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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ til et program inden for livslang læring, 
der har til formål at medtage alle eksisterende programmer som et bidrag til tilvejebringelsen 
af et avanceret vidensamfund for at gøre det muligt at opfylde Lissabon-målsætningerne. 
Uddannelsessystemet står over for flere større udfordringer: den demografiske udvikling, 
arbejdsstyrkens stigende aldersgennemsnit og parallelle bestræbelser på at øge 
beskæftigelsen.

Kvindernes stilling på arbejdsmarkedet er knyttet til kvindernes situation inden for de almene 
og erhvervsfaglige uddannelser. Der er fortsat betydelige forskelle mellem mænd og kvinder 
på arbejdsmarkedet, f.eks. løngabet, der hyppigt er en følge af de uligheder, som optræder i de 
europæiske uddannelsessystemer i Europa. Over 60% af de nye job, der blev oprettet mellem 
1995 og 2000, befandt sig inden for den højteknologiske sektor. Kvinder er 
underrepræsenterede på områder som forskning og teknologi, der spiller en vigtig rolle ved 
etableringen af en konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret økonomi i overensstemmelse 
med Lissabon-målene.  Der bør udarbejdes strategier med henblik på at øge kvinders 
deltagelse og tilstedeværelse på alle niveauer inden for uddannelserne på dette område. Der 
skal føres kønsspecifikke statistikker på områder som forskningsmidler eller kvinders 
repræsentation på universiteter og forskningscentre, så der kan findes effektive metoder til at 
sikre ligestilling for mænd og kvinder inden for de almene og erhvervsfaglige uddannelser i 
Europa.

Lige adgang til uddannelse

Uddannelserne har en direkte kontaktflade til borgerne, og for mange af de borgere, som 
deltager i programmet, er det første gang, at de er i berøring med EU, en medlemsstat eller et 
kandidatland. At rejse til udlandet for at studere eller dygtiggøre sig er en udmærket måde at 
lære et andet sprog og en anden kultur at kende på, og med programmet får borgerne 
mulighed for at få forståelse for Unionens og dens nabolandes mangfoldighed. Et program 
inden for livslang læring, der medtager alle eksisterende programmer, er ikke bare vigtigt, når 
det gælder om at skabe økonomisk vækst, men hvad vigtigere er, det er nødvendigt for 
integrationen inden for EU.

Programmet skal være tilgængeligt for alle, og det skal tage højde for alle de grupper, som er 
underrepræsenterede inden for de almene er erhvervsfaglige uddannelser. Netværket af 
nationale agenturer skal i kraft af programmet kunne satse specifikt på de grupper, som har 
særlige problemer med at få adgang til uddannelserne, dvs. uddannelsessøgende med særlige 
behov, handicappede, indvandrere og personer, som lever under fattigdomsgrænsen. Alt for 
ofte nedarves uddannelsesniveauet fra forældre til deres børn, og en af de vigtigste 
målsætninger må være at stimulere de almene og erhvervsfaglige uddannelser  uafhængigt af 
den sociale baggrund. Sprog er nøglen til at blive integreret i et nyt samfund. Ordføreren vil 
gerne gøre medlemsstaterne opmærksomme på, at der er en væsentlig sammenhæng mellem 
indlæring af sprog og integration i et nyt samfund og opfordrer derfor medlemsstaterne til at 
forbedre sprogundervisningen for indvandrere.
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Forbedringen af sprogkundskaberne i Europa er en målsætning, som kræver særlig 
opmærksomhed. Det Europæiske Råd i Barcelona opstillede i 2002 en målsætning om 
indlæring af mindst to fremmedsprog fra et tidligt alderstrin.

Områder, der er ugunstigt stillede i geografisk henseende, har behov for mere støtte. Ligheden 
mellem regionerne må styrkes. Der bør gennemføres udvikling og forskning med særligt
henblik på regionernes særlige aktiver og karakteristika.

Fleksible uddannelsesformer

Ordføreren opfordrer medlemsstaterne til at se nærmere på de forskellige uddannelsestyper, 
som findes i det pågældende land med henblik på at nå frem til almene og erhvervsfaglige 
uddannelser, der er hensigtsmæssige i et moderne samfund. Når der skal skabes mulighed for, 
at alle kategorier af personer kan få adgang til uddannelserne, er det særdeles vigtigt at tage 
hensyn til, at størstedelen af dem, der har deltidsarbejde i EU, er kvinder. Det er af denne 
grund vigtigt for især kvinderne, at der er muligheder for e-læring og studier på deltid.

