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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om nøglekompetencer for 
livslang læring
(KOM(2005)0548 – C6–0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0548)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 149, stk. 4 og 150, stk. 4 (C6-0375/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Bilag, indledning, ny tekst efter titel

Eftersom globaliseringen fortsat giver EU 
nye udfordringer, får alle borgere brug 
for en lang række nøglekompetencer, så 
de på en fleksibel måde kan tilpasse sig til 
en stærkt sammenkoblet verden i hastig 
forandring.
Uddannelse skal med sine to aspekter -
både det sociale og det økonomiske - spille 
en nøglerolle, når det gælder om at sikre, 
at de europæiske borgere opnår de 
nøglekompetencer, der gør dem i stand til 
at tilpasse sig til sådanne ændringer på en 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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fleksibel måde.
Det er navnlig nødvendigt at opfylde 
elevernes forskellige behov ved at sikre 
lighed og tilgængelighed for de grupper, 
som uddannelsesmæssigt er ringe stillet 
på grund af personlige, sociale, kulturelle 
eller økonomiske omstændigheder, og 
som derfor har brug for særlig støtte, hvis 
de skal nå deres fulde 
uddannelsespotentiale. Det gælder f.eks. 
personer med dårlige grundlæggende 
færdigheder, personer, som er gået ud af 
skolen tidligt, langtidsarbejdsløse, ældre 
mennesker, indvandrere og handicappede. 
I den sammenhæng er 
hovedmålsætningerne med den foreslåede 
referenceramme at:
1) identificere og definere de 
nøglekompetencer, der er nødvendige for 
personlig tilfredsstillelse, et aktivt 
medborgerskab, social samhørighed og 
jobegnethed i et vidensamfund;
2) støtte medlemsstaterne i deres arbejde 
med at sikre, at unge efter grundlæggende 
almen- og erhvervsuddannelse har 
udviklet nøglekompetencerne i et sådant 
omfang, at de er klar til voksenlivet, og at 
voksne kan udvikle og ajourføre dem hele 
livet;
3) frembringe et europæisk 
referenceværktøj - nøglekompetencer for 
livslang læring - som er en europæiske 
referenceramme for politikere, 
uddannelsesudbydere, arbejdsgivere og 
eleverne selv med det formål at lette den 
nationale og europæiske indsats for at nå 
de målsætninger, der er fastlagt i 
fællesskab;
4) skabe en ramme for yderligere tiltag på 
fællesskabsniveau, både når det gælder 
arbejdsprogrammet "Uddannelse og 
erhvervsuddannelse 2010", og når det 
gælder Fællesskabets uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer.
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Ændringsforslag 2
Bilag, "Denne referenceramme omfatter otte nøglekompetencer", punkt 7

7. Iværksætterånd 7. Initiativrigdom og iværksætterånd

Ændringsforslag 3
Bilag, "Denne referenceramme omfatter otte nøglekompetencer", punkt 8

8. Kulturel udtryksevne. 8. Kulturel bevidsthed og udtryksevne.

Ændringsforslag 4
Bilag, punkt 6 "Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og 

medborgerkompetence", titel "Viden, færdigheder og holdninger, der kræves ved denne 
kompetence", punkt A

A. Individuel og kollektiv velfærd kræver 
forståelse af, hvordan et individ kan sikre 
optimal fysisk og åndelig sundhed, 
herunder som en ressource for en selv og 
ens familie, og viden om, hvordan en sund 
livsstil kan bidrage hertil. For vellykkede 
interpersonelle og sociale relationer er det 
vigtigt at forstå de bredt accepterede 
adfærdsmønstre og vaner i forskellige 
samfund og miljøer (f.eks. på 
arbejdsmarkedet) og at være bekendt med 
basisbegreberne vedrørende individer, 
grupper, erhvervsorganisationer, 
ligestilling, samfund og kultur. Det er 
vigtigt at forstå de europæiske samfunds 
flerkulturelle og socioøkonomiske 
dimensioner og samspillet mellem den 
nationale kulturelle identitet og den 
europæiske identitet.

