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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy

Amendement 14
Overweging 4

(4) In het kader van de verbetering van de 
werkgelegenheidsprestaties van de 
Gemeenschap hebben de Europese Raden 
van maart 2003 en december 2003 benadrukt 
dat bij de ontwikkeling van levenslang leren 
speciaal het accent moet worden gelegd op 
actieve en preventieve maatregelen voor 
werklozen en inactieve personen. Zij 
baseerden zich daarbij op het verslag van de 
taakgroep werkgelegenheid, waarin werd 
beklemtoond dat mensen zich aan 
veranderingen moeten kunnen aanpassen, 
dat het belangrijk is mensen in de 
arbeidsmarkt op te nemen en dat levenslang 
leren een sleutelrol speelt.

(4) In het kader van de verbetering van de 
werkgelegenheidsprestaties van de 
Gemeenschap en volgens de 
Lissabondoelstellingen voor het bereiken 
van een algemene werkgelegenheidsgraad 
van 70 % tegen 2010 hebben de Europese 
Raden van maart 2003 en december 2003 
benadrukt dat bij de ontwikkeling van 
levenslang leren speciaal het accent moet 
worden gelegd op actieve en preventieve 
maatregelen voor werklozen en inactieve 
personen. Zij baseerden zich daarbij op het 
verslag van de taakgroep werkgelegenheid, 
waarin werd beklemtoond dat mensen zich 
aan veranderingen moeten kunnen 
aanpassen, dat het belangrijk is mensen in de 
arbeidsmarkt op te nemen en dat levenslang 
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leren een sleutelrol speelt.

Or. fr

Amendement ingediend door Jamila Madeira

Amendement 15
Overweging 8

(8) In het in maart 2002 door de Europese 
sociale partners goedgekeurde Actiekader 
voor de ontwikkeling van competenties en 
kwalificaties voor levenslang leren wordt 
benadrukt dat het bedrijfsleven zich hoe 
langer hoe sneller moet aanpassen om 
concurrerend te blijven. Teamwerk, vlakkere 
structuren, gedelegeerde 
verantwoordelijkheden en een grotere 
behoefte aan multitasking leiden tot een 
toename van lerende organisaties. In dit 
verband vormt het vermogen van 
organisaties om competenties vast te stellen, 
te mobiliseren en te erkennen, en de 
ontwikkeling ervan voor alle werknemers te 
stimuleren de basis voor nieuwe 
concurrentiestrategieën.

(8) In het in maart 2002 door de Europese 
sociale partners goedgekeurde Actiekader 
voor de ontwikkeling van competenties en 
kwalificaties voor levenslang leren wordt 
benadrukt dat het bedrijfsleven zich hoe 
langer hoe sneller moet aanpassen om 
concurrerend te blijven. Teamwerk, vlakkere 
structuren, gedelegeerde 
verantwoordelijkheden en een grotere 
behoefte aan multitasking en flexibilisering 
van de arbeidstijden leiden tot een toename 
van lerende organisaties. In dit verband 
vormt het vermogen van organisaties om 
competenties vast te stellen, te mobiliseren 
en te erkennen, en de ontwikkeling ervan 
voor alle werknemers te stimuleren de basis 
voor nieuwe concurrentiestrategieën.

Or. pt

Motivering

De flexibilisering van de arbeidstijden is een belangrijke factor voor de productiviteit, 
voorzover de werknemer hierdoor in het kader van de decentralisatie in staat is zijn tijd 
zelfstandiger en efficiënter in te delen. De mogelijkheid om professionele verplichtingen en 
persoonlijke wensen, zoals het gebruikmaken van opleidingen of creatieve activiteiten, te 
combineren kan op zich al tot een grotere motivering bijdragen, hetgeen een positieve invloed 
op het concurrentievermogen heeft.

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 16
Overweging 9

(9) Uit het Maastrichtse onderzoek naar 
beroepsonderwijs en –opleiding blijkt dat er 
een aanzienlijke kloof bestaat tussen de voor 

(9) Uit het Maastrichtse onderzoek naar 
beroepsonderwijs en –opleiding blijkt dat er 
een aanzienlijke kloof bestaat tussen de voor 
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nieuwe banen vereiste en de door de 
Europese beroepsbevolking behaalde 
onderwijsniveaus. Meer dan een derde van 
de Europese beroepsbevolking (80 miljoen 
personen) is laaggeschoold terwijl in 2010 
voor naar schatting bijna 50 % van de 
nieuwe banen tertiaire kwalificaties vereist 
zullen zijn, voor iets minder dan 40 % hoger 
middelbaar onderwijs en voor slechts 
ongeveer 15 % basisopleiding volstaat.

