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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser Kommissionens forslag om nøglekompetencer for livslang læring 
velkomment. 

Alle borgere skal have adgang til uddannelse. Ingen bør forskelsbehandles på grund af køn, 
alder, finansiel situation, nationalitet eller etnisk oprindelse, regionalt bopælsområde, 
modersmål eller fysisk tilstand. Derfor bør man især have opmærksomheden rettet mod 
midaldrende kvinder og drenge i teenagealderen. Niveauet for viden, uddannelse og livslang 
læring hænger sammen med personernes situation på arbejdsmarkedet. Den manglende 
uddannelse - såvel som arbejdsløshed - blandt midaldrende og ældre kvinder er et problem, 
især i de nye medlemsstater. Ordføreren har bemærket, at flere og flere drenge i teenage-
alderen over hele Europa opgiver deres uddannelse efter den obligatoriske grundskole. Vi må 
tilskynde drenge til at gå videre med en gymnasie- eller erhvervsuddannelse for at få et 
arbejde. Samtidig må vi sikre, at piger har tilsvarende muligheder for uddannelse på alle 
niveauer, herunder grunduddannelser og akademiske uddannelser, og på arbejdspladsen.
Ordføreren ønsker at understrege, at den liste over nøglekompetencer, som Kommissionen har 
foreslået, bør ses som en gruppe færdigheder, som mennesker forsøger at opnå i løbet af et 
helt liv. Det er også vigtigt at indse og erkende, at mennesker er forskellige og har forskellige 
evner og talenter. Ordføreren ønsker også at understrege, at de bedste incitamenter til læring 
er målet, nemlig at få et arbejde. Arbejdsløshedstallet er stadig meget højt i nogle 
medlemsstater, og en akademisk uddannelse er ingen garanti for beskæftigelse.

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 4

(4) I forbindelse med en forbedring af 
Fællesskabets beskæftigelsesresultater 
understregede Det Europæiske Råd på 
møderne i marts og december 2003, at det er 
nødvendigt at udbygge livslang læring og 
navnlig fokusere på aktive, forebyggende 
tiltag for arbejdsløse og inaktive. 
Inspirationskilden var 
beskæftigelsestaskforcens rapport, hvori det 
fremhæves, at det er nødvendigt for 

(4) I forbindelse med en forbedring af 
Fællesskabets beskæftigelsesresultater under 
henvisning til Lissabon-målet med opnåelse 
af en gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens
for EU på sammenlagt 70 % og på mindst 
60 % for kvinder, udviste Det Europæiske 
Råd på møderne i marts og december 2003
stor beslutsomhed med hensyn til 
ligestilling og fuld opnåelse af lige 
muligheder og understregede, at det er 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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borgerne at kunne tilpasse sig til ændringer, 
at det er vigtigt at integrere borgerne på 
arbejdsmarkedet, og at livslang læring spiller 
en afgørende rolle.

nødvendigt at udbygge livslang læring og 
navnlig fokusere på aktive, forebyggende 
tiltag for arbejdsløse og inaktive. 
Inspirationskilden var 
beskæftigelsestaskforcens rapport, hvori det 
fremhæves, at det er nødvendigt for 
borgerne at kunne tilpasse sig til ændringer, 
at det er vigtigt at integrere borgerne på 
arbejdsmarkedet, og at livslang læring spiller 
en afgørende rolle.

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 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; at styrke livslang lærings 
bidrag til personlig udfoldelse, social
samhørighed, aktivt medborgerskab og 
ligestilling ved at fjerne sociale 
kønsbestemte stereotyper

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; at 
fremme spredningen af karrierevalg for 
unge kvinder, idet der lægges særlig vægt 
på den lave procentsats af kvindelige 
studerende inden for naturvidenskaber, 
industriorienterede studier eller 
ingeniørstudier, herunder 
informationssamfundets teknologi, og på 
risikoen for, at kvinder udelukkes fra 
beskæftigelse på disse områder
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Ændringsforslag 4
Henstilling 3

3. at sikre, at voksne kan udvikle og 
opdatere nøglekompetencerne hele livet 
igennem, og at der navnlig sættes fokus på 
de målgrupper, som har førsteprioritet i 
national, regional og/eller lokal 
sammenhæng

3. at sikre, at voksne kan udvikle og 
opdatere nøglekompetencerne hele livet 
igennem, og at der navnlig sættes fokus på 
de målgrupper, som har førsteprioritet i 
national, regional og/eller lokal 
sammenhæng; at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder ved at lette 
kvinders adgang til livslang læring og 
forbedre kvinders integration på
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 5
Henstilling 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. 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; at garantere, at 
integreringen af kønsaspektet gennemføres 
inden for alle sektorer af almen uddannelse 
og erhvervsuddannelse

Ændringsforslag 6
Bilag, Indledning, stk. 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. Nøglekompetencer bør ses 
som retningslinjer for de nødvendige 
færdigheder i dagens samfund. Det er ikke 
muligt at opnå alle de nævnte færdigheder 
fuldstændigt inden afslutningen af den 
grundlæggende almene uddannelse. 
Tværtimod bør unge lære det 
grundlæggende i disse færdigheder og 
siden udvikle, ajourføre og opretholde dem 
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som en del af den livslange læring. Det er 
også vigtigt at erkende og respektere 
menneskers forskellighed og forskellene i 
deres talenter og evner.

Begrundelse

De kompetencer, som alle unge skal opnå, er alt for krævende og omfattende. Målet bør være 
livslang læring og udvikling.

Ændringsforslag 7
Bilag, Nøglekompetencer, 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, udvise 
tolerance, 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.

Begrundelse

Tolerance er en af de vigtigste egenskaber i forbindelse med interpersonelle, interkulturelle 
og sociale kompetencer og medborgerkompetence og læring heraf. En tolerant holdning til 
det andet køn såvel som til forskellige kulturelle, religiøse og etniske grupper og til mennesker 
med en anden seksuel orientering er vigtigere end en omfattende forståelse. 