Tredjelandes deltagelse

Programmet er tilgængeligt for tredjelande, og ordføreren ønsker at understrege vigtigheden 
af denne mulighed for Den Europæiske Unions fremtid. Det er en situation, som vil være til 
fordel for alle, når lande som Tyrkiet eller lande på det vestlige Balkan kan nyde godt af en 
førtiltrædelsesstrategi, og det er en udmærket mulighed for, at borgere fra Den Europæiske 
Union kan få adgang til at deltage i almene og erhvervsfaglige uddannelsesprogrammer uden 
for EU-25. Ordføreren vil derfor opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at drage 
omsorg for, at tredjelande ubegrænset kan deltage.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Et avanceret vidensamfund er nøglen 
til højere vækst og erhvervsfrekvens. Almen 
og erhvervsfaglig uddannelse er væsentlige 
prioriteringer for Den Europæiske Union 
med henblik på at kunne opfylde Lissabon-
målene.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 
om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF 
om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så 
vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt 
arbejdsvilkår* indeholder et krav om 
adgang til alle former for 
erhvervsvejledning.
*EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.

Ændringsforslag 3
Betragtning 16 a (ny)

(16a) Et permanent tværnationalt 
samarbejde og øget mobilitet i forbindelse 
med de almene og erhvervsfaglige 
uddannelser vil kunne bidrage til en højere 
kvalitet af disse uddannelser i Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 4
Betragtning 17 a (ny)

(17a) På baggrund af Lissabon-målet om  
at nå op på en erhvervsfrekvens for kvinder 
på over 60% i 2010 og det forhold, at 
opdelingen på arbejdsmarkedet fortsat er 
betydelig, er det nødvendigt at lette 
kvindernes adgang til livslang læring og 
specielt til it-uddannelse og at støtte 
kvinders deltagelse på alle niveauer inden 
for de almene og erhvervsfaglige 
uddannelser. 

Ændringsforslag 5
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Betragtning 26 a (ny)

(26a) Der bør udvises særlig 
opmærksomhed over for de grupper, der er 
underrepræsenteret i 
uddannelsessystemerne i Europa.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 2

2. Det overordnede mål med det integrerede 
program er gennem livslang læring at 
bidrage til at udvikle Fællesskabet til et 
vidensamfund med en bæredygtig 
økonomisk udvikling, flere og bedre job og 
større social samhørighed, samtidig med at 
der sikres en god beskyttelse af miljøet af 
hensyn til de kommende generationer. Det er 
især hensigten at fremme 
vekselvirkningerne, samarbejdet og 
mobiliteten mellem uddannelsessystemerne i 
Fællesskabet, således at de bliver en 
kvalitetsreference på verdensplan.

2. Det overordnede mål med det integrerede 
program er gennem livslang læring at 
bidrage til at udvikle Fællesskabet til et 
vidensamfund med en bæredygtig 
økonomisk udvikling, flere og bedre job og 
større social samhørighed ved særlig 
hensyntagen til integrationen af 
kønsaspektet i alle typer af 
uddannelsessystemer og på alle niveauer i 
disse, samtidig med at der sikres en god 
beskyttelse af miljøet af hensyn til de 
kommende generationer. Det er især 
hensigten at fremme vekselvirkningerne, 
samarbejdet og mobiliteten mellem 
uddannelsessystemerne i Fællesskabet, 
således at de bliver en kvalitetsreference på 
verdensplan.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 3, litra c a (nyt)

(ca) at give alle muligheder for adgang til 
livslang læring og gennemførelse af 
specifikke foranstaltninger henvendt til 
vanskeligt stillede personer som enlige 
forsørgere, indvandrere samt kvinder og 
mænd, der bor i afsides områder eller i 
fattigdom

Ændringsforslag 8
Artikel 1, stk. 3, litra e

(e) at bidrage til øget deltagelse i livslang (e) at bidrage til øget deltagelse i livslang 
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læring for personer i alle aldre læring for personer i alle aldre og at udvise 
særlig opmærksomhed over for alle de 
grupper, som er underrepræsenteret i 
uddannelsessystemerne i Europa

Ændringsforslag 9
Artikel 1, stk. 3, litra f

(f) at fremme sprogindlæring og sproglig 
mangfoldighed

(f) at fremme sprogindlæring og anvendelse 
af sprog for at sikre sproglig mangfoldighed 

Ændringsforslag 10
Artikel 1, stk. 3, litra i

(i) at udnytte resultater, innovative produkter 
og processer samt at udveksle god praksis på 
de områder, der er omfattet af det 
integrerede program.

(i) at udnytte resultater, innovative produkter 
og processer samt at udveksle god praksis på 
de områder, der er omfattet af det 
integrerede program for at forbedre 
uddannelsernes kvalitet ved fastlæggelse af 
bedste praksis.

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 3, litra i a (nyt)

(ia) at sikre integrering af kønsaspektet og 
fuldstændig inddragelse af både mænd og 
kvinder inden for alle sektorer af de almene 
og erhvervsfaglige uddannelser i Europa

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 6, litra b, punkt vi a (nyt)

(via) De skal have en relevant viden om 
integrering af kønsaspektet, ligesom de skal 
tage de nødvendige skridt til at gennemføre 
integreringen af dette aspekt i deres 
arbejde.

Ændringsforslag 13
Artikel 18, litra c
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(c) tilskynde til, at man tilegner sig et
fremmedsprog nummer to

(c) tilskynde til, at man tilegner sig  
fremmedsprog 