nieuwe banen vereiste en de door de 
Europese beroepsbevolking behaalde 
onderwijsniveaus. Meer dan een derde van 
de Europese beroepsbevolking (80 miljoen 
personen) is laaggeschoold terwijl in 2010 
voor naar schatting bijna 50 % van de 
nieuwe banen tertiaire kwalificaties vereist 
zullen zijn, voor iets minder dan 40 % hoger 
middelbaar onderwijs en voor slechts 
ongeveer 15 % basisopleiding volstaat. Door 
bijscholing en het overbrengen van de 
belangrijkste vaardigheden alleen kan niet 
worden voorkomen dat tegen die 
achtergrond ook in het jaar 2010 miljoenen 
mensen langdurig van de arbeidsmarkt 
zullen zijn uitgesloten; deze maatregelen 
moeten derhalve gepaard gaan met grote 
inspanningen om voor deze 
bevolkingsgroep banen te scheppen.

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 17
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) Verscheidene studies tonen aan dat 
degenen die reeds tijdens hun initiële 
opleiding een goed opleidingsniveau 
hebben verworven, meer baat hebben bij 
levenslang leren en dat levenslang leren 
niet volstaat om het niveau van een 
ingekorte initiële opleiding te bereiken;

Or. fr

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 18
Overweging 13

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
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vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
basiskennis en kerncompetenties op een 
zodanig peil te brengen dat zij toegerust zijn 
voor verder leren en voor het leven als 
volwassene, en dat volwassenen in staat zijn 
hun kerncompetenties dankzij een coherent 
en uitgebreid onderwijsaanbod voor 
levenslang leren verder te ontwikkelen en 
actueel te houden. Zij biedt een 
gemeenschappelijk Europees referentiekader 
inzake kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

Or. el

Motivering

De actualisering van het onderwijsaanbod moet op zowel de beroepskwalificaties als op de 
uitbreiding van de kennis en de vorming van werkende burgers betrekking hebben.

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 19
Overweging 13

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
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dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, sociale partners en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

Or. de

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 20
Overweging 13

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
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de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
alsook beleidsvormen die zowel direct als 
indirect in verband staan met de algemene 
en professionele vorming en bijscholing.

Or. de

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 21
Aanbeveling 1

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en dat die de basis vormen voor 
verder leren en het werkzame leven;

1. Ervoor te zorgen dat de algemene en 
professionele vormings- en 
bijscholingssystemen alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en dat die de basis vormen voor 
verder leren en het werkzame leven;

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 22
Aanbeveling 1

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en dat die de basis vormen voor 
verder leren en het werkzame leven;

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren een 
stevige algemene kennisbasis bieden in alle 
studierichtingen en hun de mogelijkheid 
bieden om hun kerncompetenties zodanig te 
ontwikkelen dat zij toegerust zijn voor het 
leven als volwassene en dat die de basis 
vormen voor verder leren en het werkzame 
leven;

Or. fr



AM\609296NL.doc 7/30 PE 371.929v01-00

NL

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 23
Aanbeveling 1 bis (nieuw)

1 bis. Ervoor te zorgen dat aan de jongeren 
gediversifieerde en gelijkwaardige 
programma’s van initieel onderwijs en 
initiële opleiding worden aangeboden, die 
op de individuele, intellectuele keuzes zijn 
afgestemd;

Or. fr

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 24
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
degenen die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren; er moet met name rekening 
worden gehouden met jonge migranten die 
niet beschikken over de fundamentele 
vaardigheden en kerncompetenties voor 
verdere scholing, waardoor zij geen 
vooruitzicht op een volledige integratie 
hebben;

Or. de

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy 

Amendement 25
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
degenen die als gevolg van een 
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onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren. Dit geldt met name voor jonge 
migranten die niet beschikken over de 
fundamentele vaardigheden en 
kerncompetenties voor een succesvolle 
deelname aan een opleiding of aan verdere 
scholing en wier frustratie soms een uitweg 
in geweld vindt;

Or. fr

Motivering

Het amendement van de rapporteur wordt door toevoeging van de term 'soms' enigszins 
gematigd, daar frustratie niet altijd een uitweg in geweld vindt.

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 26
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
degenen die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

Or. de

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 27
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden of door discriminatie
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behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

speciale ondersteuning behoeven om hun 
onderwijsmogelijkheden te realiseren;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 28
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
degenen die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren. Dit geldt met name voor jonge 
migranten die niet beschikken over de 
fundamentele vaardigheden en 
kerncompetenties voor een succesvolle 
deelname aan een opleiding of aan verdere 
scholing;

Or. de

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 29
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
burgers die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale 
scholingsmaatregelen behoeven; dit geldt 
met name voor werknemers die wegens hun 
gebrek aan geactualiseerde kennis en 
passende beroepskwalificaties moeite 
hebben om een baan te vinden of te 
behouden of zelfs om hun eigen 
leefomstandigheden en die van hun gezin te 
verbeteren;
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Or. el

Motivering

Het gaat erom dat met betrekking tot werknemers speciaal wordt gewezen op het gebrek aan 
kennis en vaardigheden.