A. Individuel og kollektiv velfærd kræver 
forståelse af, hvordan et individ kan sikre 
optimal fysisk og åndelig sundhed, 
herunder som en ressource for en selv og 
ens familie, og viden om, hvordan en sund 
livsstil kan bidrage hertil. For vellykkede 
interpersonelle og sociale relationer er det 
vigtigt at forstå de bredt accepterede 
adfærdsmønstre og vaner i forskellige 
samfund og miljøer (f.eks. på 
arbejdsmarkedet). Det er ligeledes vigtigt 
at at være bekendt med basisbegreberne 
vedrørende individer, grupper, 
erhvervsorganisationer, ligestilling og 
ikke-forskelsbehandling, samfund og 
kultur. Det er vigtigt at forstå de 
europæiske samfunds flerkulturelle og 
socioøkonomiske dimensioner og 
samspillet mellem den nationale kulturelle 
identitet og den europæiske identitet.

Ændringsforslag 5
Bilag, punkt 6 "Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og 

medborgerkompetence", titel "Viden, færdigheder og holdninger, der kræves ved denne 
kompetence", punkt B
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B. Medborgerkompetence er baseret på 
viden om begreberne demokrati, 
medborgerskab og borgerrettigheder, 
herunder, hvordan de er fastsat i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder og 
internationale erklæringer og anvendes af 
forskellige institutioner på lokalt, regionalt, 
nationalt, europæisk og internationalt plan.
Det er vigtigt med viden om de vigtigste 
begivenheder, tendenser og drivkræfter 
bag forandring i den nationale, den 
europæiske og verdens historie og 
samtidshistorie særlig med hensyn til den 
europæiske mangfoldighed samt viden om 
de sociale og politiske bevægelsers mål, 
værdier og strategier.

B. Medborgerkompetence er baseret på 
viden om begreberne demokrati, 
medborgerskab og borgerrettigheder, 
herunder, hvordan de er fastsat i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder og 
internationale erklæringer og anvendes af 
forskellige institutioner på lokalt, regionalt, 
nationalt, europæisk og internationalt plan.
Det er vigtigt med viden om 
samtidsbegivenheder samt de vigtigste 
begivenheder og tendenser i den nationale, 
den europæiske - herunder den 
europæiske integrationsproces og dennes 
resultater - og verdens historie. 
Bevidstheden om den europæiske 
mangfoldighed samt om de sociale og 
politiske bevægelsers mål, værdier og 
strategier bør ligeledes fremmes.

Ændringsforslag 6
Bilag, punkt 6 "Interpersonelle, interkulturelle og sociale kompetencer og 

medborgerkompetence", titel "Viden, færdigheder og holdninger, der kræves ved denne 
kompetence", punkt B, afsnit 3

Fuld respekt for menneskerettighederne, 
herunder lighedsprincippet som et grundlag 
for demokratiet, anerkendelse og forståelse 
af forskelle mellem forskellige religiøse 
eller etniske gruppers værdisystemer er 
forudsætningen for en positiv holdning.
Det omfatter også at vise sit tilhørsforhold 
til det sted, man bor, sit land, EU og 
Europa i almindelighed og (sin del af) 
verden og at være rede til at deltage i den 
demokratiske beslutningsproces på alle 
niveauer. En konstruktiv deltagelse 
omfatter også medborgeraktiviteter, støtte 
til social mangfoldighed og samhørighed 
og bæredygtig udvikling og parathed til at 
respektere andres værdier og privatliv.

Fuld respekt for menneskerettighederne, 
herunder lighedsprincippet som et grundlag 
for demokratiet, anerkendelse og forståelse 
af forskelle mellem forskellige religiøse 
eller etniske gruppers værdisystemer er 
forudsætningen for en positiv holdning.
Det omfatter også at vise sit tilhørsforhold 
til det sted, man bor, sit land, EU og 
Europa i almindelighed og (sin del af) 
verden og at være rede til at deltage i den 
demokratiske beslutningsproces på alle 
niveauer. Det omfatter ligeledes, at der 
udvises ansvarsfølelse, og at der vises 
forståelse og respekt for de fælles værdier, 
som er nødvendige for at sikre samfundets 
samhørighed, f.eks. respekt for de 
demokratiske principper. En konstruktiv 
deltagelse omfatter også 
medborgeraktiviteter, støtte til social 
mangfoldighed og samhørighed og 
bæredygtig udvikling og parathed til at 
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respektere andres værdier og privatliv.

