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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 en europeisk 
referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
(KOM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0479)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 (C6-0294/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
(A6-.../2007).

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
Skäl 1

(1) Utvecklingen av medborgarnas 
kunskaper, färdigheter och kompetens är 
avgörande för gemenskapens 
konkurrenskraft och sociala 
sammanhållning. Deltagande i livslångt 
lärande och användning av kvalifikationer 
bör därför främjas och förbättras på 
nationell nivå och på gemenskapsnivå.

(1) Utvecklingen och erkännandet av 
medborgarnas kunskaper, färdigheter och 
kompetens är avgörande för gemenskapens 
konkurrenskraft och sociala 
sammanhållning för att möjliggöra 
yrkesmässig rörlighet mellan olika länder 
och på så sätt balansera utbud och 
efterfrågan på den europeiska 
arbetsmarknaden. Deltagande i livslångt 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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lärande och användning av kvalifikationer 
bör därför främjas och förbättras på 
nationell nivå och på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 2
Skäl 5a (nytt)

(5a) Validering av icke-formellt och 
informellt lärande bör främjas i enlighet 
med rådets slutsatser av den 28 maj 2004 
om gemensamma europeiska principer för 
identifiering och validering av 
icke-formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag 3
Skäl 8

(8) Rekommendationen är förenlig med 
ramen för Europeiska området för högre 
utbildning och de beskrivningar för olika 
nivåer som antogs av ministrarna för högre 
utbildning i Bergen i maj 2005. 

(8) Rekommendationen är förenlig med 
ramen för Europeiska området för högre 
utbildning och de beskrivningar för olika 
nivåer som 45 europeiska ministrar för 
högre utbildning enades om vid ett möte i 
Bergen i maj 2005 inom ramen för 
Bolognaprocessen. 

Ändringsförslag 4
Skäl 8a (nytt)

(8a) Rådets slutsatser från maj 2004 om 
kvalitetssäkring i yrkesinriktad 
utbildning, rekommendationen av 
den 15 maj 2006 om ytterligare europeiskt 
samarbete när det gäller kvalitetssäkring 
inom högre utbildning samt de normer 
och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det 
europeiska området för högre utbildning 
som ministrarna för högre utbildning 
enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 
innehåller gemensamma principer för 
kvalitetssäkring, som skall vara till stöd 
för genomförandet av en europeisk 
referensram för kvalifikationer.
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Ändringsförslag 5
Skäl 10

(10) Syftet med denna rekommendation är 
att införa en gemensam referensram som 
bör fungera som ett översättningsverktyg 
mellan olika kvalifikationssystem och 
deras nivåer, för all slags utbildning. Detta 
kommer att öka tydligheten, 
jämförbarheten och överförbarheten av 
medborgarnas kvalifikationer i olika 
medlemsstater. Dessutom bör den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer göra det möjligt för 
internationella branschorganisationer att 
koppla sina kvalifikationssystem till en 
gemensam referenspunkt och på så sätt 
underlätta placeringen av dessa 
kvalifikationer inom nationella 
kvalifikationssystem. Därför bidrar denna 
rekommendation till det vidare målet att 
främja livslångt lärande och öka 
rörligheten för arbetstagare och studerande. 

(10) Syftet med denna rekommendation är 
att införa en gemensam referensram som 
bör fungera som ett översättningsverktyg 
mellan olika kvalifikationssystem och 
deras nivåer, för all slags utbildning, och 
bör främja öppenhet och
överensstämmelse hos utbildningsbevis 
som utfärdas på nationell nivå och 
sektorsnivå. Detta kommer att förbättra
tydligheten, jämförbarheten,
överförbarheten och erkännandet av 
medborgarnas kvalifikationer och 
färdigheter i olika medlemsstater. 
Dessutom bör den europeiska 
referensramen för kvalifikationer göra det 
möjligt för internationella 
branschorganisationer att koppla sina 
kvalifikationssystem till en gemensam 
referenspunkt och på så sätt underlätta 
placeringen av dessa kvalifikationer inom 
nationella kvalifikationssystem. Därför 
måste denna rekommendation följas 
konsekvent med ömsesidigt förtroende för 
att garantera att det fastställs tydliga 
kvalitetssäkringsprinciper eftersom denna 
rekommendation också bidrar till det 
vidare målet att främja livslångt lärande 
och öka anställbarheten och rörligheten 
mellan länder för arbetstagare och 
studerande. 