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 30
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor zij die 
als gevolg van een onderwijsachterstand 
door persoonlijke, sociaal-culturele of 
economische omstandigheden speciale 
ondersteuning behoeven om hun 
onderwijsmogelijkheden te realiseren. Dit 
geldt met name voor jonge migranten die 
niet beschikken over de fundamentele 
vaardigheden en kerncompetenties voor 
een succesvolle deelname aan een 
opleiding en wier frustratie een uitweg in 
geweld vindt;

Or. en

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 31
Aanbeveling 2 bis (nieuw)

2 bis. Ervoor te zorgen dat die jongeren niet 
voortijdig het initieel onderwijs en initiële 
opleidingen verlaten, terwijl ze de hierna 
vermelde kerncompetenties nog niet hebben 
verworven, waardoor zij op de arbeidsmarkt 
weinig kans van slagen zullen hebben;

Or. fr
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Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 32
Aanbeveling 2 bis (nieuw)

2 bis. Systemen voor kinderopvang in te 
stellen, waardoor wordt gewaarborgd dat de 
keuze voor kinderen met name vrouwen 
niet dwingt alle mogelijkheden tot 
uitbreiding van hun kennis en kwalificaties 
en daarmee hun professionele toekomst op 
te geven;

Or. de

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 33
Aanbeveling 3

3. Ervoor te zorgen dat volwassenen in staat 
zijn de kerncompetenties hun leven lang 
verder te ontwikkelen en actueel te houden, 
en dat er bijzondere aandacht wordt besteed 
aan doelgroepen die in de nationale, 
regionale en/of lokale context als prioritair 
zijn aangemerkt;

3. Ervoor te zorgen dat volwassenen in staat 
zijn hun basiskennis en kerncompetenties 
hun leven lang verder te ontwikkelen en 
actueel te houden, en dat er bijzondere 
aandacht wordt besteed aan doelgroepen die 
in de nationale, regionale en/of lokale 
context als prioritair zijn aangemerkt;

Or. el

Motivering

De actualisering van het onderwijsaanbod moet op zowel de beroepskwalificaties als op de 
uitbreiding van de kennis en de vorming van werkende burgers betrekking hebben.

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 34
Aanbeveling 3 bis (nieuw)

3 bis. Ervoor te zorgen dat de competenties 
die in de loop der jaren worden verworven, 
door erkende en opgewaardeerde 
kwalificaties worden bekrachtigd, waardoor 
promotiekansen ontstaan;
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Or. fr

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 35
Aanbeveling 3 bis (nieuw)

3 bis. Er bij hun programma’s om 
laaggeschoolde werknemers 
kernvaardigheden bij te brengen rekening 
mee te houden dat het soort werk dat zij 
verrichten vaak zo vermoeiend is, dat zij 
daarna nauwelijks in staat zijn nog kennis 
op te nemen;

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 36
Aanbeveling 3 ter (nieuw)

3 ter. Concepten te ontwikkelen voor de 
tewerkstelling en integratie van mensen die 
niet kunnen worden bereikt via ambitieuze 
plannen om mensen kernvaardigheden bij 
te brengen zodat zij in staat zijn de 
overgang naar de kennismaatschappij te 
maken, en die met het concept “levenslang 
leren” geen gelijke tred (meer) kunnen 
houden; 

Or. de

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 37
Aanbeveling 4

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, waaronder leraren 
en opleiders, maatregelen om de toegang te 
waarborgen, en ondersteuning voor lerenden 

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, waaronder leraren 
en opleiders, alsook maatregelen ter 
verbetering van de ondersteuning van 
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die rekening houdt met de uiteenlopende 
behoeften van volwassenen;·

scholen door hun beheer te verbeteren en 
meer op het belang daarvan te wijzen, en
maatregelen om de toegang te waarborgen, 
en ondersteuning voor lerenden die rekening 
houdt met de uiteenlopende behoeften en 
vaardigheden van volwassenen;

Or. el

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 38
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis. Ervoor te zorgen dat bij alle 
maatregelen en in het leven te roepen 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding in het bijzonder rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
vrouwen en oudere mensen, alsook met die 
van benadeelde groepen, zoals 
gehandicapten, langdurig werklozen, 
schoolverlaters en mensen met beperkte 
basisvaardigheden; 

