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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 2018/646 

av 18. april 2018 

om en felles ramme for levering av bedre tjenester for ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om 

oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 165 og 166, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Personer som leter etter jobb eller skal treffe beslutning om læring, studier eller arbeid, trenger informasjon og 

veiledning om hvilke muligheter som finnes, om hvordan de skal vurdere egne ferdigheter, og om måter å presentere 

informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner på. 

2) Forskjeller i definisjoner, dokumentformater, språk samt vurderings- og valideringsmetoder medfører betydelige 

utfordringer for personer, arbeidsgivere, vedkommende myndigheter og organer. Disse utfordringene oppstår hovedsakelig 

når personer flytter mellom land, herunder tredjestater, men også når de ser etter ny jobb eller deltar i læring og 

karriereplanlegging. Klar og godt utbredt informasjon, en felles forståelse av og større klarhet i ferdigheter og 

kvalifikasjoner er viktig for å møte disse utfordringene. 

3) I den nye dagsorden for ferdigheter i Europa, vedtatt av Kommisjonen 10. juni 2016, oppfordres medlemsstatene, partene i 

arbeidslivet, næringslivet og andre berørte parter til å samarbeide om ti tiltak for å bedre kvaliteten på og relevansen av 

ferdighetsutvikling, gjøre ferdigheter synligere og mer sammenlignbare og øke kunnskapen om ferdigheter, særlig 

informasjon som gir bedre karrierevalg. En revisjon av Europass-rammen ble foreslått som et av de ti tiltakene som et viktig 

ledd i å nå og støtte disse målene. 

4) Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF(3) ble det opprettet en ramme for å møte utfordringene 

forbundet med jobbsøking, læring og karriereplanlegging. Målet med det vedtaket var å skape større klarhet i kvalifika-

sjoner og kompetanse gjennom en dokumentportefølje kalt «Europass», som personer frivillig kan bruke. Ved samme 

vedtak ble det også opprettet nasjonale organer, kalt nasjonale Europass-sentre, for å gjennomføre Europass-rammen. 

5) For å oppnå sitt hovedmål fokuserer Europass-rammen på verktøy til dokumentasjon av ferdigheter og kvalifika-

sjoner. Disse verktøyene er tatt i utstrakt bruk gjennom det internettbaserte informasjonssystemet for Europass.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 112 av 2.5.2018, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2019 av 13. juni 2019 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT C 173 av 31.5.2017, s. 45 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. mars 2018 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2018. 

(3) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifi-

kasjoner og kompetanse (Europass) (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 6). 
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6) De nasjonale Europass-sentrene yter støtte til brukerne og fremmer dokumentasjon av ferdigheter og kvalifika-

sjoner. Euroguidance-nettverket, som fremmer den europeiske dimensjonen i veiledning og gir informasjon av høy kvalitet 

om livslang veiledning og tverrnasjonal mobilitet for læringsformål, har også bidratt til utvikling av informasjonskampanjer 

om EU-verktøy for ferdigheter og kvalifikasjoner. De nasjonale koordineringspunktene innenfor den europeiske 

kvalifikasjonsrammen («European Qualifications Framework», «EQF») støtter de nasjonale myndighetene i å henvise 

nasjonale kvalifikasjonsrammer eller -systemer til EQF og arbeider for å bringe EQF nærmere personer og organi-

sasjoner. Det bør sikres støtte til og bedre koordinering av disse nasjonale tjenestene for å styrke virkningen av dem, 

samtidig som mangfoldet i de nasjonale systemene bør respekteres. 

7) I sin rapport til Europaparlamentet og Rådet av 19. desember 2013 om evalueringen av Europass konkluderte Kommi-

sjonen med at de nasjonale Europass-sentrenes oppdrag om å øke bevisstheten om Europass og gi nødvendig 

informasjon til berørte parter var en tilfredsstillende modell for gjennomføringen av Europass. Kommisjonen fastslo 

imidlertid også at de fleste Europass-verktøyene fremdeles ikke når fram til alle potensielle brukere og har ulik 

rekkevidde avhengig av bosted og aldersgruppe, og at bedre koordinering og integrering av støttetjenester for veiledning 

og mobilitet innenfor Europass-rammen ville gjøre det mulig å nå flere potensielle brukere. 

