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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionen föreslår en europeisk referensram för nyckelkompetenser och 
redogör för hur dessa färdigheter skall kunna erbjudas alla EU-medborgare genom livslångt 
lärande – särskilt när det gäller att förvärva och upprätthålla grundläggande färdigheter.

Föredraganden välkomnar detta initiativ. Den tilltagande marknadsglobaliseringen och 
övergången till en kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle gör det särskilt 
viktigt att stärka nyckelkompetenserna. De europeiska arbetstagarnas internationella 
konkurrenskraft bör stärkas och säkerställas.

I detta sammanhang skall följande målsättningar uppfyllas:

• Nyckelkompetenser skall fastställas och definieras.

• Medlemsstaternas arbete skall stödjas för att ungdomar och vuxna skall ha tillräckliga 
nyckelkompetenser och kunna utveckla dessa.

• Den europeiska referensramen skall ställas till förfogande för beslutsfattare, 
utbildningsanordnare, arbetsgivare och de studerande själva. Därigenom skall grunden 
läggas för ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå.

Föredraganden stöder Europeiska kommissionens indelning och definition av 
nyckelkompetenser. Den europeiska referensramen skall omfatta följande åtta 
nyckelkompetenser: 1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande 
språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande naturvetenskaplig och teknisk kompetens. 
4. Digital kompetens. 5. ”Lära att lära”. 6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens 
samt medborgerlig kompetens. 7. Företagaranda. 8. Kulturella uttrycksformer.

Föredraganden ser dock kritiskt på följande:

• Det tas knappast någon hänsyn till mindre gynnade personer. På grund av bristande 
grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser har de ofta inte förutsättningar att på 
egen hand tillägna sig nya kunskaper. Medlemsstaterna bör erbjuda dessa grupper 
skräddarsydda lösningar, som inte bara åtgärdar de allmänna kunskapsluckorna, utan även 
målinriktat förmedlar nyckelkompetenser. För att mindre gynnade personer skall lyckas i 
yrkeslivet är det av största vikt att de tillägnar sig nyckelkompetenser.

• Man bör framför allt ge ett starkare stöd till invandrarungdomar. Deras frustration, som 
också tar sig våldsamma uttryck, har bl.a. en viktig orsak: På grund av bristande 
grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser klarar de ofta inte av att delta i skol
och yrkesutbildningar. Detta resulterar ofta i arbetslöshet samt bristande självförtroende 
och framtidstro.

• Föräldrarna, de utbildningsansvariga och allmänheten får inga instrument som gör det 
möjligt att identifiera framgångsrika utbildningsinstitutioner. Rankningen av 
utbildningsinstitutioner (framför allt skolor) väcker ett allt större intresse i 
medlemsstaterna. Regionala rankningar, framför allt när det gäller tillhandahållandet av 
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nyckelkompetenser, kan bidra till att varaktigt förbättra utbildningsnivån i 
medlemsstaterna och EU.

• De statliga och privata utbildningsinstitutionernas engagemang för att nyckelkompetenser 
skall tillägnas, bibehållas och utvecklas kommer knappast att ge några resultat, om inte 
målgruppen är medveten om sitt eget ansvar.

• Hittills har en fyraårig rapporteringsskyldighet rekommenderats. Föredraganden anser 
detta vara en alltför lång tid för att man snabbt och utan fördröjning skall kunna reagera på 
utmaningar och krav i en utbildnings och arbetsmiljö som ändras i hastig takt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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 en 
framtidsorienterad 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 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik.

stöder rekommendationen andra relaterade 
politiska strategier, såsom sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik.

Ändringsförslag 2
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, 
även invandrare, möjligheter att utveckla 
nyckelkompetenser till en nivå som de 
behöver för vuxen- och yrkeslivet och som 
utgör en lämplig grund för vidareutbildning,

Ändringsförslag 3
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 människor som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, sociala, 
kulturella eller ekonomiska omständigheter 
behöver särskilt stöd för att kunna att 
utnyttja sin fulla utbildningspotential, vilket 
framför allt gäller de invandrarungdomar 
som saknar grundläggande färdigheter och 
nyckelkompetenser för att klara av en 
utbildning och vars frustration tar sig 
våldsamma uttryck,

Ändringsförslag 4
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 att säkerställa tillgång, stöd för 
inlärare som erkänner vuxnas olika behov 
och kompetenser,

Ändringsförslag 5
Rekommendation 4a (ny)
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4a. att se till att särskild hänsyn tas till 
behoven hos mindre gynnade personer, 
t.ex. funktionshindrade, långtidsarbetslösa, 
äldre personer, kvinnor, personer som har 
hoppat av skolan och personer med låga 
grundläggande färdigheter, vid alla 
åtgärder och tänkbara möjligheter inom 
utbildningsområdet,

Ändringsförslag 6
Rekommendation 4b (ny)

4b. att, vid sidan av åtgärderna för statlig, 
fri och företagsinriktad utbildning, se till 
att de berörda medborgarna känner ett ökat 
ansvar för att tillägna sig, bibehålla och 
utveckla sina egna kunskaper,

Ändringsförslag 7
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 samt samarbete med 
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
parter,

Ändringsförslag 8
Rekommendation 6a (ny)

6a. att se till att det införs regionala 
rankningar som upplyser om vilka resultat 
som utbildningsinstitutionerna i en region 
uppnår när det gäller att förmedla 
nyckelkompetenser,

Ändringsförslag 9
Uppmaning 1

1. att bidra till medlemsstaternas 
ansträngningar att utveckla sina 

1. att bidra till medlemsstaternas 
ansträngningar att utveckla sina 
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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,

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 samt peka på eventuella 
motsättningar,

Ändringsförslag 10
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 slutsatser 
för framtida arbete.

4. att två år efter medlemsstaternas 
antagande av denna rekommendation
undersöka i vilken omfattning 
rekommendationen har genomförts i 
medlemsstaterna och om 
rekommendationen har lett till en 
minskning av antalet medborgare som inte 
har nödvändiga grundläggande kunskaper 
och nyckelkompetenser, samt lägga fram 
resultaten för Europaparlamentet och 
rådet,

Ändringsförslag 11
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 vuxen-
och yrkeslivet. Denna kompetens bör sedan 
vidareutvecklas, upprätthållas och 
uppdateras som en del av livslångt lärande.
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Ändringsförslag 12
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, 
problemlösning, riskbedömning, 
beslutsfattande, beslutsvilja och hantering av 
känslor har alla en central roll när det gäller 
de åtta nyckelkompetenserna.

Ändringsförslag 13
Bilaga, rubrik 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 sociala och 
ekonomiska möjligheter inom kulturell 
verksamhet.


