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EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING
af 18. december 2006
om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske
kvalitetscharter for mobilitet
(2006/961/EF)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION -

(3)

Intensivering af mobilitet og udvekslinger i forbindelse med
uddannelse og erhvervsuddannelse og arrangementer som
Det Europæiske År for Arbejdstagernes Mobilitet (2006)
spiller en central rolle for gennemførelsen af Lissabon-målet
om at gøre EU til den mest nyskabende og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi inden 2010.

(4)

Udvikling af bedre rammebetingelser for mobilitet i
uddannelsesøjemed inden for EU vil være medvirkende til
at skabe en videnbaseret økonomi, som har central
betydning for oprettelse af nye arbejdspladser, for bæredygtig udvikling og for forskning og innovation i
medlemsstaterne.

(5)

Øget støtte fra alle aktører, herunder de offentlige
myndigheder, til mobilitet inden for EU er nødvendigt for
at forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelsessystemerne i Europa.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af
10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for
studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere (4) var den første
henstilling, der blev vedtaget, med henblik på at fremme
Fællesskabets indsats på mobilitetsområdet.

(7)

Arbejdet i den ekspertgruppe, som Kommissionen nedsatte
i henhold til punkt III.a) i nævnte henstilling, og
konklusionerne i den første opfølgningsrapport viser, at
selv om der sker fremskridt på både EU-niveau og i
medlemsstaterne hvad angår mobilitet i uddannelsesøje-

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, og artikel 150, stk. 4,
som henviser til forslag fra Kommissionen,
som henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (1),
som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
som tager følgende i betragtning:
(1)

(2)

i forbindelse med uddannelse og erhvervsuddannelse er en
integreret del af den frie bevægelighed for personer — en
grundlæggende frihed, som er nedfældet i traktaten — og ét
af de vigtigste mål for Den Europæiske Unions indsats på
uddannelsesområdet, baseret på både fælles værdier og
respekt for forskelligartethed. Mobilitet er et væsentligt
redskab til at skabe et ægte europæisk område for livslang
læring, til at fremme beskæftigelsen og mindske fattigdommen og til at bidrage til at fremme en aktiv europæisk
borgerskabsånd.
Mobilitet bringer borgerne tættere sammen og forbedrer
den gensidige forståelse. Mobilitet fremmer solidaritet og
udveksling af idéer og øger kendskabet til de forskellige
kulturer, som Europa består af. Mobilitet fremmer således
økonomisk, social og regional samhørighed.

(1) EUT C 88 af 11.4.2006, s. 20.
(2) EUT C 206 af 29.8.2006, s. 40.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 26.9.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.12.2006.

(4) EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30.
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med, må der fokuseres ikke blot på at skabe øget mobilitet
rent kvantitativt, men først og fremmest på at forbedre
kvaliteten.
(8)

(9)

Dette mål kan forfølges, bl.a. ved at der vedtages et
kvalitetscharter for mobilitet i form af en henstilling, hvori
der fastlægges en række principper på dette område, som
gennemføres på frivillig basis.
Det Europæiske Kvalitetscharter for mobilitet (i det følgende
benævnt »chartret«) bør også tage hensyn til de særlige
behov, som handicappede og dårligt stillede befolkningsgrupper har.
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(17) Administrative og økonomiske spørgsmål, f.eks. hvad angår

mulighederne for støtte og hvem, der skal afholde disse
omkostninger, samt udgifterne til forsikringsdækning i
værtslandet, bør afklares før afrejsen.

(18) Hvad angår opholdet i udlandet, kan kvaliteten af

mobiliteten forbedres, hvis deltagerne tilbydes ordninger,
som f.eks. en mentorordning.

(19) En detaljeret og klar plan over alle de kurser eller

uddannelser, der er fulgt i værtslandet med angivelse af
varigheden heraf bør kunne bidrage til, at det efterfølgende
bliver lettere at få dem anerkendt i hjemlandet.