8) Det har vist seg at Europass brukes av sosiale grupper med høy digital kompetanse, mens mindre heldig stilte personer, 

for eksempel personer med lav utdanning, eldre eller langtidsarbeidsledige, ofte ikke kjenner til Europass og dets 

verktøy, og derfor ikke kan dra nytte av dem. 

9) Europass-porteføljen er ett av flere verktøy og instrumenter som er innført på unionsplan for å øke klarheten i og 

forståelsen av ferdigheter og kvalifikasjoner. 

10) Europass-porteføljen består av fem dokumentmaler. CV-malen gjør det mulig for personer å fylle ut CV-en sin i et 

standardisert format. Siden Europass-CV-en først ble innført i 2004, har det blitt opprettet mer enn 100 millioner slike CV-

er på internett. To tilleggsmaler for kvalifikasjoner, nemlig Europass-tillegget til eksamensbevis og Europass-tillegget til 

yrkeskompetansesertifikater, tilbyr informasjon om innholdet i og læringsutbyttet forbundet med en kvalifikasjon samt om 

utdanningssystemet i det landet som utsteder kvalifikasjonen. Europass-språkpasset brukes til å beskrive språkferdigheter. 

Europass-mobilitetsmalen beskriver ferdigheter som er oppnådd gjennom læring eller arbeid i utlandet. 

11) Rådsrekommandasjonen av 22. mai 2017(1) gir en felles referanseramme for å hjelpe personer og organisasjoner å 

sammenligne forskjellige kvalifikasjonsordninger og nivået på kvalifikasjonene fra disse ordningene. 

12) Rådsrekommandasjonen av 20. desember 2012(2) oppfordret medlemsstatene til innen 2018, i samsvar med nasjonale 

forhold og særlige omstendigheter og i hensiktsmessig omfang, å innføre ordninger for validering av ikke-formell og 

uformell læring som gir mulighet for å få validert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er oppnådd gjennom ikke-

formell og uformell læring, og til å bli fullt eller eventuelt delvis kvalifisert. 

13) I rådsresolusjonen av 28. mai 2004 om styrking av politikk, systemer og praksis på området livslang veiledning angis de 

viktigste målene for en politikk for livslang veiledning for alle unionsborgere. Rådsresolusjonen av 21. november 2008(3) 

framhever viktigheten av veiledning for livslang læring. 

14) Portalen for læringstilbud og kvalifikasjoner i Europa («Learning Opportunities and Qualifications in Europe») gir 

tilgang til informasjon om læring og kvalifikasjoner som tilbys i ulike utdanningssystemer i Europa, og om 

sammenligning av nasjonale kvalifikasjonsrammer ved hjelp av EQF. 

15) EUs ferdighetsoversikt («EU Skills Panorama») gir informasjon om ferdigheter innenfor forskjellige yrker og bestemte 

bransjer, herunder tilbud og etterspørsel på nasjonalt plan.  

  

(1) Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring 

(EUT C 189 av 15.6.2017, s. 15). 

(2) Rådsrekommandasjon av 20. desember 2012 om validering av ikke-formell og uformell læring (EUT C 398 av 22.12.2012, s. 1). 

(3) Resolusjon vedtatt av Rådet og representanter for medlemsstatene, forsamlet i Rådet 21. november 2008, om bedre integrering av livslang 

veiledning i strategier for livslang læring (EUT C 319 av 13.12.2008, s. 4). 
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16) Analyser av ledige stillinger og andre utviklingstrekk på arbeidsmarkedet er en etablert metode for å få ferdighetskunn-

skap og forstå problemene med ferdighetskløfter, ferdighetsmangel og misforhold mellom tilbud og etterspørsel etter 

kvalifikasjoner. 