Ændringsforslag 7
Bilag, punkt 7, titel

7. Iværksætterånd 7. Initiativrigdom og iværksætterånd

Ændringsforslag 8
Bilag, punkt 8, titel

8. Kulturel udtryksevne 8. Kulturel bevidsthed og udtryksevne

Ændringsforslag 9
Bilag, punkt 8, titel "Viden, færdigheder og holdninger, der kræves ved denne kompetence", 

afsnit 1

Kulturel viden forudsætter basal viden om 
kulturelle hovedværker, herunder den 
populære samtidskultur, som en vigtig del 
af menneskets historie i forbindelse med 
den nationale og europæiske kulturarv og 
dennes stilling i verden. Det er vigtigt at 
forstå den kulturelle og sproglige 
mangfoldighed i Europa (og de europæiske 
lande) og behovet for at bevare den og at 
forstå udviklingen af den almindelige smag 
og æstetiske faktorers betydning i 
dagligdagen.

Kulturel viden forudsætter en bevidsthed 
om lokal, national og europæisk kulturarv 
og dennes stilling i verden. Den dækker 
en basal viden om kulturelle hovedværker, 
herunder den populære samtidskultur. Det 
er vigtigt at forstå den kulturelle og 
sproglige mangfoldighed i Europa (og de 
europæiske lande) og behovet for at bevare 
den og at forstå udviklingen af den 
almindelige smag og æstetiske faktorers 
betydning i dagligdagen.
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BEGRUNDELSE

KOMMISSIONENS FORSLAG

Med den henstilling, der skal kommenteres, præsenteres et europæisk referenceværktøj for 
nøglekompetencer og et forslag til, hvordan alle europæiske borgere kan sikres adgang til 
disse kompetencer gennem livslang læring.

Der ydes dermed et bidrag til Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse og især til 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010".

Udviklingen af det videnbaserede samfund i forbindelse med Lissabon-processen forudsætter, 
at medlemsstaterne fremmer reformen af deres undervisnings- og 
erhvervsuddannelsessystemer hurtigere for bl.a. at opnå de europæiske referenceniveauer 
(benchmarks) for en forbedring af unge menneskers kvalifikationer og kompetencer.

Forslaget om oprettelse af en europæisk referenceramme for nøglekompetencer udgør i denne 
henseende et praktisk instrument til fremme af medlemsstaternes bestræbelser, hvilket skal 
garantere tilegnelse og vedligeholdelse af nøglekompetencer i de europæiske borgeres 
personlige, offentlige og erhvervsmæssige liv.

Den foreslåede referenceramme omfatter følgende otte nøglekompetencer, som hver europæer 
bør være i besiddelse af:

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 

Foruden definitionen af nøglekompetencer fremgår det også af henstillingen, at 
gennemførelsen af de pågældende afgørelser bedst kan ske på nationalt, regionalt og/eller 
lokalt niveau. Medlemsstaterne opfordres til at sørge for, at alle mennesker inden afslutningen 
af deres grundlæggende almen- og erhvervsuddannelse tilegner sig nøglekompetencer, og 
medlemsstaterne tilskyndes i lyset af det europæiske referenceniveau til at arbejde på at fjerne 
begrænsninger i uddannelserne. Hvad angår voksne, stilles der i henstillingen krav om at 
opbygge en omfattende infrastruktur sammen med alle relevante parter.

Målsætningerne i henstillingen lyder i detaljer som følger:

- identificere og definere nøglekompetencer;
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- støtte medlemsstaterne i deres arbejde med at sikre, at unge efter grundlæggende almen-
og erhvervsuddannelse har udviklet nøglekompetencerne i et sådant omfang, at de er klar 
til voksenlivet;

- frembringe et europæisk referenceværktøj til brug for politikere, uddannelsesudbydere, 
arbejdsgivere og eleverne selv;

- skabe en ramme for yderligere tiltag på fællesskabsniveau.