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 39
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis. Ervoor te zorgen dat naast de 
opleidingen die in de openbare sector, de 
privé-sector en door bedrijven worden 
georganiseerd, de burgers aan de hand van 
passende maatregelen worden 
aangemoedigd competenties te verwerven, 
te behouden en te vergroten;

Or. fr
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Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 40
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis. Ervoor te zorgen dat bij alle 
maatregelen en in het leven te roepen 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding in het bijzonder rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
benadeelde mensen, zoals gehandicapten, 
etnische minderheden en langdurig 
werklozen;

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 41
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis. Een Europees kader voor 
vaardigheden en initiatieven te ontwikkelen 
dat op de versterking van de transparantie 
is gericht, alsook op de erkenning van 
formele en informele opleidingen en 
verworven vaardigheden;

Or. el

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 42
Aanbeveling 5

5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
en andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden

5. Te zorgen voor coherentie van de 
algemene en professionele opleidings- en 
bijscholingsmaatregelen voor individuele 
burgers door nauwe vervlechting met het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden

Or. de



AM\609296NL.doc 15/30 PE 371.929v01-00

NL

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 43
Aanbeveling 5

5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
en andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden;

5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
en andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden. Er 
verder voor te zorgen dat onderwijzers en 
opleiders de nodige opleiding krijgen met 
betrekking tot kwesties op het gebied van 
gelijkheid en verscheidenheid;

Or. en

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 44
Aanbeveling 5 bis (nieuw)

5 bis. De sociale partners aan te moedigen 
zich bij de cao-onderhandelingen met de 
overheid dusdanig op te stellen dat het 
bijbrengen van kernvaardigheden en de 
verdere uitbreiding van kwalificaties vaste 
onderdelen van het betaalde arbeidsleven 
worden beschouwd en in de arbeidstijd 
worden geïntegreerd;voorts de toegang tot 
bijscholing door wetgevingsvoorschriften 
inzake educatief verlof te bevorderen, 
voorzover dit niet reeds door de sociale 
partners is geregeld;

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 45
Aanbeveling 6 bis (nieuw)
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6 bis. De invoering van regelmatige 
evaluaties van de successen die 
opleidingsinstanties in de lidstaten bij het 
bijbrengen van kernvaardigheden boeken;

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 46
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Er in hun tewerkstellings- en sociaal 
beleid rekening mee te houden dat zelfs 
wanneer mensen met succes 
basisvaardigheden verwerven, kennis steeds 
sneller veroudert terwijl de kwalificatie-
eisen strenger worden, wat tot een toename 
van tijdelijke en dus onzekere 
dienstverbanden kan leiden; voorts er 
rekening mee te houden dat de moordende 
concurrentie voor degenen die voor het 
eerst de arbeidsmarkt betreden, toeneemt, 
ten nadele van degenen die de middelbare 
school niet hebben afgemaakt of van 
oudere werknemers die niet meer zo 
gemakkelijk nieuwe kennis opnemen;

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 47
Aanbeveling 6 ter (nieuw)

6 ter. De te verwachten structurele en 
aanhoudende uitsluiting van degenen die 
een lager kwalificatieniveau hebben dan de 
vrije arbeidsmarkt vereist, actief aan te 
pakken, bijvoorbeeld door de systematische 
opbouw van een openbare 
tewerkstellingssector, die in vergelijking 
met de privé-sector minder genoodzaakt is 
de productiviteit of opbrengst te verhogen, 
zodat zij beter in staat zijn door de 
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concurrentie afgewezen personen in dienst 
te nemen;

Or. de

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 48
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Gebruik te maken van de 
‘Kerncompetenties voor levenslang leren –
een Europees referentiekader’ als 
instrument bij het inventariseren van de 
competenties van werknemers en bij het 
valideren van de opgedane 
beroepservaring;

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 49
Aanbeveling 6 ter (nieuw)

6 ter. Gebruik te maken van de 
‘Kerncompetenties voor levenslang leren –
een Europees referentiekader’ om de 
beoordelen hoeveel vooruitgang op het 
gebied van levenslang leren is geboekt, om 
de resultaten en vooruitgang in de regio’s 
en lidstaten te vergelijken en om goede 
praktijken op dit gebied uit te wisselen;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 50
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Op regionaal niveau 
beoordelingsprocedures in te voeren die 
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informatie verschaffen over de praktijken 
met betrekking tot het verwerven van basis-
en ICT-kennis, alsook over programma’s 
die door regionale overheden en bedrijven 
worden uitgevoerd;

Or. el

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy 

Amendement 51
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Regionale of nationale classificaties 
in te voeren die aangeven welke successen 
de onderwijsinstanties van een regio of 
lidstaat bij het verschaffen van 
kerncompetenties hebben behaald;

