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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 8
Betragtning 4 a (ny)

(4a) De foreliggende oplysninger viser, at 
mellem 10 og 20% af Unionens befolkning 
er ude af stand til at forstå og bruge det 
trykte og skriftlige materiale, der er 
nødvendigt for at nå deres mål, forbedre 
deres kundskaber og færdigheder og 
udvikle deres potentiale.

Or. en

Begrundelse

Koncepterne for det såkaldte "videnbaserede samfund" bør også tage fat på analfabetismen.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ændringsforslag 9
Betragtning 4 b (ny)

(4b) Der bør i forbindelse med alle 
ordninger og muligheder, der skabes på 
området for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, tages særligt hensyn 
til analfabetisme, digital analfabetisme og 
talblindhed.

Or. en

Begrundelse

Koncepterne for det såkaldte "videnbaserede samfund" bør også tage fat på analfabetismen.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 10
Betragtning 5

(5) I Rådets rapport om uddannelsens 
bredere rolle, som blev vedtaget i november 
2004, fremhæves det, at uddannelse bidrager 
til at bevare og forny den fælles kulturelle 
baggrund i samfundet, og at uddannelse er 
særlig vigtig på et tidspunkt, hvor alle 
medlemsstater står over for spørgsmålet om, 
hvordan de skal takle øget social og kulturel 
mangfoldighed. At give borgerne mulighed 
for at starte og beholde en erhvervsaktiv 
tilværelse indgår også som et vigtigt led i at 
styrke social samhørighed gennem 
uddannelse.

(5) I Rådets rapport om uddannelsens 
bredere rolle, som blev vedtaget i november 
2004, fremhæves det, at uddannelse bidrager 
til at bevare og forny den fælles kulturelle 
baggrund i samfundet samt til, at man 
tilegner sig de grundlæggende sociale og 
medborgerskabsbetonede værdier såsom 
borgerånd, lighed, tolerance eller respekt, 
som er særlig vigtige på et tidspunkt, hvor 
alle medlemsstater står over for spørgsmålet 
om, hvordan de skal takle øget social og 
kulturel mangfoldighed. At give borgerne
mulighed for at starte og beholde en 
erhvervsaktiv tilværelse indgår også som et 
vigtigt led i at styrke social samhørighed 
gennem uddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 11
Betragtning 13
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(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og 
voksenlivet, og at voksne kan udvikle og 
opdatere deres nøglekompetencer ved hjælp 
af et konsekvent og overordnet udbud af 
livslang læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 
reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også 
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge.

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

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Henstilling 1

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

1. at sikre, at grundlæggende almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencerne i et sådant omfang, at 
de er forberedt på voksenlivet og 
erhvervslivet, og at grunden er lagt til 
yderligere social og 
medborgerskabsorienteret uddannelse
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Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 13
Henstilling 2 a (ny)

2a. at drage omsorg for, at samtlige 
foranstaltninger, der træffes på området for 
uddannelse og erhvervsuddannelse, først 
og fremmest tager hensyn til dårligere 
stillede personers særlige behov

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 14
Henstilling 4

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

4. 4. at sikre, at der forefindes 
hensigtsmæssige infrastrukturer for efter- og 
videreuddannelse af voksne, herunder lærere 
og undervisere, understøttende 
foranstaltninger til fordel for 
uddannelsesinstitutionerne samt 
adgangsforanstaltninger og elevstøtte, som 
tager højde for voksnes forskellige behov og 
færdigheder

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 15
xx 1

1. at støtte medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at udvikle deres systemer for 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 
gennemføre denne henstilling bl.a. ved at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference for at lette peer learning og 

1. at støtte medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at udvikle deres systemer for 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse og 
gennemføre denne henstilling bl.a. ved at 
anvende "Nøglekompetencer for livslang 
læring – en europæisk referenceramme" som 
reference, som skal meddeles de politisk 
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udveksling af eksempler på god praksis, 
følge op på udviklingen og gøre status over 
fremskridt i de halvårlige rapporter, der 
aflægges i forbindelse med 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne

ansvarlige, undervisningspersonalet, 
arbejdsgiverne og dem, der er under 
uddannelse, for at lette peer learning og 
udveksling af eksempler på god praksis, 
følge op på udviklingen og gøre status over 
fremskridt i de halvårlige rapporter, der 
aflægges i forbindelse med 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne

Or. fr

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 16
Bilag, stk. 1, overskrift

Kommunikativ kompetence i modersmålet Kommunikativ kompetence og uddannelse i 
modersmålet