Ändringsförslag 6
Skäl 10a (nytt)

(10a) Denna rekommendation bidrar till 
att modernisera utbildningssystemet, att 
stärka kopplingarna mellan
universitetsutbildning och arbetsliv och 
att bygga broar mellan formellt, 
icke-formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag 7
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Skäl 11

(11) Denna rekommendation är förenlig 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget, eftersom syftet är att stödja och 
komplettera medlemsstaternas insatser 
genom att underlätta ytterligare samarbete 
mellan dem för att öka tydligheten och 
främja rörlighet och livslångt lärande. 
Rekommendationen är förenlig med 
proportionalitetsprincipen eftersom den 
inte ersätter eller fastställer nationella 
kvalifikationssystem eller kvalifikationer 
och överlåter genomförandet av 
rekommendationen åt medlemsstaterna. I 
den europeiska referensramen för 
kvalifikationer beskrivs inte specifika 
kvalifikationer eller en enskild persons 
kunskaper, och en bestämd kvalifikation 
bör placeras på den lämpliga nivån i den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer via det relevanta nationella 
kvalifikationssystemet.

(11) Denna rekommendation är förenlig 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget, eftersom syftet är att stödja och
komplettera medlemsstaternas insatser 
genom att underlätta ytterligare samarbete 
mellan dem för att öka tydligheten och 
främja rörlighet och livslångt lärande; den 
kommer att genomföras enligt nationell 
lagstiftning och praxis.
Rekommendationen är förenlig med 
proportionalitetsprincipen eftersom den 
inte ersätter eller fastställer nationella 
kvalifikationssystem eller kvalifikationer 
och överlåter genomförandet av 
rekommendationen åt medlemsstaterna. I 
den europeiska referensramen för 
kvalifikationer beskrivs inte specifika 
kvalifikationer eller en enskild persons 
kunskaper, och en bestämd kvalifikation 
bör hänföras till den lämpliga nivån i den 
europeiska referensramen för 
kvalifikationer via de relevanta nationella 
kvalifikationssystemen.

Ändringsförslag 8
Rekommendation 1

1. Använda den europeiska referensramen 
för kvalifikationer som ett referensverktyg 
för att jämföra kvalifikationsnivåerna inom 
olika kvalifikationssystem ur ett 
livslångtlärandeperspektiv.

1. Använda den europeiska referensramen 
för kvalifikationer som ett referensverktyg 
för att jämföra kvalifikationsnivåerna inom 
olika kvalifikationssystem ur ett 
livslångtlärandeperspektiv, med hänsyn 
tagen till de enskilda europeiska 
ländernas stora mångfald och särskilda 
styrka.

Ändringsförslag 9
Rekommendation 2

2. Att senast år 2009 koppla sina nationella 
kvalifikationssystem till den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, särskilt 
genom att på ett tydligt sätt göra 

2. Att senast år 2010 koppla sina nationella 
kvalifikationssystem till den europeiska 
referensramen för kvalifikationer, särskilt 
genom att på ett tydligt sätt göra 



PR\651698SV.doc 9/12 PE 384.540v01-00

SV

hänvisningar från nationella 
kvalifikationsnivåer till de nivåer som 
anges i bilaga 1, och genom att utarbeta en 
nationell referensram för kvalifikationer, 
enligt nationell lagstiftning och praxis där 
detta är lämpligt.

hänvisningar från nationella 
kvalifikationsnivåer till de nivåer som 
anges i bilaga 1, och genom att utarbeta en 
nationell referensram för kvalifikationer, 
enligt nationell lagstiftning och praxis där 
detta är lämpligt.

