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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 14
Skäl 4

(4) För att förbättra gemenskapens 
sysselsättningssiffror betonade Europeiska 
rådet i mars 2003 och december 2003 
behovet av att utveckla livslångt lärande 
med särskild fokus på aktiva och 
förebyggande åtgärder för arbetslösa och 
personer som inte deltar i arbetslivet. Detta 
byggde på en rapport från specialgruppen för 
sysselsättningsfrågor som betonade att 
människor måste kunna anpassa sig till 
förändringar och integreras på 
arbetsmarknaden och att livslångt lärande 
här intar en central roll.

(4) För att förbättra gemenskapens 
sysselsättningssiffror i enlighet med 
Lissabonmålen, dvs. att uppnå en 
sysselsättningsgrad på 70 % före 2010, 
betonade Europeiska rådet i mars 2003 och 
december 2003 behovet av att utveckla 
livslångt lärande med särskild fokus på 
aktiva och förebyggande åtgärder för 
arbetslösa och personer som inte deltar i 
arbetslivet. Detta byggde på en rapport från 
specialgruppen för sysselsättningsfrågor som 
betonade att människor måste kunna anpassa 
sig till förändringar och integreras på 
arbetsmarknaden och att livslångt lärande 
här intar en central roll.

Or. fr
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Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 15
Skäl 8

(8) I den åtgärdsram för livslång utveckling 
av kompetens och kvalifikationer som 
antogs av arbetsmarknadens parter i 
mars 2002 betonas att företag i högre grad 
och snabbare takt måste anpassa sina 
strukturer för att bibehålla sin 
konkurrenskraft. Lagarbete, avskaffande av 
hierarkier, delegerande av ansvarsuppgifter 
och större behov av multiuppdrag leder till 
att lärande organisationer tilltar. 
Organisationers förmåga att kartlägga 
kompetenser, mobilisera och erkänna dem 
och uppmuntra utvecklingen av dem för alla 
arbetstagare är grunden för nya 
konkurrenskraftiga strategier.

(8) I den åtgärdsram för livslång utveckling 
av kompetens och kvalifikationer som 
antogs av arbetsmarknadens parter i 
mars 2002 betonas att företag i högre grad 
och snabbare takt måste anpassa sina 
strukturer för att bibehålla sin 
konkurrenskraft. Lagarbete, avskaffande av 
hierarkier, delegerande av ansvarsuppgifter 
och större behov av multiuppdrag samt 
flexiblare arbetstid leder till att lärande 
organisationer tilltar. Organisationers 
förmåga att kartlägga kompetenser, 
mobilisera och erkänna dem och uppmuntra 
utvecklingen av dem för alla arbetstagare är 
grunden för nya konkurrenskraftiga 
strategier.

Or. pt

Motivering

Flexiblare arbetstid är en viktig del av produktivitetsaspekten, eftersom den som en del av ett 
angreppssätt baserat på delegerat ansvar gör det möjligt för arbetstagare att mer 
självständigt och effektivt styra sin tid. Möjligheten att förena arbete och personliga 
strävanden, t.ex. att delta i utbildning eller kreativ verksamhet kan i sig bidra till att 
väsentligen öka motivationen och få en positiv påverkan på konkurrenskraften.

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 16
Skäl 9

(9) Maastrichtstudien om yrkesutbildning 
visar att det finns ett betydligt gap mellan 
den utbildningsnivå som krävs för nya 
arbetstillfällen och den europeiska 
arbetskraftens utbildningsnivå. Mer än en 
tredjedel av arbetskraften inom 
Europeiska unionen (80 miljoner personer) 
är lågutbildade, och det har uppskattats att 
det fram till 2010 krävs högre utbildning för 
närmare 50 % av de nya arbetsillfällena och 

(9) Maastrichtstudien om yrkesutbildning 
visar att det finns ett betydligt gap mellan 
den utbildningsnivå som krävs för nya 
arbetstillfällen och den europeiska 
arbetskraftens utbildningsnivå. Mer än en 
tredjedel av arbetskraften inom 
Europeiska unionen (80 miljoner personer) 
är lågutbildade, och det har uppskattats att 
det fram till 2010 krävs högre utbildning för 
närmare 50 % av de nya arbetsillfällena och 
gymnasieutbildning för närmare 40 %. Mot 
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gymnasieutbildning för närmare 40 %. denna bakgrund kan inte enbart
vidareutbildning och tillhandahållande av 
nyckelkompetenser förhindra att det även 
år 2010 kommer att finnas miljoner 
människor som är permanent utestängda 
från arbetsmarknaden, och detta behöver 
därför kompletteras med stora 
ansträngningar för att skapa arbetsplatser 
för denna befolkningsgrupp.

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 17
Skäl 11a (nytt)

(11a) En mängd studier visar på att de som 
har nytta av livslångt lärande är personer 
som redan förvärvat goda kunskaper under 
sin grundutbildning och att det är svårt att 
kompensera en förkortad grundutbildning 
genom livslångt lärande.

