er vigtige 
på ét område, understøtter kompetencer på
et andet område. Kompetencer i de vigtigste 
basale færdigheder – sprog, læsning, 
skrivning, talforståelse og ikt - er et vigtigt 
grundlag for læring, og at lære at lære 
understøtter alle læringssituationer. En række 
begreber, der spiller en rolle i forbindelse 
med alle otte nøglekompetencer, anvendes 
hele referencerammen igennem: kritisk 
tænkning, kreativitet, initiativ, 
problemløsning, risikovurdering, 
beslutningstagning, beslutningsparathed, 
evne til at klare belastninger og konstruktiv 
håndtering af følelser.

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 63
Bilag, overskrift 3, punkt A, afsnit 3 efter rammeboksen

En positiv holdning til matematik er baseret 
på respekt for sandheden og vilje til at søge 
årsager og vurdere gyldigheden.

En positiv holdning til matematik er baseret 
på vilje til at søge årsager og vurdere 
gyldigheden.

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 64
Bilag, overskrift 6, definitionen



PE 371.929v01-00 28/30 AM\609296DA.doc

DA

Definition: Disse kompetencer dækker alle 
former for adfærd, der ruster et individ til at 
deltage effektivt og konstruktivt i 
samfundslivet og arbejdslivet, særlig i mere 
og mere heterogene samfund, og til i givet 
fald at løse konflikter. 
Medborgerkompetence gør et individ i stand 
til at tage fuld del i samfundslivet som aktør i 
kraft af sin viden om samfundsmæssige og 
politiske begreber og strukturer og en aktiv 
og demokratisk deltagelse.

Definition: Disse kompetencer dækker alle 
former for adfærd, der ruster et individ til at 
deltage effektivt og konstruktivt i 
samfundslivet og arbejdslivet, særlig i mere 
og mere heterogene samfund, og til i givet 
fald at løse konflikter. 
Medborgerkompetence gør et individ i stand 
til at tage fuld del i samfundslivet som aktør i 
kraft af sin viden om samfundsmæssige og 
politiske begreber og strukturer og en aktiv 
og demokratisk deltagelse. Målet med 
livslang læring er ikke kun at kunne 
tilpasse sig til forvandlinger, men også selv 
aktivt at kunne styre forvandlingen.

Or. de

Ændringsforslag af Sepp Kusstatscher

Ændringsforslag 65
Bilag, overskrift 6, punkt A

Individuel og kollektiv velfærd kræver 
forståelse af, hvordan et individ kan sikre 
optimal fysisk og åndelig sundhed, herunder 
som en ressource for en selv og ens familie, 
og viden om, hvordan en sund livsstil kan 
bidrage hertil. For vellykkede interpersonelle 
og sociale relationer er det vigtigt at forstå
de bredt accepterede adfærdsmønstre og 
vaner i forskellige samfund og miljøer (f.eks. 
på arbejdsmarkedet) og at være bekendt med 
basisbegreberne vedrørende individer, 
grupper, erhvervsorganisationer, ligestilling, 
samfund og kultur. Det er vigtigt at forstå de 
europæiske samfunds flerkulturelle og 
socioøkonomiske dimensioner og samspillet 
mellem den nationale kulturelle identitet og 
den europæiske identitet.

Individuel og kollektiv velfærd kræver 
forståelse af, hvordan et individ kan sikre 
optimal fysisk og åndelig sundhed, herunder 
som en ressource for en selv, ens snævrere 
sociale omgivelser og ens familie, og viden 
om, hvordan en sund livsstil kan bidrage 
hertil. For vellykkede interpersonelle og 
sociale relationer er det vigtigt at forstå de 
bredt accepterede adfærdsmønstre og vaner i 
forskellige samfund og miljøer (f.eks. på
arbejdsmarkedet) og at være bekendt med 
basisbegreberne vedrørende individer, 
grupper, erhvervsorganisationer, ligestilling, 
samfund og kultur. Det er vigtigt at forstå de 
europæiske samfunds flerkulturelle og 
socioøkonomiske dimensioner og samspillet 
mellem den nationale kulturelle identitet og 
den europæiske identitet.