(10) Chartret bør bidrage til at øge antallet af udvekslinger, til at

lette anerkendelse af perioder anvendt til grunduddannelse
eller erhvervsuddannelse, til at anerkende titler og kvalifikationer og til at skabe gensidig tillid for at forbedre og
styrke samarbejdet mellem de relevante myndigheder,
organisationer og øvrige interessenter på mobilitetsområdet. Der bør lægges særlig vægt på spørgsmålet om
muligheden for at overføre lån, legater og sociale sikringsydelser.

(20) Åbenhed og sund forvaltning kræver en klar definition af

de ansvarlige for hver fase og aktion under mobilitetsprogrammet.

(21) Hvis den overordnede kvalitet af mobiliteten skal sikres, bør

der sikres fri bevægelighed for alle EU-borgere og i videst
muligt omfang sikres anvendelse af de principper, der er
fastlagt i chartret, og de relevante henstillinger for alle
former for mobilitet med henblik på læring eller faglig
udvikling, dvs. almen uddannelse eller erhvervsuddannelse,
formel eller uformel læring, herunder volontørarbejde og projekter, korte eller lange mobilitetsperioder, skoler,
videregående uddannelser og virksomhedsrelateret uddannelse, foranstaltninger med henblik på livslang læring.

(11) Formålet med chartret er ikke at erstatte, men derimod at

supplere de specifikke bestemmelser i Erasmus-studenterchartret.
(12) Myndighederne bør sikre, at chartret er let tilgængeligt for

alle studerende og andre under uddannelse og for
organisationer eller andre aktører i hjem- og værtslandet,
der beskæftiger sig med mobilitet, på deres respektive
sprog, og det bør betragtes som et grundlæggende
referencedokument.

(22) På baggrund af mobilitetsaktiviteternes forskellige art og

varighed kan medlemsstaterne tilpasse gennemførelsen af
chartret til omstændighederne, med andre ord tilpasse det
til specifikke forhold og programmer. Medlemsstaterne kan
gøre nogle punkter obligatoriske og anse andre for frivillige.

(13) Fordelene ved mobilitet afhænger i høj grad af kvaliteten af

de praktiske bestemmelser om oplysning, forberedelse,
støtte og anerkendelse af den erfaring og de kvalifikationer,
ansøgerne har erhvervet som led i uddannelsesforløbene.
De personer og organisationer, der beskæftiger sig med
mobilitet, kan forøge værdien heraf gennem omhyggelig
planlægning og relevant evaluering.

(23) Målene for denne henstilling, kan ikke i tilstrækkelig grad

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af
denne henstillings omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe
foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går henstillingen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse
mål -

(14) Europass (1) er et særlig nyttigt instrument til at opnå

transparens og anerkendelse med sigte på at fremme
mobiliteten.
(15) Det er ønskeligt, at de principper, der er fastlagt i chartret,

ikke blot gælder selve mobilitetsperioden, men også tiden
forud for og efter mobilitetsperioden.

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

1.

at vedtage og fremme anvendelse af vedlagte charter som et
middel til at styrke den personlige og faglige udvikling

2.

at aflægge rapport om gennemførelsen af denne henstilling
og eventuelle supplerende foranstaltninger, der kan træffes
med sigte på mobiliteten, navnlig for så vidt angår de
kvalitative aspekter, inden for rammerne af de nationale
bidrag til arbejdsprogrammet Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 fra andet år efter vedtagelsen af denne
henstilling

(16) Der bør på forhånd udarbejdes en læringsplan. Det er også

nødvendigt, at deltagerne gennemgår en generel forberedelse, der tager hensyn til den sproglige forberedelse. De
kompetente myndigheder og organisationer bør yde
bistand hertil.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af
15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større
gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (EUT
L 390 af 31.12.2004, s. 6).
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3.

at fortsætte med at arbejde tæt sammen og koordinere deres
indsats for at fjerne alle hindringer, der direkte eller
indirekte indskrænker EU-borgernes mobilitet

4.

at yde tilstrækkelig støtte og skabe den nødvendige
infrastruktur til uddannelsesmobilitet med det formål at
forbedre borgernes almene og erhvervsfaglige uddannelsesniveau

5.