Or. fr

Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 18
Skäl 13

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
nyckelkompetenser med stöd av enhetliga 
och omfattande resurser för livslångt 
lärande. Rekommendationen ger 
beslutsfattare, utbildningsanordnare, 

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
grundkunskaper och nyckelkompetenser 
med stöd av enhetliga och omfattande 
resurser för livslångt lärande. 
Rekommendationen ger beslutsfattare, 
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arbetsgivare och inlärarna själva en 
gemensam europeisk ram för 
nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen andra relaterade 
politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik. 

utbildningsanordnare, arbetsgivare och 
inlärarna själva en gemensam europeisk ram 
för nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen andra relaterade 
politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik. 

Or. el

Motivering

Uppdateringen av utbildningen måste omfatta både yrkesmässig kompetens och utvidgade 
kunskaper och bildning hos den arbetande befolkningen.

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 19
Skäl 13

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
nyckelkompetenser med stöd av enhetliga 
och omfattande resurser för livslångt 
lärande. Rekommendationen ger 
beslutsfattare, utbildningsanordnare, 
arbetsgivare och inlärarna själva en 
gemensam europeisk ram för 
nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen andra relaterade 

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
nyckelkompetenser med stöd av enhetliga 
och omfattande resurser för livslångt 
lärande. Rekommendationen ger 
beslutsfattare, utbildningsanordnare,
arbetsmarknadens parter och inlärarna 
själva en gemensam europeisk ram för 
nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen andra relaterade 
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politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik. 

politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik. 

Or. de

Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 20
Skäl 13

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
nyckelkompetenser med stöd av enhetliga 
och omfattande resurser för livslångt 
lärande. Rekommendationen ger 
beslutsfattare, utbildningsanordnare, 
arbetsgivare och inlärarna själva en 
gemensam europeisk ram för 
nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen andra relaterade 
politiska strategier, såsom sysselsättning 
och socialpolitik och annan 
ungdomspolitik. 

(13) Syftet med denna rekommendation är 
att bidra till utvecklingen av utbildning av 
god kvalitet genom kompletterande insatser 
och stöd till medlemsstaternas åtgärder för 
att garantera att de grundläggande 
utbildningssystemen erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för 
vidareutbildning och vuxenlivet, och att 
vuxna kan utveckla och uppdatera sina 
nyckelkompetenser med stöd av enhetliga 
och omfattande resurser för livslångt 
lärande. Rekommendationen ger 
beslutsfattare, utbildningsanordnare, 
arbetsgivare och inlärarna själva en 
gemensam europeisk ram för 
nyckelkompetenser för att underlätta 
nationella reformer och informationsutbyte 
mellan medlemsstater och kommissionen 
inom arbetsprogrammet Utbildning 2010 
som syftar till att de överenskomna 
europeiska referensnivåerna uppnås. Vidare 
stöder rekommendationen sysselsättnings-
och socialpolitiken samt sådana 
politikområden, som står i såväl direkt som 
indirekt samband med allmän och 
yrkesinriktad utbildning och
vidareutbildning.

Or. de

Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 21
Rekommendation 1
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1. att se till att grundläggande utbildning 
och yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet,

1. att se till att systemen för allmän och 
yrkesinriktad utbildning och 
vidareutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet,

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 22
Rekommendation 1

1. att se till att grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet,

1. att se till att grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning erbjuder alla ungdomar en 
solid grund av allmänna kunskaper inom 
alla ämnen och möjligheter att utveckla 
nyckelkompetenser till en nivå som utrustar 
dem för vuxenlivet och som utgör en grund 
för vidareutbildning och arbetslivet,

Or. fr

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 23
Rekommendation 1a (ny)

1a. att se till att erbjuda ungdomar olika 
linjer för grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning, vilka skall ha samma 
värde, men vara anpassade efter vars och 
ens intellektuella förmåga,

Or. fr

Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 24
Rekommendation 2
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2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de människor som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential. 
Framför allt bör unga migranter beaktas, 
vilka saknar grundläggande färdigheter
och nyckelkompetenser för sin vidare 
utbildning och därmed saknar utsikter att 
integreras till fullo,

Or. de

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 25
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de personer som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential; detta 
gäller i synnerhet unga invandrare som 
inte har de grundkunskaper och den 
nyckelkompetens som behövs för att med 
framgång delta i utbildnings- eller 
yrkesutbildning och hos vilka frustrationen 
ibland tar sig uttryck i våld,

Or. fr

Motivering

Föredragandens ändringsförslag behöver modifieras något genom ett tillägg av ordet 
”ibland”, eftersom frustration inte alltid tar sig uttryck i våld.

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 26
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de människor som på grund av brister i 
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utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

Or. de

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 27
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
eller diskriminering behöver särskilt stöd 
för att kunna att utnyttja sin fulla 
utbildningspotential,

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Mann

Ändringsförslag 28
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential. Detta 
gäller framför allt dem bland de unga 
migranterna som saknar grundläggande 
färdigheter och nyckelkompetenser för att 
med framgång kunna delta i utbildning och 
vidareutbildning,

Or. de
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Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 29
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de medborgare som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt utbildningsstöd; detta 
gäller framför allt för arbetstagare för vilka 
bristen på uppdaterade kunskaper och 
därigenom yrkeskompetens är ett hinder 
för att utvidga eller behålla arbetet eller 
t.o.m. ett hinder för att förbättra 
levnadsvillkoren för dem och deras 
familjer,

Or. el

Motivering

Det bör finnas ytterligare en referens till bristen på kunskaper och kompetens när det gäller 
arbetstagarna.

