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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 149 nr. 4 og artikkel 150 nr. 4,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Utvikling og godkjenning av borgernes kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanser er viktig for deres personlige 
og faglige utvikling samt for konkurranseevnen, 
sysselsettingen og den sosiale utjevningen i Fellesskapet. 
Man bør derfor legge forholdene til rette for tverrnasjonal 
mobilitet for arbeidere og elever og bidra til en bedre 
balanse mellom tilbud og etterspørsel i det europeiske 
arbeidsmarkedet. Deltakelse i grenseløs livslang lærling 
for alle samt overføring, godkjenning og samling 
av enkeltpersoners læringsutbytte som er oppnådd i 
formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhenger, bør 
derfor fremmes og forbedres på fellesskapsplan.

2) Det europeiske råds møte i Lisboa i 2000 konkluderte 

hovedelement i arbeidet med å tilpasse utdannings- 
og opplæringssystemer i Fellesskapet til kravene i 
kunnskapssamfunnet. Videre understreket Det europeiske 
råds møte i Barcelona i 2002 betydningen av økt klarhet 
og bedre godkjenningsmetoder innen yrkesrettet 
utdanning og opplæring («VET»).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 155 av 8.7.2009, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2010 av 30. april 2010 om 
endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 

Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 15.7.2010, s. 35.

(1) EUT C 100 av 30.4.2009, s. 140.
(2) EUT C 325 av 19.12.2008, s. 48.
(3) Europaparlamentets holdning av 18. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT) og Rådets beslutning av 11. mai 2009.

3) Systemer for yrkesrettet utdanning og opplæring, et av 
hovedområdene for livslang lærling, er direkte knyttet 
til allmenn og høyere utdanning og til sysselsettings- og 
sosialpolitikken i den enkelte medlemsstat. På grunn 
av den sektorovergripende innvirkningen fremmer 
disse systemene ikke bare den europeiske økonomiens 
konkurranseevne og oppfyllelsen av arbeidsmarkedets 
behov, men også sosial utjevning, likhet og borgernes 
deltakelse og engasjement.

4) Rådets resolusjon av 19. desember 2002 om fremme av 
et bedre europeisk samarbeid innen yrkesrettet utdanning 
og opplæring(4) («København-prosessen») og Rådets 
og Kommisjonens felles foreløpige rapport av 2004 om 
gjennomføringen av arbeidsprogrammet om utdanning 
og opplæring 2010(5) legger vekt på betydningen av 

yrkesrettet utdanning og opplæring, mens Rådets og 
Kommisjonens felles framdriftsrapport av 2008(6) 
legger vekt på behovet for å trappe opp arbeidet med å 
forbedre kvaliteten på den yrkesrettede utdanningen og 
opplæringen og gjøre den mer attraktiv.

5) I konklusjonene til Rådet og representantene for 
regjeringene i medlemsstatene som kom sammen i Rådet 
15. november 2004, om de framtidige prioriteringene 
av et bedre europeisk samarbeid innen yrkesrettet 
utdanning og opplæring, prioriterte man utvikling og 
gjennomføring av et europeisk system for overføring 

opplæring, slik at elevene skal kunne bygge på resultatene 
fra utdanningsløpet når de beveger seg mellom systemene 
for yrkesrettet utdanning og opplæring.

6) Formålet med denne rekommandasjon er å danne 

yrkesrettet utdanning og opplæring («ECVET») som skal 
legge forholdene til rette for overføring, godkjenning og 
samling av vurdert læringsutbytte hos enkeltpersoner 

den generelle forståelsen av borgernes læringsutbytte 
og dette læringsutbyttets klarhet, tverrnasjonale 
mobilitet og overførbarhet på tvers av og eventuelt innen 
medlemsstater i et grenseløst område for livslang lærling, 
og det vil dessuten bedre mobiliteten og overførbarheten 

av økonomien og innen arbeidsmarkedet. I tillegg vil 
det bidra til utviklingen og utvidelsen av det europeiske 
samarbeidet innen utdanning og opplæring.

