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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår en europæisk referenceramme for nøglekompetencer og gør rede for, 
hvordan adgangen til disse kompetencer kan sikres for alle EU-borgere ved hjælp af livslang 
læring - frem for alt med henblik på erhverv og opdatering af de grundlæggende færdigheder.

Udtalelsens ordfører hilser dette initiativ velkomment. I lyset af den voksende globalisering af 
markederne og paradigmeskiftet til en videnbaseret økonomi og det videnbaserede samfund er 
den styrkelse af nøglekompetencerne, som tilstræbes, af særlig stor betydning. De europæiske 
arbejdstageres internationale konkurrenceevne skal styrkes og sikres.

I denne forbindelse skal følgende målsætninger opfyldes:

• nøglekompetencerne skal identificeres og defineres

• medlemsstaterne skal støttes i deres arbejde med at sikre, at unge og voksne råder over 
nøglekompetencer i et tilstrækkeligt omfang og kan udvikle disse kompetencer

• Den europæiske referenceramme skal stilles til rådighed til brug for politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og elever; der skal dermed skabes et grundlag for 
yderligere aktioner på fællesskabsplan.

Ordføreren støtter den underinddeling og definition af nøglekompetencerne, som 
Kommissionen har foretaget. Den europæiske referenceramme skal omfatte i alt otte 
nøglekompetencer, nemlig: 1. Kommunikativ kompetence i modersmålet; 2. kommunikativ 
kompetence i fremmedsprog; 3. matematisk kompetence og naturvidenskabelig og 
teknologisk basiskompetence; 4. digital kompetence; 5. læringskompetence; 6. 
interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og medborgerkompetence; 7. 
iværksætterånd; 8. kulturel udtryksevne.

Ordføreren ser dog med kritiske øjne på følgende:

• Der tages knap nok hensyn til handicappede. De er på grund af manglende 
grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer ofte ikke i stand til selvstændigt at 
tilegne sig ny viden. Medlemsstaterne burde give disse grupper skræddersyede tilbud, 
der ikke kun råder bod på almindelig mangel på viden men også formidler 
nøglekompetencer. Erhvervelse af nøglekompetencer er af overordentlig stor 
betydning for, at handicappede kan vinde fodfæste i en erhvervssammenhæng.

• Især unge indvandrere bør begunstiges i større omfang. Deres frustrationer, der også 
giver sig udslag i vold, bunder foruden andre grunde i følgende årsag: De unge kan på 
grund af manglende grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer ikke deltage 
effektivt i skoleuddannelse og erhvervsfaglig uddannelse. Dette resulterer ofte i 
manglende selvtillid, arbejdsløshed og rådvildhed.

• Forældre, uddannelsesansvarlige og offentligheden får ingen instrumenter til rådighed 
til at identificere resultatgivende uddannelsesinstitutioner. Der er i medlemsstaterne 
voksende interesse for rangordning af uddannelsesinstitutioner (især skoler). 
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Regionale ranglister over skoler, specielt hvad angår formidling af nøglekompetencer, 
vil kunne yde et varigt bidrag til forbedring af uddannelsesniveauet i EU og dets 
medlemsstater.

• Statslige og private uddannelsesinstitutioners indsats til fordel for erhvervelse, 
bevarelse og videreudvikling af nøglekompetencer kan næppe give resultater, hvis 
personerne i målgruppen ikke er bevidste om deres eget ansvar.

• Henstillingen fastlægger indtil videre en pligt til at aflægge rapport hvert fjerde år. 
Dette forekommer ordføreren at være for længe til at kunne reagere hurtigt og 
ufortøvet på udfordringerne og kravene i et uddannelses- og arbejdsmiljø, der er i 
hastig forandring.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 13

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt 
uddannelsesniveau ved at støtte og supplere 
medlemsstaternes indsats for at sikre, at 
deres systemer for grundlæggende 
uddannelse og erhvervsuddannelse giver alle 
unge mulighed for at udvikle 
nøglekompetencer i et omfang, der ruster 
dem til yderligere uddannelse og 
voksenlivet, og at voksne kan udvikle og 
opdatere deres nøglekompetencer ved hjælp 
af et konsekvent og overordnet udbud af 
livslang læring. Den tilvejebringer en fælles 
europæisk referenceramme for 
nøglekompetencer til politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
elever med henblik på at lette nationale 