Ändringsförslag från Philip Bushill-Matthews

Ändringsförslag 30
Rekommendation 2

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential,

2. att se till att lämpliga åtgärder vidtas för 
de ungdomar som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella och ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential. Detta 
gäller särskilt sådana unga migranter som 
saknar grundläggande färdigheter och 
nyckelkompetenser för att med framgång 
delta i utbildning och vilkas frustration kan 
ta sig våldsamma former,

Or. en

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 31
Rekommendation 2a (ny)
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2a. att se till att ungdomar inte slutar sin 
utbildning eller yrkesutbildning i förtid, 
innan de har förvärvat den 
nyckelkompetens som anges nedan, och 
därigenom kommer ut på arbetsmarknaden 
i en missgynnad ställning,

Or. fr

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 32
Rekommendation 2a (ny)

2a. att skapa system för barnomsorg genom 
vilka det garanteras att beslutet gällande ett 
barn, särskilt för kvinnor, inte 
nödvändigtvis leder till att de utgår ur 
tävlingen om ökande kunskaper och 
kompetens och därmed avstår från sin 
yrkeskarriär,

Or. de

Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 33
Rekommendation 3

3. att se till att vuxna kan utveckla och 
uppdatera nyckelkompetenser genom hela 
livet, och att särskild fokus läggs på 
målgrupper som fastställts som prioriterade 
grupper i nationella, regionala och/eller 
lokala sammanhang,

3. att se till att vuxna kan utveckla och 
uppdatera grundkunskaper och 
nyckelkompetenser genom hela livet, och att 
särskild fokus läggs på målgrupper som 
fastställts som prioriterade grupper i 
nationella, regionala och/eller lokala 
sammanhang,

Or. el

Motivering

Uppdateringen av utbildningen måste omfatta både yrkesmässig kompetens och utvidgade 
kunskaper och bildning hos den arbetande befolkningen.
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Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 34
Rekommendation 3a (ny)

3a. att se till att den kompetens som 
förvärvas genom livslångt lärande blir 
validerad genom erkända och gedigna 
kriterier som öppnar möjligheter till 
yrkesmässigt avancemang,

Or. fr

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 35
Rekommendation 3a (ny)

3a. att vid sina insatser för program för att 
tillhandahålla nyckelkompetens till 
lågutbildade arbetstagare beakta att den 
verksamhet de utövar ofta är så 
ansträngande att det knappast går att 
inhämta kunskap i anslutning till 
yrkesverksamheten,

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 36
Rekommendation 3b (ny)

3b. att utarbeta koncept för sysselsättning 
och integration av de människor, som inte 
kan nås av de ambitiösa planerna om 
tillhandahållande av nyckelkompetens för 
att existera i övergångsfasen till det 
kunskapsbaserade samhället, och som inte 
kan eller inte längre kan hålla jämna steg 
med konceptet om livslångt lärande,

Or. de
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 37
Rekommendation 4

4. att se till att lämplig infrastruktur finns för 
vidareutbildning och yrkesutbildning för 
vuxna, däribland lärare och utbildare, 
åtgärder för att säkerställa tillgång, stöd för 
inlärare som erkänner vuxnas olika behov,

4. att se till att lämplig infrastruktur finns för 
vidareutbildning och yrkesutbildning för 
vuxna, däribland lärare och utbildare, 
åtgärder för bättre stöd till skolor genom 
utveckling av förvaltningen och 
utnyttjandet av dem, åtgärder för att 
säkerställa tillgång, stöd för inlärare som 
erkänner vuxnas olika behov och 
färdigheter,

Or. el

Ändringsförslag från Thomas Mann

Ändringsförslag 38
Rekommendation 4a (ny)

4a. att garantera att det vid samtliga 
åtgärder och möjligheter som skall skapas 
på området för utbildning och 
vidareutbildning skall tas särskild hänsyn 
till kvinnors och äldre människors behov, 
liksom till de behov missgynnade grupper 
har, exempelvis de funktionshindrade, 
långtidsarbetslösa, de som hoppar av 
skolan och människor med dåliga 
grundläggande färdigheter.

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 39
Rekommendation 4a (ny)

4a. att se till att medborgarna, förutom de 
utbildningsinsatser som görs inom den 
offentliga och privata sektorn samt inom 
företagen, får stöd genom lämpliga 
åtgärder för att förvärva, upprätthålla och 



AM\609296SV.doc 13/28 PE 371.929v01-00

SV

utveckla sin kompetens,

Or. fr

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 40
Rekommendation 4a (ny)

4a. se till att alla anläggningar och 
möjligheter som inrättas på området för 
utbildning och vidareutbildning tar 
särskilda hänsyn till de behov de 
missgynnade har, såsom de med 
funktionshinder, etniska minoriteter och 
långtidsarbetslösa,

Or. en

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 41
Rekommendation 4a (ny)

4α. att utveckla ett europeiskt ramverk för 
meriter och initiativ som syftar till ökad 
öppenhet och erkännande av formella och 
informella meriter och färdigheter,

Or. el

Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 42
Rekommendation 5

5. att se till att vuxenutbildning och 
tillhandahållande av yrkesutbildning för 
enskilda medborgare är enhetlig genom en 
nära koppling till sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik samt 
samarbete med arbetsmarknadens parter och 
andra berörda parter,

