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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0548)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2, 149.4 och 150.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0375/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Bilaga, inledningen, ny text efter rubriken

Eftersom globaliseringen fortsätter att 
ställa Europeiska unionen inför nya 
utmaningar kommer varje medborgare att 
behöva en lång rad nyckelkompetenser 
för att smidigt kunna anpassa sig till en 
snabbt föränderlig och allt mer
sammanlänkad värld.
Utbildning har dubbla funktioner - en 
social och en ekonomisk - och spelar en 
nyckelroll för att se till att Europas 
medborgare förvärvar de 
nyckelkompetenser som behövs för att de 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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smidigt skall kunna anpassa sig till 
sådana förändringar.
I synnerhet bör de studerandes olika 
behov mötas genom att man garanterar 
rättvisa och tillgänglighet för sådana 
grupper som på grund av brister i 
utbildningen till följd av personliga, 
sociala, kulturella eller ekonomiska 
omständigheter behöver särskilt stöd för 
att kunna utnyttja sin fulla 
utbildningspotential, exempelvis 
människor med dåliga grundläggande 
färdigheter, de som hoppat av skolan 
tidigt, långtidsarbetslösa, äldre, migranter 
och funktionshindrade.
I detta sammanhang är de viktigaste 
syftena med den referensram som föreslås 
här:
1) Kartlägga och fastställa de 
nyckelkompetenser som är nödvändiga 
för personlig utveckling, aktivt 
medborgarskap, social sammanhållning 
och anställbarhet i ett kunskapssamhälle.
2) Stödja medlemsstaternas arbete för att 
ungdomar efter grundläggande utbildning 
skall ha utvecklat nyckelkompetenser till 
en nivå som gör dem utrustade för 
vuxenlivet, och för att vuxna skall kunna 
utveckla och uppdatera dessa färdigheter 
genom hela livet.
3) Tillhandahålla ett europeiskt 
referensredskap – Nyckelkompetenser för 
livslångt lärande – en europeisk 
referensram för beslutsfattare, 
utbildningsanordnare och de studerande 
själva för att underlätta satsningar på 
nationell och europeisk nivå mot 
gemensamt överenskomna mål.
4) Tillhandahålla ett ramverk för 
ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå 
både inom arbetsprogrammet 
Utbildning 2010 och inom gemenskapens 
utbildningsprogram. 
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Ändringsförslag 2
Bilaga, inledningen, punkt 7

7. Företagaranda. 7. Initiativförmåga och företagaranda.

Ändringsförslag 3
Bilaga, inledningen, punkt 8

8. Kulturella uttrycksformer. 8. Kulturell medvetenhet och kulturella 
uttrycksformer.

Ändringsförslag 4
Bilaga, avsnitt 6 ”Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig 

kompetens”, del A, stycke 1

A. Personlig och social välfärd kräver 
kunskaper om hur människor kan uppnå 
optimal fysisk och mental hälsa, även som 
en resurs för den egna familjen, och 
kunskap om hur en sund livsstil kan bidra 
till detta. För att kunna samarbeta med 
andra och delta i samhällslivet krävs att 
man förstår de sociala koderna och är 
medveten om vilka beteenden som är 
acceptabla i olika grupper och miljöer 
(t.ex. på arbetet). Man bör också vara 
medveten om grundläggande begrepp som 
rör individen, grupper, 
arbetsorganisationer, jämställdhet, 
samhälle och kultur. Det är viktigt att 
förstå multikulturella och socioekonomiska 
aspekter av det europeiska samhället och 
hur nationella kulturella identiteter 
samverkar med den europeiska identiteten.