Ändringsförslag 10
Rekommendation 3

3. Se till att alla nya kvalifikationer och 
Europassdokument som utfärdas av de 
behöriga myndigheterna senast 2011
innehåller en tydlig hänvisning till 
motsvarande nivå i den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.

3. Vidta nödvändiga åtgärder så att alla 
nya kvalifikationsbevis, examensbevis och 
Europassdokument som utfärdas av de 
behöriga myndigheterna senast 2012
innehåller en tydlig hänvisning – via de 
nationella kvalifikationssystemen – till 
motsvarande nivå i den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.

Ändringsförslag 11
Avsikt 1

1. Stödja medlemsstaterna i utförandet av 
ovannämnda uppgifter och de 
internationella branschsorganisationerna i 
användningen av referensnivåerna och 
principerna för den europeiska 
referensramen för kvalifikationer enligt 
denna rekommendation, i synnerhet genom 
att underlätta samarbete och testande, samt 
genom att utarbeta material för stöd och 
vägledning. 

1. Stödja medlemsstaterna i utförandet av 
ovannämnda uppgifter och de 
internationella branschorganisationerna i 
användningen av referensnivåerna och 
principerna för den europeiska 
referensramen för kvalifikationer enligt 
denna rekommendation, i synnerhet genom 
att underlätta samarbete och testande, 
bland annat genom frivillig inbördes 
utvärdering och pilotprojekt inom ramen 
för gemenskapens program, samt genom 
att utarbeta material för stöd och 
vägledning. 

Ändringsförslag 12
Avsikt 3

3. Övervaka den verksamhet som företas 
som svar på denna rekommendation och 
rapportera fem år efter dess antagande till 
Europaparlamentet och rådet om de 

3. I samarbete med medlemsstaterna 
bedöma och utvärdera den verksamhet 
som företas som svar på denna 
rekommendation och rapportera fem år 
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förvärvade erfarenheterna samt 
framtidsutsikterna, inbegripet om detta är 
nödvändigt en eventuell översyn av denna 
rekommendation. 

efter dess antagande till Europaparlamentet 
och rådet om de förvärvade erfarenheterna 
samt framtidsutsikterna, inbegripet om 
detta är nödvändigt en eventuell översyn av 
denna rekommendation. 

Ändringsförslag 13
Avsikt 3a (ny)

3a. Med utgångspunkt från de 
gemensamma europeiska principerna för 
identifiering och validering av 
icke-formellt och informellt lärande 
utveckla och genomföra ett europeiskt 
system för överföring av meriter inom 
yrkesutbildning (ECVET) för att 
underlätta överföring, ackumulering och 
erkännande av resultat av lärande 
oberoende av var eller hur kunskaperna 
har förvärvats.
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MOTIVERING

Mot bakgrund av EU:s fortsatta utvidgning och globaliseringens outtröttliga ekonomiska och 
sociala påtryckningar kommer det europeiska samhällets framtida utveckling att bli alltmer 
beroende av de områden som är viktiga för den personliga utvecklingen, t.ex. utbildning, 
forskning, innovation och teknik.

Dessa tematiska områden måste anses som nödvändiga och grundläggande för den 
utvecklingsprocess som fastställs i Lissabonstrategin som syftar till att bygga en blomstrande
framtid för EU som politiskt organ och framför allt för medborgarna som 
samhällsmedborgare.

Dessa fyra faktorer hänger nära ihop. Tillväxt och sysselsättning kommer endast att kunna 
uppnås i vårt framtida samhälle genom innovation och utveckling, medan utbildning och 
forskning är kreativa resurser som otvivelaktigt kommer att gynna en positiv utveckling av 
EU.

En positiv utveckling betyder här ett bidrag till EU:s internationella konkurrenskraft, 
samtidigt som de politiska riktlinjerna i Lissabonstrategin följs.

Gränsöverskridande rörlighet på EU:s arbetsmarknad måste främjas och för att detta skall bli 
möjligt måste det skapas bättre övergångsmöjligheter mellan de olika nationella 
utbildningssystemen.