5. att se till att tillhandahållande av allmän 
och yrkesinriktad utbildning och 
vidareutbildning för enskilda medborgare är 
enhetlig genom en nära koppling till 
sysselsättning och socialpolitik och annan 
ungdomspolitik samt samarbete med 
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
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parter,

Or. de

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 43
Rekommendation 5

5. att se till att vuxenutbildning och 
tillhandahållande av yrkesutbildning för 
enskilda medborgare är enhetlig genom en 
nära koppling till sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik samt 
samarbete med arbetsmarknadens parter och 
andra berörda parter,

5. att se till att vuxenutbildning och 
tillhandahållande av yrkesutbildning för 
enskilda medborgare är enhetlig genom en 
nära koppling till sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik samt 
samarbete med arbetsmarknadens parter och 
andra berörda parter och att se till att 
anordnare av utbildning och 
vidareutbildning erhåller lämplig 
utbildning i jämställdhetsfrågor och frågor 
om mångfald,

Or. en

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 44
Rekommendation 5a (ny)

5a. att genom föredömligt uppförande 
under löneförhandlingarna med de 
offentliga myndigheterna uppmuntra 
arbetsmarknadens parter att betrakta 
tillhandahållande av nyckelkompetens och 
ytterligare kompetensskapande åtgärder 
som en del av det avlönade arbetslivet och 
att integrera dem i arbetstiden. 
Medlemsstaterna rekommenderas också att 
främja tillgång till vidareutbildning genom 
lagstiftning om betald ledighet för 
utbildning, såvida detta inte redan reglerats 
genom arbetsmarknadens parter,

Or. de
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Ändringsförslag från Thomas Mann

Ändringsförslag 45
Rekommendation 6a (ny)

6a. att införa regelbunden utvärdering av 
de framsteg, som utbildningsanordnarna i 
medlemsstaterna uppnår vid 
tillhandahållande av nyckelkompetens,

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 46
Rekommendation 6a (ny)

6a. att i sin sysselsättnings- och 
socialpolitik beakta, eftersom kunskapens 
halveringstid minskar allt snabbare
samtidigt som kraven på kompetens ökar, 
att det till och med vid framgångsrikt 
tillhandahållande av nyckelkompetens kan 
uppstå en ökning av tidsbegränsade och 
därmed mer bekymmersamma 
anställningsförhållanden, och att 
konkurrensen för dem som är nya i yrket 
skärps till nackdel för dem med kortare 
skolutbildning än avslutad 
gymnasieutbildning samt för äldre 
arbetstagare, vars inlärningshastighet 
minskat,

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 47
Rekommendation 6b (ny)

6b. att aktivt bemöta den förväntade, 
strukturellt betingade och permanenta 
utestängningen av den del av befolkningen 
som har en kompetensnivå under den som 
den fria arbetsmarknaden efterfrågar, 
exempelvis genom att systematiskt bygga 
upp en sektor för offentlig sysselsättning, 
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som i jämförelse med den privata sektorn 
kännetecknas av större 
upptagningsförmåga för människor med 
konkurrensnackdelar, genom lägre ställda 
krav på produktionstillväxt och 
vinstökning,

Or. de

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 48
Rekommendation 6a (ny)

6a. att använda ”Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram” som en uppsättning kriterier 
för att bedöma anställdas kompetens och 
värdera yrkeserfarenhet,

Or. fr

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 49
Rekommendation 6b (ny)

6b. att använda ”Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande − en europeisk 
referensram” för att utvärdera de framsteg 
som gjorts inom livslångt lärande, jämföra 
resultat och framsteg mellan regioner och 
medlemsstater samt utbyta information om 
bästa metoder på detta område,

Or. fr

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 50
Rekommendation 6a (ny)

6a. att införa regionala utvärderingar i 
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syfte att få kunskap om vilka metoder som 
används för att förvärva grundkunskaper 
och IKT-kompetens samt om vilka program 
som anordnas av ansvariga regionala 
myndigheter och företag,

Or. el

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 51
Rekommendation 6a (ny)

6a. att införa regionala eller nationella 
jämförelsetabeller som ger information om 
vilka framsteg som utbildningsanstalter i 
en given region eller medlemsstat har gjort 
när det gäller att förmedla 
nyckelkompetens,

Or. fr

Ändringsförslag från Ole Christensen

Ändringsförslag 52
Rekommendation 6a (ny)

6a. att se till att arbetet med referensramen 
fortlöpande utvärderas, och att det på 
nationell, lokal och regional år vartannat 
år inhämtas upplysningar om vilka 
framsteg som gjorts med genomförandet av 
referensramen och de riktmärken som är 
knutna till den,

Or. da

Motivering

Det bör vara medlemsstaterna och inte kommissionen som föreslår att arbetet med 
referensramen bedöms på nationell nivå. Med tanke på subsidiaritets- och 
legalitetsprinciperna bör det vara medlemsstaterna som fortlöpande bedömer effekterna av 
referensramen.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 53
Uppmaning 1

1. att bidra till medlemsstaternas 
ansträngningar att utveckla sina 
utbildningssystem och tillämpa denna 
rekommendation, bland annat genom att 
använda ”Nyckelkompetenser för livslångt 
lärande – en europeisk referensram” som 
referens för att underlätta ömsesidigt lärande 
och utbyte av goda lösningar, och följa upp 
utvecklingen och vartannat år i en 
lägesrapport om arbetsprogrammet 
Utbildning 2010 rapportera om vilka 
framsteg som gjorts,