at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at fremme
mobiliteten for at sikre, at alle relevante oplysninger er let
forståelige og tilgængelige for alle, for eksempel gennem en
vejledning om mobilitet eller en liste over støtteorganisationer, og til at forbedre vilkårene for mobilitet.
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oplysninger og erfaringer vedrørende gennemførelsen af
foranstaltningerne i denne henstilling
3.

forbedre eller udarbejde kønsspecifikke statistiske data om
mobilitet i uddannelsesøjemed i nært samarbejde med de
relevante myndigheder

4.

at betragte denne henstilling og henstilling nr. 2001/613/EF
som en helhed og derfor indarbejde de toårsrapporter, som
Kommissionen er anmodet om i nævnte henstilling, i de
generelle rapporter i forbindelse med arbejdsprogrammet
Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010.

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL AT:

1.

2.

fremme anvendelsen af dette charter for så vidt angår
nationale organer og andre organisationer, der er aktive
inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og mobilitet
fortsætte samarbejdet med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter for at muliggøre udveksling af nyttige

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
J. BORRELL FONTELLES

På Rådets vegne
Formand
J.-E. ENESTAM
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BILAG
DET EUROPÆISKE KVALITETSCHARTER FOR MOBILITET

INDLEDNING
Mobilitet har altid været af stor interesse for de berørte parter og er blevet styrket gennem handlingsplanen for mobilitet fra
2000 (1) og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det Europæiske
Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere ( 2). Denne
henstilling havde et bredt anvendelsesområde og vedrørte en lang række vigtige mobilitetsrelaterede spørgsmål og var
desuden rettet mod enhver, der ønskede at drage fordel af en uddannelsesperiode (formel eller uformel) i udlandet, nemlig
studerende, lærere, erhvervslærere, volontører og personer under erhvervsuddannelse. Europa-Parlamentets og Rådets
henstilling 2006/961/EF 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed:
Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (3), som dette charter er en integrerende del af, har det samme
anvendelsesområde, men fokuserer på kvalitetsaspekter af mobilitet, sådan som det blev foreslået af en ekspertgruppe,
der blev nedsat som opfølgning af den første henstilling. Dette bør medvirke til at give deltagerne en positiv oplevelse både i
værtslandet og i hjemlandet, når de vender tilbage.

I chartret udstikkes retningslinjer for mobilitet, der gennemføres af unge eller voksne enkeltpersoner med henblik på formel
eller uformel uddannelse og med henblik på deres personlige og faglige udvikling. Chartret er udformet som et
grundlæggende referencedokument, der tager hensyn til nationale forhold og respekterer medlemsstaternes beføjelser. Dets
anvendelsesområde og indhold kan tilpasses mobilitetsperiodens varighed og de særlige forhold, der gælder for uddannelses, erhvervsuddannelses- og ungdomsaktiviteter. Desuden kan det tilpasses deltagernes særlige behov. Selv om chartret i første
omgang vedrører mobilitet i uddannelsesøjemed, skønnes det, at disse retningslinjer også kan være nyttige for andre former
for mobilitet, f.eks. mobilitet i arbejdssammenhæng.

1.

Information og vejledning
Potentielle ansøgere til mobilitet bør på alle planer have lige adgang til pålidelige kilder til information og vejledning
om mulighederne for mobilitet og betingelserne herfor. Der bør blandt andet gives klare oplysninger om hvert enkelt
punkt i dette charter, om udsendelses- og værtsorganisationernes rolle og om de forskellige uddannelses- og
erhvervsuddannelsessystemer.

2.

Læringsplan
Inden en mobilitetsperiode med henblik på uddannelse eller erhvervsuddannelse påbegyndes, bør der udarbejdes en
læringsplan, der tager hensyn til sproglig forberedelse, og som godkendes af udsendelses- og værtsorganisationerne
samt deltagerne. En læringsplan er navnlig vigtig i forbindelse med langvarig mobilitet og kan også være
hensigtsmæssig ved kortvarig mobilitet. Planen bør beskrive målsætningerne og de forventede læringsresultater samt
hvorledes disse bør nås og gennemføres. Alle væsentlige ændringer af læringsplanen bør aftales mellem parterne. Ved
udarbejdelsen af læringsplanen bør der tages hensyn til spørgsmål om reintegration i hjemlandet og evaluering.