Or. fr

Amendement ingediend door Ole Christensen

Amendement 52
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Ervoor te zorgen dat de 
werkzaamheden met betrekking tot het 
referentiekader continu worden beoordeeld 
en dat op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau om de twee jaar informatie wordt 
ingewonnen over de geboekte vooruitgang 
bij de uitvoering van het referentiekader en 
de daarmee verbonden benchmarks;

Or. da

Motivering

De lidstaten en niet de Commissie moeten worden aangespoord de activiteiten in verband met 
het referentiekader te beoordelen. Overeenkomstig het subsidiariteits- en legaliteitsbeginsel 
moeten de lidstaten zich ten doel stellen de uitwerkingen van het referentiekader continu te 
beoordelen.
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 53
Voornemen 1

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie om peer 
learning en de uitwisseling van goede 
praktijken te vergemakkelijken en om de 
ontwikkelingen te volgen en in 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen over het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ verslag uit te brengen over de 
geboekte vooruitgang;·

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie voor peer 
learning, voor de beleidsmakende instanties, 
de onderwijsinstellingen, de werknemers en 
de lerende burgers zelf, om de uitwisseling 
van goede praktijken te vergemakkelijken en 
in tweejaarlijkse voortgangsverslagen over 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ verslag uit te brengen over de 
ontwikkelingen en de geboekte vooruitgang;

Or. el

Amendement ingediend door Françoise Castex

Amendement 54
Voornemen 3 bis (nieuw)

3 bis. De ‘Kerncompetenties voor 
levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ te gebruiken om de 
convergentie van de Europese onderwijs-
en opleidingssystemen, alsook van de 
kwalificatiesystemen te bevorderen, 
teneinde de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en de mobiliteit van 
geschoolde werknemers te verbeteren;

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 55
Voornemen 4

4. Het effect van de ‘Kerncompetenties voor 4. Drie jaar na aanneming van deze 
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levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ in het kader van het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding
2010’ te beoordelen en vier jaar na de 
goedkeuring van deze aanbeveling aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
te brengen over de opgedane ervaringen en 
de gevolgen voor de toekomst.

aanbeveling bij de lidstaten na te gaan in 
welke mate deze aanbeveling in de lidstaten 
werd omgezet en of naar aanleiding 
daarvan het aantal burgers is verminderd 
dat niet over de nodige basiskennis en 
kerncompetenties beschikt, en de resultaten 
aan het Europees Parlement en de Raad 
voor te leggen.

Or. de

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy 

Amendement 56
Voornemen 4

4. Het effect van de ‘Kerncompetenties voor 
levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ in het kader van het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te beoordelen en vier jaar na de 
goedkeuring van deze aanbeveling aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
te brengen over de opgedane ervaringen en 
de gevolgen voor de toekomst.

4. Drie jaar na aanneming van deze 
aanbeveling bij de lidstaten na te gaan in 
welke mate deze aanbeveling in de lidstaten 
werd omgezet en of naar aanleiding 
daarvan het aantal burgers is verminderd 
dat niet over de nodige basiskennis en 
kerncompetenties beschikt, en de resultaten 
aan het Europees Parlement en de Raad 
voor te leggen.

Or. fr

Motivering

Het amendement van de rapporteur brengt dan wel meer duidelijkheid, toch is het beter de 
lidstaten een periode van drie jaar te gunnen vooraleer wordt overgegaan tot de controle van 
de omzetting van de aanbeveling, aangezien in sommige landen de omzetting over een langere 
periode is verspreid.

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 57
Voornemen 4

4. Het effect van de ‘Kerncompetenties voor 
levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ in het kader van het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te beoordelen en vier jaar na de 
goedkeuring van deze aanbeveling aan het 

4. De lidstaten aan te sporen om twee jaar 
na de goedkeuring van deze aanbeveling 
aan de Commissie, het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit te brengen, waarin 
staat in welke mate de aanbeveling is 
omgezet, in welke mate het aantal burgers 
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Europees Parlement en de Raad verslag uit 
te brengen over de opgedane ervaringen en 
de gevolgen voor de toekomst.

is verminderd dat basiskennis en 
kerncompetenties nodig heeft en ten slotte 
welke directe effecten de omzetting van de 
aanbeveling op de werkgelegenheid heeft 
gehad;

Or. el

Motivering

De controle inzake de toepassing van de voorstellen in de lidstaten moet ook betrekking 
hebben op de effecten op de werkgelegenheid.

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 58
Bijlage, Inleiding, alinea 1

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene. Deze 
kerncompetenties moeten in het kader van 
levenslang leren verder ontwikkeld en op 
peil en actueel gehouden worden.

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden mensen hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het maatschappelijke en 
beroepsleven. Deze kerncompetenties 
moeten in het kader van levenslang leren 
verder worden ontwikkeld, op peil worden
gehouden en worden geactualiseerd.