1. att bidra till medlemsstaternas 
ansträngningar att utveckla sina 
utbildningssystem och tillämpa denna 
rekommendation, bland annat genom att 
använda ”Nyckelkompetenser för livslångt 
lärande – en europeisk referensram” som 
referens för dem som utformar politiken 
samt för utbildare, arbetsgivare och dem 
som står under utbildning för att underlätta 
ömsesidigt lärande och utbyte av goda 
lösningar, och följa upp utvecklingen och 
vartannat år i en lägesrapport om 
arbetsprogrammet Utbildning 2010 
rapportera om vilka framsteg som gjorts,

Or. el

Ändringsförslag från Françoise Castex

Ändringsförslag 54
Uppmaning 3a (ny)

3a. att använda ”Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram” för att skapa konvergens 
mellan de europeiska utbildningssystemen 
och meritsystemen i syfte att främja 
ömsesidigt erkännande av meriter och 
rörlighet för kvalificerad arbetskraft,

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Mann

Ändringsförslag 55
Uppmaning 4

4. att överväga om Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram inom arbetsprogrammet 
Utbildning 2010 fungerar effektivt, och 

4. att tre år efter det att denna 
rekommendation antagits fråga 
medlemsstaterna om i vilken omfattning 
denna rekommendation genomförts i 
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fyra år efter antagandet av denna 
rekommendation från rådet och 
Europaparlamentet, rapportera om 
erfarenheter som gjorts och dra slutsater 
för framtida arbete.

medlemsstaterna och om, som en följd av 
den, antalet medborgare minskat, som inte 
har de nödvändiga grundläggande 
färdigheterna eller nyckelkompetenserna, 
samt att lägga fram resultaten för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 56
Uppmaning 4

4. att överväga om Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram inom arbetsprogrammet 
Utbildning 2010 fungerar effektivt, och 
fyra år efter antagandet av denna 
rekommendation från rådet och
Europaparlamentet, rapportera om
erfarenheter som gjorts och dra slutsater 
för framtida arbete.

4. att tre år efter det att medlemsstaterna 
antagit denna rekommendation utvärdera i 
hur hög grad rekommendationen har 
genomförts i medlemsstaterna och om
antalet medborgare som saknade 
nödvändiga grundkunskaper och 
nyckelkompetenser har minskat samt att 
lägga fram resultatet för 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Motivering

Föredragandens ändringsförslag innebär ett klargörande, men det är ändå att föredra att 
medlemsstaterna får en tidsfrist på tre år innan de skall utvärdera genomförandet, eftersom 
införlivandet tar längre tid i vissa medlemsstater.

Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 57
Uppmaning 4

4. att överväga om Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram inom arbetsprogrammet 
Utbildning 2010 fungerar effektivt, och 
fyra år efter antagandet av denna 
rekommendation från rådet och
Europaparlamentet, rapportera om 
erfarenheter som gjorts och dra slutsater 
för framtida arbete.

4. att begära att medlemsstaterna två år 
efter antagandet av denna rekommendation
skall lägga fram en rapport till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet, där det skall anges i hur hög grad 
rekommendationen genomförts, hur mycket 
antalet medborgare som har nödvändiga 
grundläggande kunskaper och 
nyckelkompetenser har ökat och slutligen 
vilka de direkta effekterna av tillämpningen 
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av rekommendationen har varit på 
sysselsättningen.

Or. el

Motivering

Kontrollen av genomförandet av denna rekommendation i medlemsstaterna bör även omfatta 
de direkta effekterna på sysselsättningen.

Ändringsförslag från Thomas Mann

Ändringsförslag 58
Bilaga, inledningen, stycke 1

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 
som innebär att de är förberedda för 
vuxenlivet. Denna kompetens bör sedan
vidareutvecklas, upprätthålls och uppdateras 
som en del av livslångt lärande.

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla människor ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 
som innebär att de är förberedda för 
samhällslivet och yrkeslivet. Denna 
kompetens vidareutvecklas, upprätthålls och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.

Or. de

Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 59
Bilaga, inledningen, stycke 1

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 
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som innebär att de är förberedda för 
vuxenlivet. Denna kompetens bör sedan 
vidareutvecklas, upprätthållas och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.

som innebär att de är förberedda för 
vuxenlivet och yrkeslivet. Det är likaledes 
viktigt att inse och respektera att det finns 
skillnader i begåvning och förmåga hos 
olika personer. Denna kompetens bör sedan 
och så snart det är nödvändigt 
vidareutvecklas, upprätthållas och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.

Or. fr

Motivering

Utbildning måste ske på grundval av arbetstagarens behov vid en given tidpunkt.

Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 60
Bilaga, inledningen, stycke 1

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 
som innebär att de är förberedda för 
vuxenlivet. Denna kompetens bör sedan 
vidareutvecklas, upprätthållas och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.