3.

Tilpasning
Mobilitet, der gennemføres med henblik på uddannelse eller erhvervsuddannelse, bør så vidt muligt tilpasses
deltagernes personlige læringsforløb, færdigheder og motivation og bør videreudvikle eller supplere disse aspekter.

4.

Generel forberedelse
Det er tilrådeligt, at deltagerne gennemgår en generel forberedelse inden afrejsen, som bør tilpasses deres særlige
behov. Forberedelsen bør omfatte sproglige, pædagogiske, praktiske, administrative, juridiske, personlige og kulturelle
aspekter samt oplysninger om finansielle aspekter, hvor dette er relevant.

(1)
(2)
(3)

Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 14. december 2000, om en
aktionsplan for mobilitet (EFT C 371 af 23.12.2000, s. 4).
EFT L 215 af 9.8.2001, s. 30.
Se side 5 i denne EUT.
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Sproglige aspekter
Sprogfærdigheder er vigtige for effektiv læring, interkulturel kommunikation og bedre forståelse af kulturen i
værtslandet. Deltagerne bør sammen med deres sende- og værtsorganisationer være specielt opmærksomme på en
passende sproglig forberedelse. Et mobilitetsophold bør om muligt omfatte:

6.

—

evaluering af sprogfærdigheder inden afrejsen og mulighed for at følge kurser i værtslandets sprog og/eller på
undervisningssproget, hvis det er et andet

—

sproglig støtte og rådgivning i værtslandet

Logistisk støtte
Der bør om nødvendigt ydes passende logistisk støtte til deltagerne. Dette kunne omfatte information og assistance
om rejsearrangementer, forsikring, opholds- eller arbejdstilladelse, social sikring, muligheder for at overføre statslige
stipendier og lån fra hjemlandet til værtslandet, indkvartering og andre praktiske aspekter såsom sikkerhedsspørgsmål
i forbindelse med opholdet, alt efter behov.

7.

Mentorordning
Værtsorganisationen (uddannelsesinstitution, ungdomsorganisation, virksomhed mv.) bør etablere ordninger, som f.
eks. en mentorordning, med henblik på at rådgive deltagerne og hjælpe dem til en effektiv integration i værtsmiljøet
samt fungere som kontaktpunkt til løbende bistand.

8.

Anerkendelse
Hvis et studie- eller praktikophold indgår som en integrerende del af et formelt studie- eller erhvervsuddannelsesprogram, skal dette fremgå af læringsplanen, og deltagerne bør modtage vejledning med henblik på lettelse af
anerkendelsen og certificeringen af opholdet i relevante tilfælde. I læringsplanen bør udsendelsesorganisationen
anerkende gennemførte mobilitetsperioder. Ved andre former for mobilitet og i særdeleshed dem, der foregår som led i
uformel uddannelse og erhvervsuddannelse, bør der udstedes et passende dokument, således at deltageren kan
fremlægge bevis for sin aktive deltagelse og sine læringsresultater på en tilfredsstillende og pålidelig måde. I denne
forbindelse bør anvendelsen af »Europass« (1) fremmes.

9.

Hjemkomst og evaluering
Når deltagerne vender tilbage til hjemlandet, bør de, navnlig efter langvarig mobilitet, modtage vejledning i at gøre
brug af de kompetencer og færdigheder, de har erhvervet sig under deres ophold i udlandet. Personer, der vender
tilbage efter længere tids mobilitet, bør tilbydes hjælp til igen at blive integreret i hjemlandets sociale,
uddannelsesmæssige eller professionelle miljø, hvis der er behov for det. De høstede erfaringer bør evalueres af
deltagerne sammen med de ansvarlige organisationer med henblik på at vurdere, hvorvidt læringsplanens
målsætninger er blevet opfyldt.

10.

Forpligtelser og ansvar
Det ansvar, der følger af disse kvalitetskriterier, bør aftales mellem udsendelses- og værtsorganisationerne og
deltagerne. Ansvaret bør som udgangspunkt bekræftes skriftligt, således at det står klart for alle involverede.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større
gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6).
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