(13) Denne henstilling har til formål at 
bidrage til udviklingen af et højt,
fremtidsorienteret 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 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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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.

reformer og udveksling af informationer 
mellem medlemsstaterne og Kommissionen 
inden for arbejdsprogrammet for 2010 
vedrørende uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne med det 
formål at nå de aftalte europæiske 
referenceniveauer. Henstillingen støtter også 
andre beslægtede politikker, f.eks. 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
diverse politikker, som vedrører unge.

Ændringsforslag 2
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, også indvandrere, mulighed for at 
udvikle de nøglekompetencer, som de har 
brug for i voksen- og arbejdslivet, og at der 
er skabt et passende grundlag for yderligere 
uddannelse

Ændringsforslag 3
Henstilling 2

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

2. at sikre, at der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger for unge, som af personlige, 
sociale, kulturelle eller økonomiske årsager 
er uddannelsesmæssigt dårligt stillet og 
derfor har behov for særlig støtte til at 
realisere deres uddannelsespotentiale; dette 
gælder først og fremmest for dem af de 
unge indvandrere, som mangler de 
grundlæggende færdigheder og 
nøglekompetencer, der skal til for at kunne 
deltage effektivt i en uddannelse eller 
videreuddannelse, og hvis frustrationer 
kommer til udtryk i vold

Ændringsforslag 4
Henstilling 4
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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. 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 og kompetencer

Ændringsforslag 5
Henstilling 4 a (ny)

4a. at sikre, at der i forbindelse med alle 
foranstaltninger og muligheder, der skabes 
på området for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, især tages hensyn til 
forfordelte menneskers behov, såsom 
handicappede, langtidsledige, ældre, 
kvinder, unge, der forlader skolen i utide,
samt mennesker med begrænsede 
grundlæggende færdigheder

Ændringsforslag 6
Henstilling 4 b (ny)

4b. at sikre, at der ud over 
foranstaltningerne vedrørende statslig og 
uafhængig uddannelse samt uddannelse i 
virksomhederne også hos de berørte 
borgere skabes en voksende bevidsthed om 
eget ansvar for erhvervelse, bevarelse og 
udvikling af deres egne kompetencer;

Ændringsforslag 7
Henstilling 5

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

5. at sikre sammenhængen mellem 
voksenundervisningen og de 
erhvervsfaglige 
uddannelsesforanstaltninger for den 
enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og 
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parter samarbejde med arbejdsmarkedsparterne og 
andre berørte parter

Ændringsforslag 8
Henstilling 6 a (ny)

6a. at indføre regionale rangordninger, der 
giver oplysninger om, hvilke positive 
resultater en regions 
uddannelsesinstitutioner har opnået med 
formidling af nøglekompetencer

Ændringsforslag 9
Hensigtserklæring 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 
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.

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

Ændringsforslag 10
Hensigtserklæring 4

4. at vurdere de konsekvenser, som 
"Nøglekompetencer for livslang læring –
en europæisk referenceramme" får for 
arbejdsprogrammet for 2010 vedrørende 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, og 4 år 
efter henstillingens vedtagelse aflægge 

4. to år efter medlemsstaternes vedtagelse 
af denne henstilling at indhente 
oplysninger om, i hvilket omfang denne 
henstilling er gennemført i 
medlemsstaterne, og om antallet af borgere, 
der ikke råder over de nødvendige 
grundlæggende kundskaber og 
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rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om de indhøstede erfaringer og følgerne for 
fremtiden.

nøglekompetencer, derefter er faldet, samt
at forelægge resultaterne for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 11
Bilag, indledning, afsnit 1

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

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

Ændringsforslag 12
Bilag, indledning, afsnit 2

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

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

Ændringsforslag 13
Bilag, nøglekompetence 8, afsnit 2

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

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