Kompetens definieras här som en 
kombination av kunskaper, färdigheter och 
attityder som är anpassade till det aktuella 
området. Nyckelkompetens är den 
kompetens som alla individer behöver för 
personlig utveckling och utveckling, aktivt 
medborgarskap, social integration och 
sysselsättning. Efter grundläggande 
utbildning bör alla ungdomar ha utvecklat 
dessa kunskaper och färdigheter till en nivå 
som innebär att de är förberedda för 
vuxenlivet, livet som arbetstagare och som 
ansvarstagande medborgare med social och 
miljömässig medvetenhet. Denna kompetens 
bör sedan vidareutvecklas, upprätthållas och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.

Or. el

Motivering

Kunskaper och kompetens som förvärvats genom utbildning bör förutom allt annat även 
medverka till att medvetandegöra medborgaren om hans eller hennes skyldigheter och 
rättigheter.
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Ändringsförslag från Maria Matsouka

Ändringsförslag 61
Bilaga, inledningen, stycke 2

Många av dessa kunskaper och färdigheter 
överlappar och kompletterar varandra, och 
aspekter som är väsentliga på ett område 
stöder kompetensen på ett annat. 
Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och 
IKT-färdigheter är en viktig grund för 
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt 
lärande. Det finns en rad teman som ständigt 
återkommer i referensramen: kritiskt 
tänkande, kreativitet, initiativtagande, 
problemlösning, riskbedömning, 
beslutsfattande och hantering av känslor har 
alla en central roll när det gäller de åtta 
nyckelkompetenserna. 

Många av dessa kunskaper och färdigheter 
överlappar och kompletterar varandra, och 
aspekter som är väsentliga på ett område 
stöder kompetensen på ett annat. 
Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och 
IKT-färdigheter är en viktig grund för 
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt 
lärande. Det finns en rad teman som ständigt 
återkommer i referensramen: kritiskt 
tänkande, kreativitet, initiativtagande, 
deltagande i samhällsutvecklingen, 
hanterande av miljöproblem med social 
medvetenhet, problemlösning, 
riskbedömning, beslutsfattande och 
hantering av känslor har alla en central roll 
när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. 

Or. el

Motivering

Kunskaper och kompetens som förvärvats genom utbildning bör förutom allt annat även 
medverka till att medvetandegöra medborgaren om hans eller hennes skyldigheter och 
rättigheter.

Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 62
Bilaga, inledningen, stycke 2

Många av dessa kunskaper och färdigheter 
överlappar och kompletterar varandra, och 
aspekter som är väsentliga på ett område 
stöder kompetensen på ett annat. 
Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och 
IKT-färdigheter är en viktig grund för 
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt 
lärande. Det finns en rad teman som ständigt 
återkommer i referensramen: kritiskt 
tänkande, kreativitet, initiativtagande, 
problemlösning, riskbedömning, 

Många av dessa kunskaper och färdigheter 
överlappar och kompletterar varandra, och 
aspekter som är väsentliga på ett område 
stöder kompetensen på ett annat. 
Grundläggande kunskaper i språk, läs- och 
skrivkunnighet, matematiska färdigheter och 
IKT-färdigheter är en viktig grund för 
lärande, och att ”lära att lära” stöder allt 
lärande. Det finns en rad teman som ständigt 
återkommer i referensramen: kritiskt 
tänkande, kreativitet, initiativtagande, 
problemlösning, riskbedömning, 
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beslutsfattande och hantering av känslor har 
alla en central roll när det gäller de åtta 
nyckelkompetenserna. 

beslutsfattande, beredskap att fatta beslut, 
förmåga att tåla påfrestningar och 
hantering av känslor har alla en central roll 
när det gäller de åtta nyckelkompetenserna. 

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 63
Bilaga, avsnitt 3, del A, stycke 3

En positiv attityd när det gäller matematik 
grundar sig på respekt för sanningen och en 
beredvillighet att undersöka orsakssamband 
och bedöma deras validitet.

En positiv attityd när det gäller matematik 
grundar sig på en beredvillighet att 
undersöka orsakssamband och bedöma deras 
validitet.

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 64
Bilaga, avsnitt 6, Definition

Definition: Denna kompetens omfattar alla 
beteendeformer som hjälper individen att 
delta i samhällslivet och arbetslivet på ett 
effektivt och konstruktivt sätt – särskilt med 
tanke på att samhället i allt större 
utsträckning präglas av mångfald – och vid 
behov lösa konflikter. Medborgerlig 
kompetens ger individen möjlighet att delta 
fullt ut i samhällslivet med goda kunskaper 
om samhälleliga och politiska begrepp och 
strukturer och ett engagemang för aktivt och 
demokratiskt deltagande.

Definition: Denna kompetens omfattar alla 
beteendeformer som hjälper individen att 
delta i samhällslivet och arbetslivet på ett 
effektivt och konstruktivt sätt – särskilt med 
tanke på att samhället i allt större 
utsträckning präglas av mångfald – och vid 
behov lösa konflikter. Medborgerlig 
kompetens ger individen möjlighet att delta 
fullt ut i samhällslivet med goda kunskaper 
om samhälleliga och politiska begrepp och 
strukturer och ett engagemang för aktivt och 
demokratiskt deltagande. Målet för livslångt 
lärande är inte bara att kunna anpassa sig 
till förändringar utan också att aktivt 
kunna påverka förändringarna.

