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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande.

Alla människor måste ha tillgång till utbildning. Ingen får diskrimineras på grund av kön, 
ålder, ekonomisk situation, nationalitet, etniskt ursprung, bostadsort, modersmål eller fysiskt
tillstånd. Därför bör vi ta särskild hänsyn till medelålders kvinnor och tonårspojkar. 
Kunskaps- och utbildningsnivån samt det livslånga lärandet är kopplade till en persons 
ställning på arbetsmarknaden. Bristande utbildning är, precis som arbetslöshet, ett problem 
bland medelålders och äldre kvinnor i framför allt de nya medlemsstaterna. Föredraganden 
har även observerat att allt fler pojkar över hela Europa överger studierna efter den 
obligatoriska grundskolan. Vi måste uppmuntra pojkar att skaffa sig en gymnasie- eller 
yrkesutbildning för att kunna få anställning. Samtidigt måste vi se till att flickor har likvärdiga 
utbildningsmöjligheter på alla nivåer, såväl inom den grundläggande som inom den 
akademiska utbildningen, och på arbetsplatsen. Föredraganden vill understryka att den lista 
över nyckelkompetenser som kommissionen föreslår bör ses som ett antal färdigheter som 
människor skall sträva efter att uppnå under hela livet. Vidare är det viktigt att inse och ta 
hänsyn till att människor är olika och har olika talang och anlag. Föredraganden vill även 
framhålla att det bästa incitamentet för att lära sig är utsikten till en framtida anställning. 
Arbetslösheten är alltjämt mycket hög i vissa medlemsstater, och en akademisk utbildning är 
ingen jobbgaranti.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) För att förbättra gemenskapens 
sysselsättningssiffror betonade Europeiska 
rådet i mars 2003 och december 2003 
behovet av att utveckla livslångt lärande 
med särskild fokus på aktiva och 
förebyggande åtgärder för arbetslösa och 
personer som inte deltar i arbetslivet. Detta 
byggde på en rapport från specialgruppen för 
sysselsättningsfrågor som betonade att 

(4) För att förbättra gemenskapens 
sysselsättningssiffror i enlighet med 
Lissabonmålet om en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad i EU på sammanlagt 
70 % och minst 60 % för kvinnor visade
Europeiska rådet i mars 2003 och 
december 2003 stor beslutsamhet i frågan 
om jämställdhet och ett fullt förverkligande 
av lika möjligheter och betonade behovet av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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människor måste kunna anpassa sig till 
förändringar och integreras på 
arbetsmarknaden och att livslångt lärande 
här intar en central roll.

att utveckla livslångt lärande med särskild 
fokus på aktiva och förebyggande åtgärder 
för arbetslösa och personer som inte deltar i 
arbetslivet. Detta byggde på en rapport från 
specialgruppen för sysselsättningsfrågor som 
betonade att människor måste kunna anpassa 
sig till förändringar och integreras på 
arbetsmarknaden och att livslångt lärande 
här intar en central roll.

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 
möjligheter att utveckla nyckelkompetenser 
till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet 
och som utgör en grund för vidareutbildning 
och arbetslivet; att öka det livslånga 
lärandets bidrag till självförverkligande, 
social sammanhållning, aktivt 
medborgarskap och jämställdhet genom att 
avskaffa könsstereotyperna i samhället,

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 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; att 
främja ett mångsidigt yrkesval för unga 
kvinnor och särskilt beakta det låga antalet 
kvinnliga studerande inom naturvetenskap, 
industriinriktade studier och 
ingenjörsstudier, exempelvis studier i 
informationssamhällets teknik, och risken 
för kvinnor att stängas ute från 
anställningar inom dessa områden,

Ändringsförslag 4
Rekommendation 3
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3. att se till att vuxna kan utveckla och 
uppdatera nyckelkompetenser genom hela 
livet, och att särskild fokus läggs på 
målgrupper som fastställts som prioriterade 
grupper i nationella, regionala och/eller 
lokala sammanhang,

3. att se till att vuxna kan utveckla och 
uppdatera nyckelkompetenser genom hela 
livet, och att särskild fokus läggs på 
målgrupper som fastställts som prioriterade 
grupper i nationella, regionala och/eller 
lokala sammanhang; att främja jämställdhet 
genom att underlätta kvinnors tillgång till 
livslångt lärande och stärka deras 
deltagande på arbetsmarknaden,

Ändringsförslag 5
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; 
att se till att jämställdhetsperspektivet
integreras inom alla utbildningsområden,

Ändringsförslag 6
Bilaga, Inledning, 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. Nyckelkompetenserna bör 
ses som riktlinjer för de kunskaper som 
krävs i dagens samhälle. Det är inte möjligt 
att helt tillägna sig alla de uppräknade 
färdigheterna inom ramen för den 
grundläggande utbildningen. I stället bör 
ungdomarna lära sig grunderna till dessa 
färdigheter och sedan vidareutveckla, 
uppdatera och upprätthålla dem som en del 
av livslångt lärande. Det är även viktigt att
inse och respektera att människor är olika 
och har olika talang och anlag.
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Motivering

De kompetenser som varje ung människa skall uppnå är alltför krävande och omfattande. 
Målet bör vara livslångt lärande och utveckling.

Ändringsförslag 7
Bilaga, Nyckelkompetenser, punkt 6, del A, stycke 2

Kärnan av denna kompetens är färdigheter
när det gäller att kommunicera på ett 
konstruktivt sätt i olika miljöer, att uttrycka 
och förstå olika åsikter, förhandla med 
förmågan att skapa förtroende och känna 
empati. Man bör också kunna hantera stress 
och frustration och kunna uttrycka detta på 
ett konstruktivt sätt samt skilja mellan den 
privata och den yrkesrelaterade sfären.

Kärnan av denna kompetens är färdigheter
när det gäller att kommunicera på ett 
konstruktivt sätt i olika miljöer, att vara 
tolerant, att uttrycka och förstå olika åsikter, 
förhandla med förmågan att skapa 
förtroende och känna empati. Man bör också 
kunna hantera stress och frustration och 
kunna uttrycka detta på ett konstruktivt sätt 
samt skilja mellan den privata och den 
yrkesrelaterade sfären.

Motivering

Vad gäller interpersonell, interkulturell, social och medborgerlig kompetens, samt förmågan 
att tillägna sig denna, är tolerans en av de viktigaste egenskaperna. Viktigare än omfattande 
kunskaper är en tolerant inställning till det andra könet och till grupper med annan kultur, 
sexuell läggning, religion och etnicitet.