Or. de

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy 

Amendement 59
Bijlage, Inleiding, alinea 1

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
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competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene. Deze 
kerncompetenties moeten in het kader van 
levenslang leren verder ontwikkeld en op 
peil en actueel gehouden worden.

competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene en voor 
het beroepsleven. Het is tevens belangrijk 
de verscheidenheid aan talent en 
competenties van het individu aan te 
moedigen en te respecteren. Deze 
kerncompetenties moeten in het kader van 
levenslang leren telkens wanneer het nodig 
blijkt verder ontwikkeld en op peil en 
actueel gehouden worden.

Or. fr

Motivering

De gegeven opleiding moet afgestemd zijn op de behoeften van de werknemer op een bepaald 
tijdstip.

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 60
Bijlage, Inleiding, alinea 1

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene. Deze 
kerncompetenties moeten in het kader van 
levenslang leren verder ontwikkeld en op 
peil en actueel gehouden worden.

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene, als 
werknemer en als burger met 
verantwoordelijkheidsbesef op sociaal en 
ecologisch gebied. Deze kerncompetenties 
moeten in het kader van levenslang leren 
verder ontwikkeld en op peil en actueel 
gehouden worden.
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Or. el

Motivering

Onderwijs en de daarbijbehorende vaardigheden moeten o.a. ook worden gekoppeld aan de 
bewustmaking van burgers van hun rechten en plichten.

Amendement ingediend door Maria Matsouka

Amendement 61
Bijlage, Inleiding, alinea 2

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 
competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, probleemoplossing, 
risicobeoordeling, het nemen van 
beslissingen, omgaan met gevoelens spelen 
een constructieve rol in alle acht 
kerncompetenties.

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 
competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, deelname aan het 
sociale leven, aanpak van ecologische 
problemen met passend sociaal bewustzijn,
probleemoplossing, risicobeoordeling, het 
nemen van beslissingen, omgaan met 
gevoelens spelen een constructieve rol in 
alle acht kerncompetenties.

Or. el

Motivering

Onderwijs en de daarbijbehorende vaardigheden moeten o.a. ook worden gekoppeld aan de 
bewustmaking van burgers van hun rechten en plichten.

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 62
Bijlage, Inleiding, alinea 2

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 
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competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, probleemoplossing, 
risicobeoordeling, het nemen van 
beslissingen, omgaan met gevoelens spelen 
een constructieve rol in alle acht 
kerncompetenties.

competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, probleemoplossing, 
risicobeoordeling, het nemen van 
beslissingen en de bevrediging die dit geeft, 
belastbaarheid, omgaan met gevoelens 
spelen een constructieve rol in alle acht 
kerncompetenties.

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 63
Bijlage, Titel 3, letter A, alinea 3

Een positieve attitude in de wiskunde is 
gebaseerd op respect voor de waarheid en
de bereidheid naar redenen te zoeken en hun 
validiteit te beoordelen.

Een positieve attitude in de wiskunde is 
gebaseerd op de bereidheid naar redenen te 
zoeken en hun validiteit te beoordelen.

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 64
Bijlage, Titel 6, Definitie

Definitie: Deze competenties bestrijken alle 
vormen van gedrag die het personen 
mogelijk maken op een efficiënte en 
constructieve manier deel te nemen aan het 
sociale en beroepsleven, met name in 
toenemend gediversifieerde samenlevingen, 
en om waar nodig conflicten op te lossen.
Civieke competentie stelt personen in staat 
volledig deel te nemen aan het leven als 
burger, dankzij kennis van sociale en 
politieke begrippen en structuren, en een 

Definitie: Deze competenties bestrijken alle 
vormen van gedrag die het personen 
mogelijk maken op een efficiënte en 
constructieve manier deel te nemen aan het 
sociale en beroepsleven, met name in 
toenemend gediversifieerde samenlevingen, 
en om waar nodig conflicten op te lossen.
Civieke competentie stelt personen in staat 
volledig deel te nemen aan het leven als 
burger, dankzij kennis van sociale en 
politieke begrippen en structuren, en een 
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actieve en democratische participatie. actieve en democratische participatie. Het 
doel van levenslang leren is niet alleen dat 
men zich aan de veranderingen kan 
aanpassen, maar dat op actieve manier 
gestalte aan de veranderingen kan worden 
gegeven.