Or. en

Begrundelse

Som UNESCO ved flere lejligheder har understreget, er uddannelse i modersmålet et vigtigt 
element i en uddannelse af høj kvalitet.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 17
Bilag, nr. 4, afsnit 1

Den digitale kompetence kræver grundig 
forståelse af og viden om arten af og 
mulighederne ved IST i dagligdagen og den 
rolle, IST kan spille i privatlivet, 
samfundslivet og arbejdslivet. Det omfatter 
de vigtigste computerapplikationer, f.eks. 
tekstbehandling, regneark, databaser, 
informationslagring og –håndtering, og 
forståelse af mulighederne ved internet og 
elektronisk kommunikation (e-mail, 
netværktøjer) til fritid, 
informationsudveksling og samarbejdsnet, 
læring og forskning. Et individ bør også 

Den digitale kompetence kræver grundig 
forståelse af og viden om arten af og 
mulighederne ved IST i dagligdagen og den 
rolle, IST kan spille i privatlivet, 
samfundslivet og arbejdslivet. Det omfatter 
de vigtigste computerapplikationer, f.eks. 
tekstbehandling, regneark, databaser, 
informationslagring og –håndtering, og 
forståelse af mulighederne ved internet, 
herunder også dets farer, og elektronisk 
kommunikation (e-mail, netværktøjer) til
arbejde, fritid, informationsudveksling og 
samarbejdsnet, læring og forskning. Et 
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forstå, at IST kan understøtte kreativitet og 
innovation, og være klar over 
problematikken omkring gyldigheden og 
pålideligheden af de tilgængelige 
oplysninger og de etiske principper for 
interaktiv brug af IST.

individ bør også forstå, at IST kan 
understøtte kreativitet og innovation, og 
være klar over problematikken omkring 
gyldigheden og pålideligheden af de 
tilgængelige oplysninger samt have 
kendskab til lovene og de etiske principper
og grundlæggende menneskerettigheder for 
interaktiv brug af IST.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 18
Bilag, nr. 4, afsnit 2 a (nyt)

Medlemsstaterne skal enes om yderligere 
bestræbelser for at overvinde den afstand, 
der endnu er mellem mænd og kvinder, 
hvad angår brugen af IST.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Bilag, nr. 6, del A, afsnit 2

Færdigheder til at kommunikere konstruktivt 
i forskellige miljøer, udtrykke og forstå 
forskellige synspunkter, forhandle på en 
tillidsvækkende måde og føle empati er 
afgørende ved denne kompetence. Et individ 
bør være i stand til at klare stress og 
frustration, til at ytre det på en konstruktiv 
måde og til at sondre mellem privatliv og 
arbejdsliv.

Færdigheder til at kommunikere konstruktivt 
i forskellige miljøer, udtrykke og forstå 
forskellige synspunkter, forhandle på en 
tillidsvækkende måde og føle empati er 
afgørende ved denne kompetence. Et individ 
bør være rustet til at klare stress og 
frustration, til at ytre det på en konstruktiv 
måde og til at sondre mellem privatliv og 
arbejdsliv.

Or. fr
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 20
Bilag, nr. 6, del B, afsnit 1

Medborgerkompetence er baseret på viden 
om begreberne demokrati, medborgerskab 
og borgerrettigheder, herunder, hvordan de 
er fastsat i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder og internationale erklæringer og 
anvendes af forskellige institutioner på 
lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og 
internationalt plan. Det er vigtigt med viden 
om de vigtigste begivenheder, tendenser og 
drivkræfter bag forandring i den nationale, 
den europæiske og verdens historie og 
samtidshistorie særlig med hensyn til den 
europæiske mangfoldighed samt viden om 
de sociale og politiske bevægelsers mål, 
værdier og strategier.

Medborgerkompetence er baseret på viden 
om begreberne demokrati, retfærdighed, 
lighed, medborgerskab og borgerrettigheder, 
herunder, hvordan de er fastsat i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder og 
internationale erklæringer og anvendes af 
forskellige institutioner på lokalt, regionalt, 
nationalt, europæisk og internationalt plan. 
Det er vigtigt med viden om de vigtigste 
begivenheder, tendenser og drivkræfter bag 
forandring i den nationale, den europæiske 
og verdens historie og samtidshistorie særlig 
med hensyn til den europæiske 
mangfoldighed samt viden om de sociale og 
politiske bevægelsers mål, værdier og 
strategier.

Or. fr

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Bilag, nr. 7, definition

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

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

Or. fr
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