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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een 
taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de 
betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake 
kerncompetenties voor levenslang leren
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0221)1,

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 149, lid 4, en artikel 150, lid 4 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-
0375/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Bijlage, inleiding, nieuwe tekst na de titel

Naarmate de mondialisering de Europese 
Unie voor nieuwe uitdagingen stelt, zal 
elke burger moeten beschikken over een 
breed scala van kerncompetenties om zich 
soepel te kunnen aanpassen aan een snel 
evoluerende en sterk onderling verbonden 
wereld.
Onderwijs in zijn dubbele rol – zowel 
sociaal als economisch – moet een 
sleutelrol spelen en waarborgen dat de 
Europese burgers de kerncompetenties 

  
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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verwerven die nodig zijn om zich soepel 
aan die veranderingen te kunnen 
aanpassen. 
In het bijzonder dient tegemoet te worden 
gekomen aan de uiteenlopende behoeften 
van de lerenden door gelijke rechten en 
toegang te garanderen voor die groepen 
die, door een onderwijsachterstand 
omwille van persoonlijke, sociale, 
culturele of economische 
omstandigheden, bijzondere 
ondersteuning behoeven om hun 
onderwijsmogelijkheden te realiseren, 
zoals mensen met lage basisvaardigheden,
voortijdige schoolverlaters, langdurig 
werklozen, oudere mensen, migranten en 
mensen met een handicap. 
Tegen deze achtergrond zijn de 
belangrijkste doelstellingen van dit 
voorgestelde referentiekader:
1) de kerncompetenties vaststellen en 
omschrijven die in een 
kennismaatschappij nodig zijn voor 
zelfontplooiing, actief burgerschap, 
sociale cohesie en inzetbaarheid; 
2) de lidstaten helpen bij hun 
inspanningen om ervoor te zorgen dat 
jongeren aan het einde van het initieel 
onderwijs en de initiële opleiding hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
hebben gebracht dat zij toegerust zijn voor 
het leven als volwassene, en dat 
volwassenen in staat zijn deze 
competenties hun leven lang verder te 
ontwikkelen en actueel te houden;
3) de beleidsmakers, onderwijsaanbieders, 
werkgevers en de lerenden zelf een 
Europees referentie-instrument aan de 
hand doen - de Kerncompetenties voor 
levenslang leren - een Europees 
referentiekader, teneinde de inspanningen 
op nationaal en Europees niveau in de 
richting van gemeenschappelijk 
overeengekomen doelstellingen te 
vergemakkelijken;
4) een kader te verschaffen voor verdere 
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maatregelen op communautair niveau, 
zowel binnen het werkprogramma 
'Onderwijs en opleiding 2010' als binnen 
de communautaire onderwijs- en 
opleidingsprogramma's.

Amendement 2
Bijlage, alinea "In dit kader worden de acht kerncompetenties omschreven", punt 7

7. Ondernemerschap; en 7. Zin voor initiatief en 
ondernemingschap;

Amendement 3
Bijlage, alinea "In dit kader worden de acht kerncompetenties omschreven", punt 8

8. Cultureel bewustzijn. 8. Cultureel bewustzijn en culturele 
uitingen.

Amendement 4
Bijlage, punt 6 "Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competentie", titel 

"Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot deze competentie, letter A, 
eerste alinea

A. Het persoonlijke en sociale welbevinden 
vereist inzicht in de manier waarop men 
voor een optimale lichamelijke en 
geestelijke gezondheid kan zorgen, het 
besef dat die van onschatbare waarde is 
voor jezelf en je gezin, en kennis van de 
manier waarop een gezonde leefstijl hiertoe 
kan bijdragen. Voor een succesvolle 
interpersoonlijke en sociale participatie is 
het belangrijk de in verschillende 
samenlevingen en milieus algemeen 
geaccepteerde gedragscodes en 
omgangsvormen te begrijpen (bv. op het 
werk) en op de hoogte te zijn van de 
basisbegrippen met betrekking tot 
individuen, groepen, arbeidsorganisaties, 
gelijkheid van man en vrouw, maatschappij 
en cultuur. Inzicht in de multiculturele en 
sociaal-economische dimensies van de 
Europese samenlevingen en in de 
wisselwerking tussen de nationale culturele 