Or. de



AM\609296DA.doc 29/30 PE 371.929v01-00

DA

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 66
Bilag, overskrift 7, definition

Definition: Iværksætterånd er evnen til at 
føre idéer ud i livet. Det kræver kreativitet, 
innovation og risikotagning og evne til at 
planlægge og forvalte projekter for at nå
bestemte mål. Iværksætterånd er et aktiv for 
individet i dagligdagen i hjemmet og 
samfundet, hjælper arbejdstagerne med at 
være bevidst om deres arbejdes funktion og 
ruster dem til at udnytte muligheder og er 
grundlaget for de mere specifikke 
færdigheder og den mere specifikke viden, 
som iværksættere har brug for for at starte 
en samfundsmæssig eller erhvervsmæssig 
aktivitet.

Definition: Iværksætterånd er evnen til at 
føre idéer ud i livet. Det kræver kreativitet, 
innovation og risikotagning og evne til at 
planlægge og forvalte projekter for at nå
bestemte mål. Iværksætterånd er et aktiv for 
individet i dagligdagen i hjemmet og 
samfundet, hjælper arbejdstagerne med at 
være bevidst om deres arbejdes funktion og 
ruster dem til at udnytte muligheder og er 
grundlaget for de mere specifikke 
færdigheder og den mere specifikke viden, 
som mennesker har brug for for at starte 
eller bidrage til en samfundsmæssig eller 
erhvervsmæssig aktivitet, som bør omfatte 
klarhed omkring etiske værdier og fremme 
af god regeringsførelse.

Or. en

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 67
Bilag, overskrift 7, afsnit 1efter rammeboksen
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Den nødvendige viden omfatter at erkende 
mulighederne for personlige, 
erhvervsmæssige og/eller forretningsmæssige 
aktiviteter, herunder de "større 
sammenhænge", som borgerne lever og 
arbejder i, f.eks. en bred forståelse af de 
økonomiske mekanismer og de muligheder 
og udfordringer, som en arbejdsgiver eller en 
organisation står overfor. Et individ bør 
desuden være klar over virksomheders etiske 
indstilling og vide, at de kan fungere som 
forbillede gennem retfærdig handel eller en 
social indstilling.

Den nødvendige viden omfatter at erkende 
mulighederne for personlige, 
erhvervsmæssige og/eller forretningsmæssige 
aktiviteter, herunder de "større 
sammenhænge", som borgerne lever og 
arbejder i, f.eks. en bred forståelse af de 
økonomiske mekanismer og de muligheder 
og udfordringer, som en arbejdsgiver eller en 
organisation står overfor, og behovet for 
konstruktiv forpligtelse af begge sider af 
arbejdsmarkedets parter i de kollektive 
aftaler. Et individ bør desuden være klar 
over virksomheders etiske værdier og vide, 
at de kan fungere som forbillede gennem 
retfærdig handel, god regeringsførelse eller 
en social indstilling.

Or. en

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 68
Bilag, overskrift 7, afsnit 2 efter rammeboksen

Færdighederne omfatter en proaktiv 
forvaltning af projekter (herunder 
færdigheder som planlægning, organisation, 
forvaltning, lederskab og delegation, analyse, 
kommunikation, afrapportering, evaluering 
og registrering) og evne til at arbejde 
individuelt og i grupper. Det er vigtigt at 
være bevidst om sine stærke og svage sider 
og at kunne vurdere risici og være rede til i 
givet fald at påtage sig risiko.

Færdighederne omfatter en proaktiv 
forvaltning af projekter (herunder 
færdigheder som planlægning, organisation, 
forvaltning, lederskab og delegation, analyse, 
kommunikation, afrapportering, evaluering 
og registrering), evnen til at repræsentere 
effektivt og indgå i forhandlinger og evne 
til at arbejde individuelt og i grupper. Det er 
vigtigt at være bevidst om sine stærke og 
svage sider og at kunne vurdere risici og 
være rede til i givet fald at påtage sig risiko.

Or. en

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 69
Bilag, overskrift 8, definitionen
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Definition: Anerkendelse af vigtigheden af 
kreativt at kunne udtrykke idéer, erfaringer 
og følelser i forskellige medier, herunder 
musik, udøvende kunstarter, litteratur og 
visuel kunst.

Definition: Anerkendelse af vigtigheden af 
kreativt at kunne udtrykke idéer, erfaringer 
og følelser i forskellige medier, herunder 
musik, udøvende kunstarter, litteratur og 
visuel kunst. Evnen til at kunne udtrykke 
sig kunstnerisk og deltage i den omgivende 
kultur.