Or. de

Amendement ingediend door Sepp Kusstatscher

Amendement 65
Bijlage, Titel 6, letter A, alinea 1

A. Het persoonlijke en sociale welbevinden 
vereist inzicht in de manier waarop men 
voor een optimale lichamelijke en 
geestelijke gezondheid kan zorgen, het besef 
dat die van onschatbare waarde is voor jezelf 
en je gezin, en kennis van de manier waarop 
een gezonde leefstijl hiertoe kan bijdragen.
Voor een succesvolle interpersoonlijke en 
sociale participatie is het belangrijk de in 
verschillende samenlevingen en milieus 
algemeen geaccepteerde gedragscodes en 
omgangsvormen te begrijpen (bv. op het 
werk) en op de hoogte te zijn van de 
basisbegrippen met betrekking tot 
individuen, groepen, arbeidsorganisaties, 
gelijkheid van man en vrouw, maatschappij 
en cultuur. Inzicht in de multiculturele en 
sociaal-economische dimensies van de 
Europese samenlevingen en in de 
wisselwerking tussen de nationale culturele 
identiteit en de Europese identiteit is 
belangrijk.

A. Het persoonlijke en sociale welbevinden 
vereist inzicht in de manier waarop men 
voor een optimale lichamelijke en 
geestelijke gezondheid kan zorgen, het besef 
dat die van onschatbare waarde is voor 
jezelf, voor je naaste sociale omgeving en 
voor je gezin, en kennis van de manier 
waarop een gezonde leefstijl hiertoe kan 
bijdragen. Voor een succesvolle 
interpersoonlijke en sociale participatie is 
het belangrijk de in verschillende 
samenlevingen en milieus algemeen 
geaccepteerde gedragscodes en 
omgangsvormen te begrijpen (bv. op het 
werk) en op de hoogte te zijn van de 
basisbegrippen met betrekking tot 
individuen, groepen, arbeidsorganisaties, 
gelijkheid van man en vrouw, maatschappij 
en cultuur. Inzicht in de multiculturele en 
sociaal-economische dimensies van de 
Europese samenlevingen en in de 
wisselwerking tussen de nationale culturele 
identiteit en de Europese identiteit is 
belangrijk.

Or. de

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 66
Bijlage, Titel 7, Definitie



PE 371.929v01-00 26/30 AM\609296NL.doc

NL

Definitie: Onder ondernemerschap wordt 
iemands vermogen verstaan om ideeën in 
daden om te zetten. Het omvat creativiteit, 
innovatie en het nemen van risico’s, alsook 
het vermogen om te plannen en projecten te 
beheren om doelstellingen te 
verwezenlijken. Ondernemerschap helpt 
iedereen in het dagelijks leven thuis en in de 
maatschappij, het helpt werknemers zich 
bewust te worden van hun arbeidsomgeving 
en kansen te grijpen, en is de basis voor 
meer specifieke vaardigheden en kennis die 
ondernemers nodig hebben voor sociale of 
economische bedrijvigheid.

Definitie: Onder ondernemerschap wordt 
iemands vermogen verstaan om ideeën in 
daden om te zetten. Het omvat creativiteit, 
innovatie en het nemen van risico’s, alsook 
het vermogen om te plannen en projecten te 
beheren om doelstellingen te 
verwezenlijken. Ondernemerschap helpt 
iedereen in het dagelijks leven thuis en in de 
maatschappij, het helpt werknemers zich 
bewust te worden van hun arbeidsomgeving 
en kansen te grijpen, en is de basis voor 
meer specifieke vaardigheden en kennis die 
degenen nodig hebben die aan sociale of 
economische bedrijvigheid bijdragen. Het 
dient tevens het bewustzijn van ethische 
waarden en de bevordering van goed 
bestuur te omvatten.

Or. en

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 67
Bijlage, Titel 7, alinea 1

Vereist is kennis van de beschikbare 
mogelijkheden voor persoonlijke, 
professionele en/of commerciële activiteiten, 
en van de grotere samenhangen waarin 
mensen wonen en werken, zoals een ruim 
begrip van het functioneren van de economie 
en de mogelijkheden en uitdagingen 
waarvoor een werkgever of organisatie 
staan. Men moet zich ook bewust zijn van de 
ethische rol van ondernemingen en van de 
voorbeeldfunctie die zij door eerlijke handel
of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kunnen vervullen.

Vereist is kennis van de beschikbare 
mogelijkheden voor persoonlijke, 
professionele en/of commerciële activiteiten, 
en van de grotere samenhangen waarin 
mensen wonen en werken, zoals een ruim 
begrip van het functioneren van de economie 
en de mogelijkheden en uitdagingen 
waarvoor een werkgever of organisatie 
staan, en de noodzaak tot een constructieve 
bijdrage van beide partijen binnen de 
industrie aan collectieve onderhandelingen.
Men moet zich ook bewust zijn van de 
ethische waarden en van de 
voorbeeldfunctie die zij door goed bestuur 
of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kunnen vervullen.