A. Het persoonlijke en sociale welbevinden 
vereist inzicht in de manier waarop men 
voor een optimale lichamelijke en 
geestelijke gezondheid kan zorgen, het 
besef dat die van onschatbare waarde is 
voor jezelf en je gezin, en kennis van de 
manier waarop een gezonde leefstijl hiertoe 
kan bijdragen. Voor een succesvolle 
interpersoonlijke en sociale participatie is 
het belangrijk de in verschillende 
samenlevingen en milieus algemeen 
geaccepteerde gedragscodes en 
omgangsvormen te begrijpen (bv. op het 
werk). Op de hoogte zijn van de 
basisbegrippen met betrekking tot 
individuen, groepen, arbeidsorganisaties, 
gelijkheid van man en vrouw en non-
discriminatie, maatschappij en cultuur is 
evenzeer belangrijk. Inzicht in de 
multiculturele en sociaal-economische 
dimensies van de Europese samenlevingen 
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identiteit en de Europese identiteit is 
belangrijk.

en in de wisselwerking tussen de nationale 
culturele identiteit en de Europese identiteit 
is belangrijk.

Amendement 5
Bijlage, punt 6 "Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competentie", titel 

"Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot deze competentie, letter B, 
eerste alinea

B. Civieke competentie is gebaseerd op 
kennis van de begrippen democratie, 
burgerschap en burgerrechten, zoals die 
onder meer zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en internationale verklaringen, en door de 
diverse instellingen op lokaal, regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal 
niveau worden toegepast. Kennis van de 
belangrijkste gebeurtenissen, 
ontwikkelingen en veranderingsfactoren
in de nationale, Europese en 
wereldgeschiedenis en in de moderne tijd, 
uit het specifieke oogpunt van de 
Europese verscheidenheid, is essentieel, 
evenals kennis van de oogmerken, de 
waarden en het beleid van sociale en 
politieke bewegingen.

B. Civieke competentie is gebaseerd op 
kennis van de begrippen democratie, 
burgerschap en burgerrechten, zoals die 
onder meer zijn neergelegd in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en internationale verklaringen, en door de
diverse instellingen op lokaal, regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal 
niveau worden toegepast. Kennis van 
hedendaagse gebeurtenissen en van de 
belangrijkste gebeurtenissen en 
ontwikkelingen in de nationale 
geschiedenis, de Europese geschiedenis –
met inbegrip van het Europese 
integratieproces en de resultaten daarvan 
– en de wereldgeschiedenis is essentieel.
Ook dient een bewustzijn te worden 
ontwikkeld van de Europese 
verscheidenheid en culturele identiteit,
evenals van de oogmerken, de waarden en 
het beleid van sociale en politieke 
bewegingen.

Amendement 6
Bijlage, punt 6 "Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competentie", titel 

"Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot deze competentie, letter B, 
derde alinea

Volledige eerbiediging van de 
mensenrechten en gelijkheid als basis van 
de democratie en erkenning en begrip van 
de verschillen tussen waardesystemen van 
verschillende religieuze of etnische 
groeperingen vormen de grondslagen voor 
een positieve attitude. Deze omvat ook het 
aan de dag leggen van een gevoel van 
verbondenheid met zijn stad, land, de 

Volledige eerbiediging van de 
mensenrechten en gelijkheid als basis van 
de democratie en erkenning en begrip van 
de verschillen tussen waardesystemen van 
verschillende religieuze of etnische 
groeperingen vormen de grondslagen voor 
een positieve attitude. Deze omvat ook het 
aan de dag leggen van een gevoel van 
verbondenheid met zijn stad, land, de 
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Europese Unie en Europa in het algemeen, 
en de wereld (of een deel ervan), en de 
bereidheid deel te nemen aan het 
democratisch besluitvormingsproces op 
alle niveaus. Constructieve participatie 
impliceert ook civieke activiteiten, steun 
voor sociale verscheidenheid en cohesie en 
duurzame ontwikkeling, en de bereidheid 
om de waarden en privésfeer van anderen 
te respecteren.

Europese Unie en Europa in het algemeen, 
en de wereld (of een deel ervan), en de 
bereidheid deel te nemen aan het 
democratisch besluitvormingsproces op 
alle niveaus. Bovendien omvat deze het 
blijk geven van zin voor 
verantwoordelijkheid en van begrip en 
respect voor de gemeenschappelijke 
waarden die nodig zijn om de cohesie van 
de samenleving te waarborgen, zoals 
eerbiediging van de democratische 
beginselen. Constructieve participatie 
impliceert ook civieke activiteiten, steun 
voor sociale verscheidenheid en cohesie en 
duurzame ontwikkeling, en de bereidheid 
om de waarden en privésfeer van anderen 
te respecteren.