Or. de

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 70
Bilag, overskrift 8, afsnit 1

Kulturel viden forudsætter basal viden om 
kulturelle hovedværker, herunder den 
populære samtidskultur, som en vigtig del af 
menneskets historie i forbindelse med den 
nationale og europæiske kulturarv og 
dennes stilling i verden. Det er vigtigt at 
forstå den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed i Europa (og de europæiske 
lande) og behovet for at bevare den og at 
forstå udviklingen af den almindelige smag
og æstetiske faktorers betydning i 
dagligdagen.

Kulturel viden forudsætter basal viden om 
kulturelle hovedværker, herunder den 
populære samtidskultur, som en vigtig del af 
menneskets historie. Det er vigtigt at forstå
den kulturelle og sproglige mangfoldighed i 
Europas samfund (og i verdens regioner) 
og behovet for at bevare den og at forstå de 
æstetiske faktorers betydning i dagligdagen.

Or. de

Ændringsforslag af Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 71
Bilag, overskrift 8, afsnit 2
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Færdighederne omfatter både anerkendelse 
og udtryk: at kunne udtrykke sig gennem 
de forskellige medier med deres 
karakteristiske egenskaber og at kunne 
anerkende og nyde kunstværker og 
fremførelser. Til færdighederne hører også
evnen til at sammenholde sine egne 
kreative og ekspressive opfattelser med 
andres og til at erkende økonomiske 
muligheder ved en kulturel aktivitet og føre 
dem ud i livet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette afsnit er af semantisk art og kan påvirke den samlede fortolkning af teksten i negativ 
retning.

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 72
Bilag, overskrift 8, afsnit 2

Færdighederne omfatter både anerkendelse 
og udtryk: at kunne udtrykke sig gennem de 
forskellige medier med deres karakteristiske 
egenskaber og at kunne anerkende og nyde 
kunstværker og fremførelser. Til 
færdighederne hører også evnen til at 
sammenholde sine egne kreative og 
ekspressive opfattelser med andres og til at 
erkende økonomiske muligheder ved en 
kulturel aktivitet og føre dem ud i livet.

Færdighederne omfatter både anerkendelse 
og udtryk: at kunne udtrykke sig gennem de 
forskellige medier med deres karakteristiske 
egenskaber og at kunne anerkende og nyde 
kunstværker og fremførelser. Til 
færdighederne hører også evnen til at 
sammenholde sine egne kreative og 
ekspressive opfattelser med andres og til at 
erkende kreative udtryk og økonomiske 
muligheder ved en kulturel aktivitet og føre 
dem ud i livet.

Or. en

Ændringsforslag af Gabriele Zimmer

Ændringsforslag 73
Bilag, overskrift 8, afsnit 3
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Færdighederne omfatter både anerkendelse 
og udtryk: at kunne udtrykke sig gennem de 
forskellige medier med deres karakteristiske 
egenskaber og at kunne anerkende og nyde 
kunstværker og fremførelser. Til 
færdighederne hører også evnen til at 
sammenholde sine egne kreative og 
ekspressive opfattelser med andres og til at 
erkende økonomiske muligheder ved en 
kulturel aktivitet og føre dem ud i livet.

Færdighederne omfatter både anerkendelse
og udtryk: at kunne udtrykke sig gennem de 
forskellige medier med deres karakteristiske 
egenskaber og at kunne anerkende og nyde 
kunstværker og fremførelser. Til 
færdighederne hører også evnen til at 
sammenholde sine egne kreative og 
ekspressive opfattelser med andres og til at 
acceptere forskellene.

Or. de

Ændringsforslag af Proinsias De Rossa

Ændringsforslag 74
Bilag, overskrift 8, afsnit 3

En stærk identitetsfølelse er grundlaget for 
en respektfuld og åben holdning til 
mangfoldigheden i kulturelle udtryk. En 
positiv holdning omfatter også kreativitet og 
vilje til at udnytte æstetiske muligheder 
gennem kunstnerisk udfoldelse og interesse 
for kulturlivet.

En identitetsfølelse kan være grundlaget for 
en respektfuld og åben holdning til 
mangfoldigheden i kulturelle udtryk. En 
positiv holdning omfatter også kreativitet og 
vilje til at udnytte æstetiske muligheder 
gennem kunstnerisk udfoldelse og interesse 
for kulturlivet.

Or. en