(4) EFT C 13 av 18.1.2003, s. 2.
(5) EUT C 104 av 30.4.2004, s. 1.
(6) EUT C 86 av 5.4.2008, s. 1.
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7) ECVET bør være basert på de prinsipper og tekniske 

ECVET bygge på de felles prinsippene for kvalitetssikring 
som er fastsatt i Rådets konklusjoner av 28. mai 2004 om 
kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring og 
i europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 
2009 om opprettelse av en europeisk referanseramme for 
kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og opplæring(1).

8) ECVET får anvendelse på alt læringsutbytte som i 
prinsippet kan oppnås gjennom ulike utdannings- og 
læringsløp på alle plan innen den europeiske rammen 

og som deretter overføres og godkjennes. Denne 
rekommandasjon bidrar derfor til de videre målsettingene 
om å fremme livslang lærling og å øke arbeideres og 
elevers sysselsettingsevne, åpenhet med hensyn til 
mobilitet og sosiale integrasjon. Den legger særlig til rette 

for godkjenning av læringsutbyttet som oppnås gjennom 
ikke-formell og uformell læring.

9) Klare prinsipper for kvalitetssikring, utveksling av 
informasjon samt utvikling av partnerskap mellom 

yrkesrettet utdanning og opplæring og andre relevante 
berørte parter bør hjelpe til å bygge gjensidig tillit og 
legge forholdene til rette for gjennomføringen av denne 
rekommandasjon.

10) Denne rekommandasjon bør fremme kompatibilitet, 
sammenlignbarhet og komplementaritet for systemer 

utdanning og opplæring og for Det europeiske system 

benyttes innen høyere utdanning, for dermed å bidra til 
større utveksling mellom ulike nivåer av utdanning og 
opplæring, i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis.

11) Valideringen av vurdert ikke-formelt og uformelt 
læringsutbytte bør fremmes i samsvar med Rådets 
konklusjoner av 28. mai 2004 om felles europeiske 

og uformell læring.

12) Denne rekommandasjon utfyller europaparlaments- og 
rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing 

læring(2), som anbefaler at medlemsstatene fremmer tette 
forbindelser mellom EQF og eksisterende eller framtidige 

innen høyere utdanning og yrkesrettet utdanning og 
opplæring. Mens hovedmålsettingen for EQF er å øke 
klarheten, sammenlignbarheten og overførbarheten 

(1) Se side 1 i denne utgaven av Den europeiske unions tidende.
(2) EUT C 111 av 6.5.2008, s. 1.

tilrettelegge for overføring, godkjenning og samling av 
den enkeltes læringsutbytte på deres vei mot å oppnå en 

13) Denne rekommandasjon tar hensyn til europaparlaments- 
og rådsvedtak 2241/2004/EF av 15. desember 2004 
om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet 

3) og 
europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 
18. desember 2006 om tverrnasjonal mobilitet innen 
Fellesskapet for utdannings- og opplæringsformål: Den 
europeiske kvalitetserklæring for mobilitet(4).

14) Denne rekommandasjon bør legge forholdene til rette for 
at vedkommende lokale og regionale myndigheter blir 
involvert i arbeidet med å knytte nasjonale eller andre 

det er hensiktsmessig.

15) Denne rekommandasjon bør ikke berøre europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 

5), hvor 
både relevante nasjonale myndigheter og vandrearbeidere 
gis rettigheter og plikter. Bruk av ECVET bør ikke 
påvirke tilgangen til arbeidsmarkedet i de tilfeller der 

direktiv 2005/36/EF. Videre innebærer ECVET ikke noen 
ny rett for borgerne til automatisk å få godkjenning av 
enten læringsutbytte eller poeng.

16) Innføringen og gjennomføringen av ECVET er frivillig, i 
henhold til traktatens artikkel 149 og 150, og kan derfor 
bare skje i samsvar med eksisterende nasjonal lover og 
forskrifter.