Or. de
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Ändringsförslag från Sepp Kusstatscher

Ändringsförslag 65
Bilaga, avsnitt 6, del A, stycke 1

A. Personlig och social välfärd kräver 
kunskaper om hur människor kan uppnå 
optimal fysisk och mental hälsa, även som 
en resurs för den egna familjen, och kunskap 
om hur en sund livsstil kan bidra till detta. 
För att kunna samarbeta med andra och delta 
i samhällslivet krävs att man förstår de 
sociala koderna och är medveten om vilka 
beteenden som är acceptabla i olika grupper 
och miljöer (t.ex. på arbetet). Man bör också 
vara medveten om grundläggande begrepp 
som rör individen, grupper, 
arbetsorganisationer, jämställdhet, samhälle 
och kultur. Det är viktigt att förstå 
multikulturella och socioekonomiska 
aspekter av det europeiska samhället och hur 
nationella kulturella identiteter samverkar 
med den europeiska identiteten.

A. Personlig och social välfärd kräver 
kunskaper om hur människor kan uppnå 
optimal fysisk och mental hälsa, även som 
en resurs för den närmaste sociala miljön 
och den egna familjen, och kunskap om hur 
en sund livsstil kan bidra till detta. För att 
kunna samarbeta med andra och delta i 
samhällslivet krävs att man förstår de sociala 
koderna och är medveten om vilka 
beteenden som är acceptabla i olika grupper 
och miljöer (t.ex. på arbetet). Man bör också 
vara medveten om grundläggande begrepp 
som rör individen, grupper, 
arbetsorganisationer, jämställdhet, samhälle 
och kultur. Det är viktigt att förstå 
multikulturella och socioekonomiska 
aspekter av det europeiska samhället och hur 
nationella kulturella identiteter samverkar 
med den europeiska identiteten.

Or. de

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 66
Bilaga, avsnitt 7, Definition

Definition: Företagaranda är individens 
förmåga att omvandla idéer till handling. 
Det innebär kreativitet, innovation och 
risktagande och förmågan att planera och 
leda projekt för att uppnå de mål som ställts 
upp. Detta är ett stöd för alla i vardagslivet 
(både hemma och ute i samhället) och gör 
arbetstagarna både mer medvetna om det 
sammanhang de verkar i och mer benägna 
att utnyttja de möjligheter som står till buds. 
Det är också en grund för mer 
specialinriktade färdigheter och kunskaper 
som företagare behöver för att etablera en
social eller kommersiell verksamhet.

Definition: Företagaranda är individens 
förmåga att omvandla idéer till handling. 
Det innebär kreativitet, innovation och 
risktagande och förmågan att planera och 
leda projekt för att uppnå de mål som ställts 
upp. Detta är ett stöd för alla i vardagslivet 
(både hemma och ute i samhället) och gör 
arbetstagarna både mer medvetna om det 
sammanhang de verkar i och mer benägna 
att utnyttja de möjligheter som står till buds. 
Det är också en grund för mer 
specialinriktade färdigheter och kunskaper 
som de behöver som etablerar eller bidrar 
till social eller kommersiell verksamhet, och
bör omfatta medvetenhet om etiska 
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värderingar och främja goda 
styrelseformer.

Or. en

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 67
Bilaga, avsnitt 7, stycke 1

Det krävs kunskaper om tillgängliga 
möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller 
affärsmässig verksamhet, inbegripet 
övergripande kunskaper om de sammanhang 
i vilka människor lever och verkar, t.ex. att i 
stora drag känna till hur ekonomin fungerar 
och vara medveten om de möjligheter och 
utmaningar som en arbetsgivare eller 
organisation står inför. Man bör också ha 
kännedom om företagens etiska ansvar och 
hur de kan agera positivt för t.ex. rättvis 
handel eller socialt företagande.

Det krävs kunskaper om tillgängliga 
möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller 
affärsmässig verksamhet, inbegripet 
övergripande kunskaper om de sammanhang 
i vilka människor lever och verkar, t.ex. att i 
stora drag känna till hur ekonomin fungerar 
och vara medveten om de möjligheter och 
utmaningar som en arbetsgivare eller 
organisation står inför, och att det behövs ett 
konstruktivt engagemang från
arbetsmarknadens båda parter vid 
kollektivförhandlingar. Man bör också ha 
kännedom om etiska värderingar och hur de 
kan agera positivt för t.ex. rättvis handel, 
goda styrelseformer eller socialt 
företagande.

Or. en

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 68
Bilaga, avsnitt 7, stycke 2

Färdigheter på detta område innefattar aktiv 
projektledning (t.ex. när det gäller att 
planera, organisera och leda arbetet, 
ledarskap och delegering, analyser, 
kommunikation, rapportering, utvärdering 
och dokumentering) samt förmågan att 
arbeta både självständigt och i grupp. Det 
krävs också ett gott omdöme när det gäller 
att fastställa sina egna starka och svaga sidor 
och att göra bedömningar och, om lämpligt, 
ta risker.

Färdigheter på detta område innefattar aktiv 
projektledning (t.ex. när det gäller att 
planera, organisera och leda arbetet, 
ledarskap och delegering, analyser, 
kommunikation, rapportering, utvärdering 
och dokumentering), effektiv representation 
och förhandling samt förmågan att arbeta 
både självständigt och i grupp. Det krävs 
också ett gott omdöme när det gäller att 
fastställa sina egna starka och svaga sidor 
och att göra bedömningar och, om lämpligt, 
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ta risker.