A. Personlig och social välfärd kräver 
kunskaper om hur människor kan uppnå 
optimal fysisk och mental hälsa, även som 
en resurs för den egna familjen, och 
kunskap om hur en sund livsstil kan bidra 
till detta. För att kunna samarbeta med 
andra och delta i samhällslivet krävs att 
man förstår de sociala koderna och är 
medveten om vilka beteenden som är 
acceptabla i olika grupper och miljöer 
(t.ex. på arbetet). Det är lika viktigt att
också vara medveten om grundläggande 
begrepp som rör individen, grupper, 
arbetsorganisationer, jämställdhet och 
icke-diskriminering, samhälle och kultur. 
Det är viktigt att förstå multikulturella och 
socioekonomiska aspekter av det 
europeiska samhället och hur nationella 
kulturella identiteter samverkar med den 
europeiska identiteten.

Ändringsförslag 5
Bilaga, avsnitt 6 ”Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig

kompetens”, del B, stycke 1

B. Medborgerlig kompetens är baserad på 
kunskap om begreppen demokrati, 
medborgarskap och medborgerliga 

B. Medborgerlig kompetens är baserad på 
kunskap om begreppen demokrati, 
medborgarskap och medborgerliga 
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rättigheter samt medvetenhet om hur de 
kommer till uttryck i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och internationella deklarationer och hur de 
tillämpas av olika institutioner på lokal, 
regional, nationell, europeiska och 
internationell nivå. Det är viktigt att ha 
kunskap om viktiga händelser, 
utvecklingstendenser och de krafter som 
drivit utvecklingen i det egna landets 
historia, i Europas historia och i
världshistorien och att känna till de sociala 
och politiska rörelsernas syften, 
värderingar och politik.

rättigheter samt medvetenhet om hur de 
kommer till uttryck i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och internationella deklarationer och hur de 
tillämpas av olika institutioner på lokal, 
regional, nationell, europeiska och 
internationell nivå. Det är viktigt att ha 
kunskap om aktuella händelser, liksom 
om viktiga händelser, utvecklingstendenser 
och det egna landets historia, Europas 
historia - inbegripet den europeiska 
integrationens process och framsteg - och 
världshistorien. Medvetenhet om den 
europeiska mångfalden och kulturella 
identiteten liksom om de sociala och 
politiska rörelsernas syften, värderingar 
och politik bör också utvecklas.

Ändringsförslag 6
Bilaga, avsnitt 6 ”Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig 

kompetens”, del B, stycke 3

Fullständig respekt för mänskliga 
rättigheter, inbegripet jämställdhet, som en 
grundval för demokrati, kunskaper om och 
förståelse för skillnaderna mellan 
värdesystemen bland olika religiösa och 
etniska grupper lägger grunden för en 
positiv attityd. Det innebär också att man 
visar samhörighet med sitt samhälle, sitt 
land, EU och Europa i allmänhet och (sin 
del av) världen och att man är beredd att 
delta i demokratiskt beslutsfattande på alla 
nivåer. Konstruktivt deltagande innefattar 
också medborgerlig verksamhet, stöd till 
mångfald i samhället, social 
sammanhållning och en hållbar utveckling 
samt en vilja att respektera andras 
värderingar och integritet.

Fullständig respekt för mänskliga 
rättigheter, inbegripet jämställdhet, som en 
grundval för demokrati, kunskaper om och 
förståelse för skillnaderna mellan 
värdesystemen bland olika religiösa och 
etniska grupper lägger grunden för en 
positiv attityd. Det innebär också att man 
visar samhörighet med sitt samhälle, sitt 
land, EU och Europa i allmänhet och (sin 
del av) världen och att man är beredd att 
delta i demokratiskt beslutsfattande på alla 
nivåer. Det innebär också att man visar 
ansvarskänsla, liksom förståelse och 
respekt för de delade värderingar som 
behövs för att garantera samhällets 
sammanhållning, exempelvis respekt för 
demokratiska principer. Konstruktivt 
deltagande innefattar också medborgerlig 
verksamhet, stöd till mångfald i samhället, 
social sammanhållning och en hållbar 
utveckling samt en vilja att respektera 
andras värderingar och integritet.
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Ändringsförslag 7
Bilaga, avsnitt 7, rubriken