17) Ettersom målene for denne rekommandasjon, som er 
å støtte og utfylle medlemsstatenes virksomhet, legge 
forholdene til rette for samarbeid mellom medlemsstatene, 
øke klarhet samt fremme mobilitet og livslang lærling, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 
derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne rekommandasjon ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene, 

eller en enkeltpersons kompetanser, og ikke har som mål 
eller krever enten fragmentering eller harmonisering av 

(3) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6.
(4) EUT L 394 av 30.12.2006, s. 5.
(5) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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ANBEFALER AT MEDLEMSSTATENE

innen yrkesrettet utdanning og opplæring («ECVET»), 
som fastsatt i vedlegg I og II, på alle plan innen den 

utdanning og opplæring, for å legge forholdene til rette for 
tverrnasjonal mobilitet og godkjenning av læringsutbytte 
innen yrkesrettet utdanning og opplæring samt for grenseløs 
livslang lærling, 

2. skaper de nødvendige betingelser og eventuelt treffer tiltak 
slik at det fra 2012 – i samsvar med nasjonal lovgivning 
og praksis og på grunnlag av forsøk og prøving – er mulig 

yrkesrettet utdanning og opplæring på alle plan innen EQF 
og benyttet med det formål å overføre, godkjenne og samle 
enkeltpersoners læringsutbytte oppnådd i formelle og 
eventuelt ikke-formelle og uformelle sammenhenger, 

3. støtter utviklingen av nasjonale og europeiske partnerskap 
og nett som omfatter institusjoner og myndigheter med 

yrkesrettet utdanning og opplæring, partene i arbeidslivet 
og andre relevante berørte parter som beskjeftiger seg med 
å utprøve, gjennomføre og fremme ECVET, 

4. sikrer at berørte parter og enkeltpersoner innen yrkesrettet 
utdanning og opplæring har tilgang til informasjon 
om og veiledning for bruken av ECVET, og samtidig 
tilrettelegger for utveksling av informasjon mellom 
medlemsstatene. Dessuten sikrer at anvendelsen av 

tilfredsstillende måte av vedkommende myndigheter, og at 
tilknyttede Europass-dokumenter utstedt av vedkommende 
myndigheter inneholder eksplisitt, relevant informasjon, 

5. anvender, i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis, 
de felles prinsippene for kvalitetssikring innen yrkesrettet 
utdanning og opplæring fastsatt i Rådets konklusjoner av 
28. mai 2004 om kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og 
opplæring ved bruk av ECVET, særlig i forbindelse med 
vurdering, validering og godkjenning av læringsutbytte, 

6. sikrer at det foreligger fungerende ordninger for 
samordning og overvåking på relevante plan, i samsvar 
med lovgivningen, strukturene og kravene i hver enkelt 
medlemsstat, for å garantere kvalitet, klarhet og konsekvens 
i de initiativer som treffes for å gjennomføre ECVET, 

OG BIFALLER KOMMISJONENS HENSIKT Å 

1. støtte medlemsstatene i utføringen av oppgavene nevnt 
i nr. 1-6 og i anvendelsen av prinsippene og de tekniske 

ved å tilrettelegge for prøving, samarbeid, gjensidig læring, 
fremming og igangsetting av informasjons- og samrådstiltak 
og samtidig sikre tilgang til veiledningsmateriell for alle 
interesserte borgere,

2. utvikle brukerveiledninger og verktøy samt tilpasse 
relevante Europass-dokumenter i samarbeid med 
medlemsstatene, nasjonale og europeiske sakkyndige og 
brukere, utvikle sakkunnskap for å forbedre kompatibilitet 
og komplementaritet for ECVET og ECTS, som benyttes 
innen høyere utdanning, i samarbeid med sakkyndige og 
brukere innen yrkesrettet utdanning og opplæring og høyere 
utdanning på europeisk og nasjonalt plan, og jevnlig legge 
fram informasjon om utviklingen av ECVET, 

3. fremme og sammen med medlemsstatene delta i et 
europeisk ECVET-nett som omfatter relevante berørte 
parter innen yrkesrettet utdanning og opplæring og 
nasjonale vedkommende institusjoner, for å spre og støtte 
ECVET innen medlemsstatene og etablere en bærekraftig 
plattform for utveksling av informasjon og erfaringer 
mellom medlemsstatene, og innenfra dette nettet etablere 
en ECVET-brukergruppe for å bidra til ajourføring av 
brukerhåndboken og til kvaliteten på og den generelle 
sammenhengen i samarbeidsprosessen for gjennomføringen 
av ECVET, 