Amendement 7
Bijlage, punt 7, titel

7. Ondernemerschap 7. Zin voor initiatief en ondernemerschap

Amendement 8
Bijlage, punt 8, titel

8. Cultureel bewustzijn 8. Cultureel bewustzijn en culturele 
uitingen

Amendement 9
Bijlage, punt 8, titel "Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot deze 

competentie", alinea 1

Culturele kennis omvat elementaire kennis 
van de belangrijkste culturele werken, 
waaronder hedendaagse volkskunst als 
belangrijk onderdeel van de menselijke 
geschiedenis in het kader van het nationaal 
en Europees cultureel erfgoed en hun 
plaats in de wereld.  Het is belangrijk de 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
van Europa (en de Europese landen) te 
begrijpen, te beseffen dat die beschermd 
moet worden, en inzicht te hebben in de 

Culturele kennis omvat een bewustzijn van 
het lokaal, nationaal en Europees cultureel 
erfgoed en hun plaats in de wereld. Zij 
omvat elementaire kennis van de 
belangrijkste culturele werken, waaronder 
hedendaagse volkskunst. Het is belangrijk 
de culturele en taalkundige 
verscheidenheid van Europa (en de 
Europese landen) te begrijpen, te beseffen 
dat die beschermd moet worden, en inzicht 
te hebben in de ontwikkeling van de 
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ontwikkeling van de volkssmaak en het 
belang van esthetische factoren in het 
dagelijkse leven.

volkssmaak en het belang van esthetische 
factoren in het dagelijkse leven.
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TOELICHTING

HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De te becommentariëren aanbeveling presenteert een Europees referentie-instrument voor 
kerncompetenties en stelt voor hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedere burger daar door 
middel van levenslang leren toegang toe krijgt.

Ze levert hiermee een bijdrage tot de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en met 
name tot de omzetting van het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010".

De ontwikkeling van de kennismaatschappij in het kader van het Lissabonproces stelt dat de 
lidstaten de hervorming van hun onderwijs- en opleidingssystemen dienen te bespoedigen om 
onder andere de Europese referentieniveaus ('benchmarks') voor de verbetering van de 
kwalificaties en competenties van jongeren te behalen.

Het voorstel tot instelling van een Europees kader voor kerncompetenties biedt in dit verband 
een praktisch instrument ter bevordering van de inspanningen van de lidstaten, dat dient te 
garanderen dat de Europese burgers kerncompetenties verwerven en actualiseren in hun 
persoonlijke, openbare en beroepsleven.

Het voorgestelde referentiekader omvat de volgende acht kerncompetenties waarover elke 
Europese burger dient te beschikken:

1. communicatie in de moedertaal;
2. communicatie in vreemde talen;
3. wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte 

wetenschappen en technologie;
4. digitale competentie;
5. leercompetentie;
6. interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competentie;
7. ondernemerschap;
8. cultureel bewustzijn. 

Naast de omschrijving van de kerncompetenties licht de aanbeveling ook toe dat de 
uitvoeringsbesluiten het best op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau kunnen worden
genomen. Zij verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat iedereen aan het eind van het initieel 
onderwijs en de initiële opleiding de nodige kerncompetenties heeft verworven, en moedigt 
hen in het licht van de Europese referentieniveaus aan onderwijsachterstand aan te pakken. De 
aanbeveling verzoekt ook om samen met alle relevante partners een omvattende infrastructuur 
voor het volwassenenonderwijs te ontwikkelen.

De doelstellingen van de aanbeveling zijn meer concreet als volgt:

- kerncompetenties vaststellen en omschrijven;
- de lidstaten helpen bij hun inspanningen om ervoor te zorgen dat alle jongeren aan het 

einde van het initieel onderwijs en de initiële opleiding hun kerncompetenties op een 
zodanig peil hebben gebracht dat zij toegerust zijn voor het leven als volwassene; 
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- de beleidsmakers, onderwijsaanbieders, werkgevers en de lerenden zelf een Europees 
referentie-instrument aan de hand doen;

- een kader verschaffen voor verdere maatregelen op communautair niveau.