Or. en
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Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 68
Bijlage, Titel 7, alinea 2

De vaardigheden hebben betrekking op 
proactief projectbeheer (waaronder planning, 
organisatie, management, leiderschap en 
delegeren, analyseren, communiceren, 
debriefing en evaluatie en verslaglegging) en 
het vermogen zowel alleen als in 
teamverband te werken. Een belangrijke 
competentie is het kunnen beoordelen van de 
eigen sterke en zwakke punten en het 
evalueren en zo nodig nemen van risico’s.

De vaardigheden hebben betrekking op 
proactief projectbeheer (waaronder planning, 
organisatie, management, leiderschap en 
delegeren, analyseren, communiceren, 
debriefing en evaluatie en verslaglegging), 
daadwerkelijke vertegenwoordiging en 
onderhandeling en het vermogen zowel 
alleen als in teamverband te werken. Een 
belangrijke competentie is het kunnen 
beoordelen van de eigen sterke en zwakke 
punten en het evalueren en zo nodig nemen 
van risico’s.

Or. en

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 69
Bijlage, Titel 8, Definitie

Definitie: Erkenning van het belang van de 
creatieve expressie van ideeën, ervaringen 
en emoties in diverse vormen, waaronder 
muziek, podiumkunsten, literatuur en 
beeldende kunsten.

Definitie: Erkenning van het belang van de 
creatieve expressie van ideeën, ervaringen 
en emoties in diverse vormen, waaronder 
muziek, podiumkunsten, literatuur en 
beeldende kunsten. Het vermogen zich 
artistiek uit te drukken en aan 
cultuuruitingen deel te nemen.

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 70
Bijlage, Titel 8, alinea 1

Culturele kennis omvat elementaire kennis 
van de belangrijkste culturele werken, 
waaronder hedendaagse volkskunst als 
belangrijk onderdeel van de menselijke 
geschiedenis in het kader van het nationaal 
en Europees cultureel erfgoed en hun 

Culturele kennis omvat elementaire kennis 
van de belangrijkste culturele werken, 
waaronder hedendaagse volkskunst als 
belangrijk onderdeel van de menselijke 
geschiedenis. Het is belangrijk de culturele 
en taalkundige verscheidenheid van de 
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plaats in de wereld. Het is belangrijk de 
culturele en taalkundige verscheidenheid van 
Europa (en de Europese landen) te 
begrijpen, te beseffen dat die beschermd 
moet worden, en inzicht te hebben in de 
ontwikkeling van de volkssmaak en het 
belang van esthetische factoren in het 
dagelijkse leven.

samenlevingen in Europa (en in andere 
wereldregio’s) te begrijpen, te beseffen dat 
die beschermd moet worden, en inzicht te 
hebben in het belang van esthetische 
factoren in het dagelijkse leven.

Or. de

Amendement ingediend door Jean Marie Beaupuy 

Amendement 71
Bijlage, Titel 8, alinea 2

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van 
kunstwerken en artistieke voorstellingen.
Daartoe behoort evenzeer het vermogen om 
zijn eigen creatieve en expressieve 
gezichtspunten te relateren aan de 
meningen van anderen en economische 
kansen in culturele activiteiten te 
onderkennen en te verwezenlijken.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze alinea is louter semantisch van aard en kan verwarrend zijn voor de algehele 
interpretatie van de tekst.

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 72
Bijlage, Titel 8, alinea 2

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 
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en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en 
economische kansen in culturele activiteiten 
te onderkennen en te verwezenlijken.

en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en 
creativiteit en economische kansen in 
culturele activiteiten te onderkennen en te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement ingediend door Gabriele Zimmer

Amendement 73
Bijlage, Titel 8, alinea 2

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 
en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en 
economische kansen in culturele 
activiteiten te onderkennen en te 
verwezenlijken.

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 
en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en 
daarbij verschillen te accepteren.

Or. de

Amendement ingediend door Proinsias De Rossa

Amendement 74
Bijlage, Titel 8, alinea 3

Een sterk identiteitsgevoel vormt de basis 
voor respect en een open attitude tegenover 
de verscheidenheid van culturele 
uitdrukkingsvormen. Tot een positieve 
instelling behoren ook creativiteit en de 
bereidheid om esthetische mogelijkheden te 
cultiveren via artistieke zelfexpressie en 
belangstelling voor het culturele leven.

Een identiteitsgevoel kan de basis vormen
voor respect en een open attitude tegenover 
de verscheidenheid van culturele 
uitdrukkingsvormen. Tot een positieve 
instelling behoren ook creativiteit en de 
bereidheid om esthetische mogelijkheden te 
cultiveren via artistieke zelfexpressie en 
belangstelling voor het culturele leven.

Or. en
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