4. overvåke og følge opp de tiltak som treffes, herunder 
resultatene av forsøk og prøving, og, etter en vurdering 
og evaluering av tiltakene utført i samarbeid med 
medlemsstatene, framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport innen 18. juni 2014 om erfaringene 
gjort og følger for framtiden, herunder, om nødvendig, en 
gjennomgang og tilpasning av denne rekommandasjon, som 
omfatter ajourføring av vedleggene og veiledningsmateriell, 
i samarbeid med medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juni 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING ŠTEFAN FÜLE

 President Formann
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VEDLEGG I

DEFINISJONER

I denne rekommandasjon menes med

institusjon fastslår at en enkeltperson har oppnådd et læringsutbytte i henhold til en viss standard, 

b) «læringsutbytte» en oversikt over hva en elev kan, forstår og er i stand til å gjøre etter en avsluttet læringsprosess, 

kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kan vurderes og valideres, 

d) «poeng for læringsutbytte» (poeng) et sett med læringsutbytter for en enkeltperson som er vurdert, og som kan 

enheter, vurdering, validering og godkjenning av læringsutbytte, i henhold til reglene og praksisene i deltakende 
stater, 

f) «vurdering av læringsutbytte» metoder og prosesser som benyttes til å slå fast i hvilken grad en elev faktisk har 
oppnådd bestemte kunnskaper, ferdigheter og kompetanser, 

g) «validering av læringsutbytte» prosessen med å bekrefte at et vurdert læringsutbytte som en elev har oppnådd, 

_____________
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VEDLEGG II

ECVET – PRINSIPPER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ECVET er en teknisk ramme for overføring, godkjenning og eventuelt samling av enkeltpersoners læringsutbytte med 

enheter for læringsutbytte med tilhørende poeng, en overførings- og samlingsprosess samt utfyllende dokumenter som 
læringsavtaler, resultatoversikter og ECVET-brukerhåndbøker.

ECVET er ment å tilrettelegge for godkjenning av læringsutbytte i samsvar med nasjonal lovgivning og i forbindelse 

borgerne til automatisk å få godkjenning av verken læringsutbytte eller poeng. Anvendelsen av ECVET for en gitt 

1. Enheter for læringsutbytte

samle de nødvendige enhetene, oppnådd i ulike stater og i ulike sammenhenger (formelle og eventuelt ikke-formelle 
og uformelle), og samtidig overholde nasjonal lovgivning om samling av enheter og godkjenning av læringsutbyttet.

– tydelig og forståelig beskrevet med henvisning til de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser de inneholder, 

– bygget opp på en måte som tillater forsvarlig vurdering og validering av det læringsutbyttet som enheten omfatter.

en bestanddel av et formelt utdannings- eller opplæringsprogram.

samsvar med nasjonale eller regionale regler.

– den allmenne betegnelsen på enheten, 

– læringsutbyttet som inngår i enheten, 

– framgangsmåtene og kriteriene for vurdering av dette læringsutbyttet, 
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– de ECVET-poengene som er tilknyttet enheten, 

– enhetens gyldighetsperiode, der dette er relevant.

2. Overføring og samling av læringsutbytte, ECVET-partnerskap

Innen ECVET blir enheter for læringsutbytte som er oppnådd i én sammenheng, etter en positiv vurdering overført til 
en annen sammenheng. I denne andre sammenhengen blir de validert og godkjent av vedkommende institusjon som del 

for vurdering, validering, samling og godkjenning av enheter for læringsutbytte er utformet av relevante vedkommende 
institusjoner og partnere som er involvert i opplæringsprosessen.

læringssammenheng bør fremmes gjennom å opprette partnerskap og nett som omfatter vedkommende institusjoner, der 

for oppnådd læringsutbytte for videre overføring og validering.