Or. en

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 69
Bilaga, avsnitt 8, Definition

Definition: En god uppfattning om 
betydelsen av kreativa uttryck när det gäller 
idéer, erfarenheter och känslor i olika 
medier, inbegripet musik, scenkonsterna, 
litteratur och de visuella konsterna.

Definition: En god uppfattning om 
betydelsen av kreativa uttryck när det gäller 
idéer, erfarenheter och känslor i olika 
medier, inbegripet musik, scenkonsterna, 
litteratur och de visuella konsterna.
Förmåga att uttrycka sig konstnärligt och 
till kulturell delaktighet.

Or. de

Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 70
Bilaga, avsnitt 8, stycke 1

Kunskaper på kulturområdet innefattar 
grundläggande kunskaper om centrala verk i 
kulturhistorien, inbegripet samtida 
populärkultur som en viktig del av 
människans historia inom ramen för det 
nationella och europeiska kulturarvet, och 
deras plats i världen. Det är viktigt att förstå 
den kulturella och språkliga mångfalden i 
Europa (och de europeiska länderna) och 
behovet av att bevara denna mångfald samt 
att förstå utvecklingen av den allmänna 
smaken och estetiska aspekters betydelse i 
vardagslivet.

Kunskaper på kulturområdet innefattar 
grundläggande kunskaper om centrala verk i 
kulturhistorien, inbegripet samtida 
populärkultur som en viktig del av 
människans historia. Det är viktigt att förstå 
den kulturella och språkliga mångfalden i de 
europeiska samhällena (och världens 
regioner) och behovet av att bevara denna 
mångfald samt att förstå estetiska aspekters 
betydelse i vardagslivet.

Or. de
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Ändringsförslag från Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 71
Bilaga, avsnitt 8, stycke 2

Kulturella färdigheter avser både förståelse 
och uttryck – att skapa egna konstnärliga 
uttryck genom en rad olika medier allt efter 
den inneboende förmågan samt att som 
åskådare bedöma och njuta av konstnärliga 
verk och föreställningar. Bland färdigheter 
på det här området ingår också förmågan 
att relatera de egna åsikterna i fråga om 
kreativitet och kreativa uttryck till andras 
och att identifiera och utnyttja ekonomiska 
möjligheter inom kulturell verksamhet.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta stycke är av semantisk karaktär och kan vara till skada för den globala förståelsen av 
texten.

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 72
Bilaga, avsnitt 8, stycke 2

Kulturella färdigheter avser både förståelse 
och uttryck – att skapa egna konstnärliga 
uttryck genom en rad olika medier allt efter 
den inneboende förmågan samt att som 
åskådare bedöma och njuta av konstnärliga 
verk och föreställningar. Bland färdigheter 
på det här området ingår också förmågan att 
relatera de egna åsikterna i fråga om 
kreativitet och kreativa uttryck till andras 
och att identifiera och utnyttja ekonomiska 
möjligheter inom kulturell verksamhet.

Kulturella färdigheter avser både förståelse 
och uttryck – att skapa egna konstnärliga 
uttryck genom en rad olika medier allt efter 
den inneboende förmågan samt att som 
åskådare bedöma och njuta av konstnärliga 
verk och föreställningar. Bland färdigheter 
på det här området ingår också förmågan att 
relatera de egna åsikterna i fråga om 
kreativitet och kreativa uttryck till andras 
och att identifiera och utnyttja kreativa 
uttryck och ekonomiska möjligheter inom 
kulturell verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag från Gabriele Zimmer

Ändringsförslag 73
Bilaga, avsnitt 8, stycke 2

Kulturella färdigheter avser både förståelse 
och uttryck – att skapa egna konstnärliga 
uttryck genom en rad olika medier allt efter 
den inneboende förmågan samt att som 
åskådare bedöma och njuta av konstnärliga 
verk och föreställningar. Bland färdigheter 
på det här området ingår också förmågan att 
relatera de egna åsikterna i fråga om 
kreativitet och kreativa uttryck till andras 
och att identifiera och utnyttja ekonomiska 
möjligheter inom kulturell verksamhet.

Kulturella färdigheter avser både förståelse 
och uttryck – att skapa egna konstnärliga 
uttryck genom en rad olika medier allt efter 
den inneboende förmågan samt att som 
åskådare bedöma och njuta av konstnärliga 
verk och föreställningar. Bland färdigheter 
på det här området ingår också förmågan att 
relatera de egna åsikterna i fråga om 
kreativitet och kreativa uttryck till andras 
och att därvid acceptera olika åsikter.

Or. de

Ändringsförslag från Proinsias De Rossa

Ändringsförslag 74
Bilaga, avsnitt 8, stycke 3

En stark identitetskänsla är grunden för 
respekt och en öppen attityd när det gäller 
mångfalden av kulturella uttrycksformer. En 
positiv attityd sträcker sig också till 
kreativitet och viljan att odla sin estetiska 
förmåga genom konstnärliga uttryck och ett 
intresse för kulturlivet.

En identitetskänsla kan vara grunden för 
respekt och en öppen attityd när det gäller 
mångfalden av kulturella uttrycksformer. En 
positiv attityd sträcker sig också till 
kreativitet och viljan att odla sin estetiska 
förmåga genom konstnärliga uttryck och ett 
intresse för kulturlivet.

Or. en