For at nå målene foreslås følgende konkrete foranstaltninger til at støtte reformerne på 
nationalt niveau:

- peer learning, udveksling af eksempler på god praksis og status over fremskridt i de 
rapporter, der aflægges hvert andet år;

- støtte til relevante projekter gennem EU-programmerne for almen og faglig uddannelse;
- tiltag, som skal fremme en fælles opfattelse af nøglekompetencer og deres forbindelse til 

beskæftigelses- og socialpolitik;
- tiltag, som skal fremme partnerskaber med arbejdsmarkedets parter og andre relevante 

organisationer.

Forslaget har ingen virkning på Fællesskabets budget.

ORDFØRERENS BEMÆRKNINGER OG ÆNDRINGSFORSLAG

Ordføreren støtter det foreliggende forslag fra Kommissionen, der bidrager til, at de 
strategiske mål i den relancerede Lissabon-strategi opnås, og som er af særlig betydning for 
livslang læring.

Ordføreren understreger i denne forbindelse især nødvendigheden af øgede investeringer i 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse og færdigheder generelt.

Hun mener, at oprettelsen af en europæisk referenceramme for nøglekompetencer er positiv, 
og at den giver de europæiske borgere et instrument, som de har brug for i forbindelse med 
tilpasningen til et arbejdsmarked i forandring i et videnbaseret samfund.

Ordføreren understreger især, at alle europæiske borgere inklusive mennesker med særlige 
behov som unge, der er droppet ud af skolen, handicappede, langtidsarbejdsløse, ældre og 
mennesker med dårlige grundlæggende færdigheder bør have en realistisk mulighed for at 
tilegne sig grundlæggende færdigheder.
Hun stiller et ændringsforslag i den kontekst og mener, at det er positivt, at medlemsstaterne i 
punkt 2 i forslaget anbefales at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for de personer, 
der er uddannelsesmæssigt dårligt stillet af personlige, sociale, kulturelle eller økonomiske 
grunde og derfor har brug for særlig støtte for at realisere deres uddannelsespotentiale.

Ordføreren foreslår, at bilagets indledning udvides, således at bl.a. referenceinstrumentets 
målsætninger nævnes. 
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Hun stiller desuden følgende ændringsforslag, hvad angår de nøglekompetencer, der er 
defineret i bilaget:

- Kategori 6: Ordføreren præciserer definitionen af viden og holdninger, som er 
grundlæggende for medborgerkompetencen, og understreger i den forbindelse 
betydningen af den europæiske dimension, som hænger tæt sammen med kendskabet 
til Europas historie og den europæiske integrationsproces samt med bevidstheden om 
den europæiske kulturelle identitet og fælles værdier.

- Kategori 7: Ordføreren understreger betydningen af egne initiativer som 
nøglekompetence og foreslår at supplere kategoriens titel i den retning.

- Kategori 8: Ordføreren foreslår at udvide kategoriens titel og definitionen af 
nøglekompetence med en ekstra dimension, nemlig "kulturel bevidsthed". 

Ordføreren er fortsat af den opfattelse, at det ikke kun er tilegnelsen, men også 
videreudviklingen og vedligeholdelsen af nøglekompetencer gennem livslang læring, der skal 
fremmes indgående for at støtte yderligere uddannelse og beskæftigelsesevnen.

Hun bifalder, at videreudviklingen af nationale strategier for livslang læring samt 
medlemsstaternes undervisnings- og erhvervsuddannelsessystemer støttes med forslaget, og at 
reformen om læseplaner samt oprettelsen af et standardiseret udbud af uddannelse og 
videreuddannelse for voksne dermed fremmes. 

Ordføreren mener, at der med forslaget skal tages højde for virkningerne af konceptet på de 
andre europæiske programmer og initiativer som f.eks. det integrerede aktionsprogram i 
forbindelse med livslang læring eller den europæiske kvalifikationsramme.

Desuden skal der i højere grad gennemføres en undersøgelse af virkningerne af en tilegnelse 
af enkelte kompetencer, f.eks. ved at undersøge, hvad der er målet for de enkelte 
kompetencer, og hvilke følger det har for den enkeltes sociale liv og arbejdsliv.

Ordføreren er tilhænger af en hurtig indføring af den foreslåede referenceramme for 
nøglekompetencer.