Opprettelsen av partnerskap har som mål å

– skape en generell ramme for samarbeid og nettverksbygging mellom partnerne, fastsatt i programerklæringer som 
har som mål å opprette gjensidig tillit, 

Programerklæringen bør bekrefte at partnerne

– aksepterer hverandres status som vedkommende institusjoner,

– aksepterer hverandres kriterier og framgangsmåter for kvalitetssikring, vurdering, validering og godkjenning som 

– kommer til enighet om vilkårene for driften av partnerskapet, for eksempel målsettinger, varighet og ordninger for 
revisjon av programerklæringen, 

funksjoner.

For å anvende ECVET på læringsutbytte oppnådd i en ikke-formell og uformell læringssammenheng eller utenom 

godkjenning av dette læringsutbyttet gjennom tildeling av tilknyttede enheter og tilhørende ECVET-poeng.

3. Læringsavtaler og personlige resultatoversikter

mellom de to vedkommende institusjonene involvert i opplærings- og valideringsprosessen og eleven, innen rammen 
av en programerklæring. Avtalen bør

– skille mellom vedkommende «opprinnelsesinstitusjon» og «mottakende institusjon»(1),

varighet, forventet læringsutbytte og tilhørende ECVET-poeng.

(1) «Opprinnelsesinstitusjon» er den institusjonen som skal validere og godkjenne læringsutbyttet som eleven har oppnådd. «Mottakende 
institusjon» er en institusjon som gir opplæring for det aktuelle læringsutbyttet og vurderer det oppnådde læringsutbyttet.
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Læringsavtalen bør fastsette at dersom eleven har oppnådd forventet læringsutbytte og dette er blitt vurdert positivt av 
«mottakende institusjon», bør «opprinnelsesinstitusjonen» validere og godkjenne læringsutbyttet som del av kravene til 

Overføring mellom partnere kan få anvendelse på læringsutbytte oppnådd i formelle og eventuelt i ikke-formelle og 

oppnådde læringsutbyttet og de tilknyttede ECVET-poengene registreres i en elevs «personlige resultatoversikt»(1).

– «Opprinnelsesinstitusjonen» godkjenner deretter læringsutbyttet som eleven har tilegnet seg. Denne godkjenningen 
resulterer i tildelingen av enheter og tilknyttede ECVET-poeng i samsvar med «opprinnelsessystemets» regler.

Validering og godkjenning av vedkommende «opprinnelsesinstitusjon» er avhengig av en positiv vurdering 
av læringsutbyttet fra vedkommende «mottakende institusjon», i samsvar med de avtalte framgangsmåtene og 
kvalitetssikringskriteriene.

4. ECVET-poeng

oppnådd og samlet. For å muliggjøre en felles tilnærmingsmåte for bruken av ECVET-poeng, benyttes en konvensjon 
der 60 poeng blir tildelt for forventet læringsutbytte i løpet av ett år med formell, fulltids yrkesrettet utdanning og 
opplæring.

mulig, NQF-nivå, eller til likheten i læringsutbyttet på et nært tilknyttet yrkesområde.

kriterier eller en kombinasjon av disse: 

– den relative betydningen av læringsutbyttet som utgjør enheten for deltakelse på arbeidsmarkedet, enheten for 

– kompleksiteten til, omfanget av og mengden av læringsutbyttet i enheten, 

– de anstrengelser som er nødvendige for at en elev skal tilegne seg de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som 
kreves for enheten.

oppgaven. I stater der det allerede foreligger et nasjonalt poengsystem, oppretter relevante vedkommende institusjoner 

(1) En personlig resultatoversikt er et dokument som viser nærmere opplysninger om elevens vurderte læringsutbytte, enheter og tildelte 
ECVET-poeng.
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tiden som er gått med for å oppnå dem.

Normalt medfører overføring av en enhet også overføring av de tilknyttede ECVET-poengene, slik at de blir 
medregnet når de overførte læringsutbyttene blir godkjent i samsvar med nasjonale eller regionale regler. Det er opp til 
vedkommende institusjon å eventuelt vurdere på nytt de ECVET-poengene som det skal tas hensyn til, så lenge reglene 
og metodene som er fastsatt for dette formål, er klare og bygger på prinsipper for kvalitetssikring.

utdanningsløp som referanse, har de samme ECVET-poengene som referansen, siden det samme læringsutbyttet er 
oppnådd.

_____________________________