Om deze doelstellingen te behalen worden volgende concrete maatregelen ter ondersteuning 
van de hervormingen op nationaal vlak voorgesteld:

- peer learning en de uitwisseling van goede praktijken en tweejaarlijkse 
voortgangsverslagen over de geboekte vooruitgang;

- ondersteuning van relevante projecten bij de tenuitvoerlegging van de communautaire 
onderwijs- en opleidingsprogramma's;

- bevordering van een communautair begrip van de kerncompetenties en hun band met het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid;

- bevordering van partnerschappen met de sociale partners en andere relevante organisaties.

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.

OPMERKINGEN EN AMENDEMENTEN VAN DE RAPPORTEUR

De rapporteur steunt dit voorstel van de Commissie dat een bijdrage levert tot het behalen van 
de strategische doelstellingen van de nieuw leven ingeblazen Lissabonstrategie en dat van 
bijzondere betekenis is in de context van het levenslang leren. 

De rapporteur onderstreept in dit verband vooral de noodzaak van hogere investeringen in 
onderwijs, opleiding en vaardigheden.

Zij meent dat de instelling van een Europees referentiekader voor kerncompetenties positief 
is, aangezien dit de Europese burgers een instrument biedt dat zij nodig hebben om zich te 
kunnen aanpassen aan de steeds wijzigende arbeidsmarkt in een kennismaatschappij.

De rapporteur beklemtoont vooral dat alle Europese burgers, dus ook mensen met bijzondere 
behoeften, zoals voortijdige schoolverlaters, gehandicapten, langdurig werklozen, oudere 
mensen en mensen met lage basisvaardigheden een realistische kans moeten krijgen om de 
basisvaardigheden te verwerven.
Zij stelt in deze zin een amendement voor en vindt het positief dat het voorstel aan de 
lidstaten onder punt 2 aanbeveelt om ervoor te zorgen dat er passende voorzieningen worden 
getroffen voor mensen die als gevolg van een onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische omstandigheden speciale ondersteuning behoeven om hun 
onderwijsmogelijkheden te realiseren.

De rapporteur stelt voor om de inleiding van de bijlage onder andere met de vermelding van 
de doelstellingen van het referentie-instrument uit te breiden.

Voorts stelt zij volgende wijzigingen voor in verband met de in de bijlage omschreven 
kerncompetenties:

- Punt 6: zij preciseert de omschrijving van de kennis en attitudes die van essentieel belang 
zijn voor de civieke competentie en beklemtoont hierbij de betekenis van de Europese 
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dimensie die nauw samenhangt met de kennis van de Europese geschiedenis en het 
Europese integratieproces evenals met het bewustzijn van de Europese culturele identiteit 
en gemeenschappelijke waarden. 

- Punt 7: de rapporteur onderstreept de betekenis van de zin voor initiatief als 
kerncompetentie en stelt voor de titel van deze categorie in die zin aan te vullen.

- Punt 8: zij stelt voor om de titel van de categorie en de omschrijving van de 
kerncompetentie uit te breiden tot ‘Cultureel bewustzijn en culturele uitingen’. 

De rapporteur is voorts van mening dat niet alleen het verwerven, maar ook de verdere 
ontwikkeling en actualisering van kerncompetenties door levenslang leren intensief moeten 
worden bevorderd om de nascholing en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Zij juicht toe dat het voorstel de verdere ontwikkeling van nationale strategieën voor 
levenslang leren en de onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten ondersteunt en aldus 
de leerplanhervormingen en de totstandbrenging van een samenhangend aanbod aan 
volwassenenonderwijs- en opleiding stimuleert. 

De rapporteur is van oordeel dat het voorstel de implicaties van het concept op de andere 
Europese programma's en initiatieven, zoals het geïntegreerde actieprogramma inzake 
levenslang leren of het Europees kwalificatiekader, in aanmerking dient te nemen. 

Bovendien dient er grondiger onderzoek te gebeuren naar de implicaties van de verwerving 
van afzonderlijke competenties, bijvoorbeeld over het doel van elke afzonderlijke competentie 
en de gevolgen daarvan voor het sociaal en beroepsleven van het individu.

De rapporteur beveelt een snelle invoering van het voorgestelde referentiekader voor 
kerncompetenties aan.