I Bologna 1999 satte EU:s medlemsstater upp målet att skapa ett gemensamt europeiskt 
område för högre utbildning senast 2010. Därefter inrättades det europeiska 
meritöverföringssystemet ECTS (European Credit Transfer System) för gränsöverskridande 
erkännande av utbildningsmeriter.

Vid sitt möte i Barcelona i mars 2002 fattade Europeiska rådet beslut om ett liknande system 
på yrkesutbildningens område (ECVET, European Credit System for Vocational Education 
and Training). 

I rådets och kommissionens gemensamma delrapport om genomförandet av arbetsprogrammet 
”Utbildning 2010” från februari 2004 uppgavs att man planerade att inrätta en europeisk 
referensram för kvalifikationer.

Vidare framhöll Europeiska rådet i mars 2005 att det var nödvändigt att anta en europeisk 
referensram för kvalifikationer senast 2006.

I slutet av september 2006 antog parlamentet ett betänkande om inrättandet av en europeisk 
referensram för kvalifikationer1.

  
1 Antagna texter, 26.9.2006, P6_TA-PROV(2006)0368, (föredragande: Thomas Mann).



PE 384.540v01-00 12/12 PR\651698SV.doc

SV

Föredraganden har granskat dokumenten om den europeiska referensramen för kvalifikationer 
noggrant och anser att kommissionens förslag1 är av god kvalitet. Förslaget utarbetades inte 
bara i samarbete med de 32 europeiska länder som deltar i projektet med den europeiska 
referensramen och som således deltar i programmet ”Utbildning 2010”, utan även med
arbetsmarknadens parter, sektors- och branschorganisationer, experter från 
utbildningsområdet och icke-statliga organisationer. Samrådet gjorde det möjligt att samla alla 
önskemål, kommentarer och förslag i syfte att lägga fram ett förslag som skulle få bredast 
möjliga uppbackning.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer har tre huvudsakliga funktioner: för det 
första att koppla samman referensramarna på nationell nivå och sektorsnivå, för det andra att 
göra det möjligt att erkänna, jämföra och överföra kvalifikationer inom akademisk utbildning 
och yrkesutbildning och för det tredje att öka insynen i förfarandena, övergångsmöjligheterna 
mellan de nationella systemen och studenternas rörlighet.

Den europeiska referensramen för kvalifikationer består av åtta vertikala nivåer, så kallade 
referensnivåer, som definieras genom tre horisontella nivåer – kunskap, färdigheter och 
förmåga – för att kunna klassificera de enskilda personerna på ett bättre sätt enligt resultatet 
av lärandet.

I princip skall den europeiska referensramen för kvalifikationer fungera som en gemensam 
referenspunkt och som ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras
nivåer, för all slags utbildning. Även om referensramen är tänkt att användas på frivillig basis 
av de berörda intressenterna – t.ex. medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och de berörda 
sektorerna – måste alla lägga manken till för att den skall bli verklighet. Det skulle vara 
otänkbart att ett projekt av denna omfattning och betydelse lämnades åt sitt öde utan att få det 
stöd som är nödvändigt av intressenterna på nationell nivå och sektorsnivå.

I samband med det aktuella förarbetet bör också Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs2 positiva kommentarer om den europeiska referensramen för kvalifikationer 
noteras. EESK understryker och bekräftar i sina slutsatser att det planerade genomförandet av 
den europeiska referensramen för kvalifikationer kommer att bredda och underlätta tillgången 
till den europeiska arbetsmarknaden genom att göra det möjligt att använda kvalifikationer 
som erhållits i en medlemsstat i en annan medlemsstat.

Om den europeiska referensramen för kvalifikationer skall bli en framgång är det absolut 
nödvändigt att medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter bedriver ett förtroendefullt 
samarbete vid genomförandet av referensramen. Dessutom måste referensramen innebära 
praktiska fördelar för slutanvändarna, oavsett om de är medborgare, arbetstagare eller 
arbetsgivare, eller deltar i akademisk eller yrkesinriktad utbildning.

  
1 KOM(2006)0479.
2 SOC/256 Livslångt lärande.
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