7. Företagaranda 7. Initiativförmåga och företagaranda

Ändringsförslag 8
Bilaga, avsnitt 8, rubriken

8. Kulturella uttrycksformer 8. Kulturell medvetenhet och kulturella 
uttrycksformer

Ändringsförslag 9
Bilaga, avsnitt 8 ”Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens”, 

stycke 1

Kunskaper på kulturområdet innefattar 
grundläggande kunskaper om centrala 
verk i kulturhistorien, inbegripet samtida 
populärkultur som en viktig del av 
människans historia inom ramen för det
nationella och europeiska kulturarvet, och 
deras plats i världen. Det är viktigt att 
förstå den kulturella och språkliga 
mångfalden i Europa (och de europeiska 
länderna) och behovet av att bevara denna 
mångfald samt att förstå utvecklingen av 
den allmänna smaken och estetiska 
aspekters betydelse i vardagslivet.

Kunskaper på kulturområdet innefattar 
medvetenhet om det lokala, nationella och 
europeiska kulturarvet, och deras plats i 
världen. Det innefattar grundläggande 
kunskaper om centrala verk i 
kulturhistorien, inbegripet samtida 
populärkultur. Det är viktigt att förstå den 
kulturella och språkliga mångfalden i 
Europa (och de europeiska länderna) och 
behovet av att bevara denna mångfald samt 
att förstå utvecklingen av den allmänna 
smaken och estetiska aspekters betydelse i 
vardagslivet.
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MOTIVERING

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Genom den rekommendation som skall behandlas här framläggs ett europeiskt 
referensinstrument för nyckelkompetenser och förtydligas hur tillgång till dessa kompetenser 
skall ges till alla EU-medborgare med hjälp av livslångt lärande.

Den utgör därmed ett bidrag till Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och särskilt 
till genomförandet av arbetsprogrammet Utbildning 2010.

Utvecklingen av det kunskapsbaserade samhället i samband med Lissabonprocessen 
förutsätter att medlemsstaterna genomdriver reformen av utbildningssystemen snabbare för att 
bl.a. skapa riktmärken för förbättringen av unga människors kvalifikationer och kompetenser.

Förslaget till inrättande av en europeisk ram för nyckelkompetenser utgör i detta avseende ett 
praktiskt instrument för främjande av medlemsstaternas ansträngningar som skall garantera 
förvärvande och uppdatering av EU-medborgarnas nyckelkompetenser i privatlivet, det 
offentliga livet och arbetslivet.

Den föreslagna referensramen omfattar följande åtta nyckelkompetenser som varje europé bör 
förfoga över:

1. Kommunikation på modersmålet. 
2. Kommunikation på främmande språk. 
3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens. 
5. ”Lära att lära”.
6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens. 
7. Företagaranda. 
8. Kulturella uttrycksformer. 

Utöver definitionen av nyckelkompetenser klargörs i rekommendationen att 
genomförandebeslut bäst tas på nationell, regional och/eller lokal nivå. Man uppmanar 
medlemsstaterna att se till att alla kan tillägna sig nyckelkompetenser under 
grundutbildningen och uppmuntrar medlemsstaterna att med hänsyn till europeiska 
referensnivåer arbeta för avlägsnande av ojämlikhet inom utbildningssystemen. När det gäller 
vuxna uppmanas alla relevanta parter att tillsammans skapa omfattande infrastrukturer.

Målen med rekommendationerna är följande:

- Kartlägga och fastställa de centrala kompetensområdena.
- Stödja medlemsstaternas arbete för att ungdomar skall erbjudas utbildning som hjälper 

dem att utveckla nyckelkompetenser till en nivå som gör dem utrustade för vuxenlivet.
- Tillhandahålla ett europeiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare och 

de studerande själva.
- Tillhandahålla ett ramverk för ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå.
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För att målen skall nås föreslås följande konkreta åtgärder till stöd för reformerna på nationell 
nivå:

- Ömsesidigt lärande, utbyte av goda lösningar och rapportering av framsteg vartannat år.
- Stöd till relevanta projekt via gemenskapens program för allmän och yrkesinriktad 

utbildning.
- Främjande av en gemensam syn på nyckelkompetenser och deras koppling till 

sysselsättning och socialpolitik.
- Främjande av partnerskap med arbetsmarknadens parter och andra relevanta 

organisationer.

Förslaget påverkar inte gemenskapens budget.

ANMÄRKNINGAR OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG FRÅN FÖREDRAGANDEN

Föredraganden stöder föreliggande förslag från kommissionen som skall bidra till att uppnå 
de strategiska målen i den återupplivade Lissabonstrategin och som är av särskild betydelse 
för det livslånga lärandet.

Föredraganden understryker i detta sammanhang särskilt behovet av ökade investeringar i 
utbildning och kompetenser.

Föredraganden ser skapandet av en europeisk ram för nyckelkompetenser som något positivt. 
Den syftar till att ge medborgarna ett instrument som de behöver på en föränderlig 
arbetsmarknad i ett kunskapsbaserat samhälle.

Föredraganden betonar särskilt att alla europeiska medborgare, även personer med särskilda 
behov, t.ex. elever som slutar skolan i förtid, funktionshindrade, långtidsarbetslösa, äldre och 
personer med ringa grundläggande färdigheter, skall erbjudas en realistisk möjlighet att 
förvärva grundläggande färdigheter. Föredraganden lägger fram ett ändringsförslag i denna 
anda och välkomnar att medlemsstaterna i punkt 2 i förslaget rekommenderas se till att 
lämpliga åtgärder vidtas för dem som till följd av personliga, sociala, kulturella eller 
ekonomiska omständigheter behöver särskilt stöd för att utnyttja sin fulla utbildningspotential.

Föredraganden föreslår att inledningen till bilagan utvidgas, bl.a. för att ange 
referensinstrumentets mål. 

Föredraganden föreslår även följande ändringar med avseende på de nyckelkompetenser som 
definieras i bilagan:

- Kategori 6: Föredraganden preciserar definitionen av kunskaper och institutioner som är 
grundläggande för medborgarnas kompetens och betonar vikten av den europeiska 
dimensionen som hänger nära samman med kunskaper om den europeiska historien och 
integrationsprocessen samt med insikten om den europeiska kulturella identiteten och 
gemensamma värderingar.
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- Kategori 7: Föredraganden framhäver betydelsen av eget initiativtagande som 
nyckelkompetens och föreslår att rubriken för denna kategori kompletteras därefter.

- Kategori 8: Föredraganden föreslår att rubriken för kategorin och definitionen av 
nyckelkompetens utvidgas med den tillkommande dimensionen ”kulturellt medvetande”. 

Föredraganden anser även att inte bara förvärvandet utan även vidareutveckling och 
uppdatering av nyckelkompetenser intensivt behöver stödjas genom livslångt lärande för att 
främja vidareutbildningen och anställbarheten.

Föredraganden välkomnar att förslaget främjar vidareutveckling av de nationella strategierna 
för livslångt lärande och utbildningssystemen i medlemsstaterna och därmed 
läroplansreformen samt skapandet av ett enhetligt utbud av vuxenutbildning och 
vidareutbildning. 

Föredraganden menar att man i förslaget bör beakta de konsekvenser som konceptet får för de 
andra europeiska programmen och initiativen, t.ex. det integrerade handlingsprogrammet 
inom det livslånga lärandet eller de europeiska kvalifikationsramarna.

Dessutom bör utredningen av konsekvenserna för förvärvandet av enskilda kompetenser 
fördjupas, t.ex. genom undersökningar av målet med de respektive kompetenserna och vilka 
frågor som inställer sig för individens sociala liv och yrkesliv.

Föredraganden förordar ett snabbt införande av den föreslagna referensramen för 
nyckelkompetenser.