17) Den flerspråklige klassifiseringen av europeiske ferdigheter, kompetanser, kvalifikasjoner og yrker («European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations», «ESCO»), som er utviklet og blir løpende oppdatert av Kommisjonen i 

nært samarbeid med medlemsstatene og berørte parter, har som mål å fremme klarhet i ferdigheter og kvalifikasjoner med 

henblikk på utdanning og opplæring samt for yrkesformål. Etter egnet testing og idet det tas behørig hensyn til medlems-

statenes standpunkt, vil det være mulig for Kommisjonen å bruke ESCO innenfor Europass-rammen; medlemsstatenes bruk 

av ESCO skjer på frivillig grunnlag, etter testing i samarbeid med og evaluering utført av medlemsstatene. 

18) Det europeiske nettverket for arbeidsformidlinger («EURES»), opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/589(1), er et samarbeidsnettverk for utveksling av informasjon og tilrettelegging av samhandling mellom 

arbeidssøkere og arbeidsgivere. Det gir kostnadsfri hjelp til arbeidssøkere som ønsker å flytte til et annet land, og hjelper 

arbeidsgivere som ønsker å rekruttere arbeidstakere fra andre land. Synergier og samarbeid mellom Europass- og EURES-

portalen vil kunne styrke effekten av begge tjenester. 

19) Arbeidsmarkedsprosesser som stillingsutlysning, jobbsøking, ferdighetsvurdering og rekruttering håndteres i økende grad 

på internett gjennom verktøy som bruker sosiale medier, stordata og andre teknologier. Utvelgingen av kandidater 

håndteres gjennom verktøy og prosesser som søker informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner som er oppnådd i 

formelle, ikke-formelle og uformelle sammenhenger. 

20) Formell, ikke-formell og uformell læring skjer i dag også i nye former og sammenhenger og tilbys av ulike tilbydere, 

særlig gjennom bruk av digitale teknologier og plattformer, fjernundervisning, e-læring, medstudentlæring, store åpne 

nettkurs og åpne utdanningsressurser. Dessuten blir ferdigheter, erfaring og læringsresultater anerkjent på forskjellige 

måter, f.eks. i form av digitale åpne utmerkelser («open badges»). Digital teknologi brukes også til ferdigheter som 

oppnås gjennom ikke-formell læring, f.eks. i ungdomsarbeid og frivillig arbeid. 

21) I denne beslutning forstås ferdigheter i en vid betydning som dekker hva en person vet, forstår og kan gjøre. Ferdigheter 

viser til forskjellige former for læringsutbytte, herunder kunnskap og kompetanse samt evnen til å ta i bruk innsikt og 

fagkunnskap for å utføre oppgaver og løse problemer. I tillegg til den anerkjente betydningen av faglige ferdigheter 

erkjennes det nå også at tverrfaglige eller «myke» ferdigheter, så som kritisk tenkning, lagarbeid, problemløsing, kreativitet, 

digitale ferdigheter og språkferdigheter, blir stadig viktigere, er avgjørende for personlig og faglig realisering og kan tas i 

bruk på forskjellige felt. Personer vil kunne dra fordel av verktøy for og veiledning i vurdering og beskrivelse av slike og 

andre ferdigheter. 

22) Tradisjonelt har personer presentert informasjon om egne ferdigheter og kvalifikasjoner i en CV og i underlagsdokumenter, 

f.eks. yrkeskompetansesertifikater og eksamensbevis. Nå finnes det nye verktøy som kan lette presentasjonen av ferdigheter 

og kvalifikasjoner i forskjellige nettbaserte og digitale formater. De nye verktøyene kan også brukes som støtte til personers 

egenvurdering av ferdigheter som er oppnådd i forskjellige sammenhenger. 

23) Europass-rammen bør dekke nåværende og framtidige behov. Brukerne behøver verktøy for å dokumentere ferdigheter 

og kvalifikasjoner. I tillegg kan verktøy for vurdering og egenvurdering av ferdigheter samt tilgang til relevant 

informasjon, herunder informasjon om valideringsmuligheter og veiledning, være til nytte når det skal treffes 

beslutninger om arbeid og læring. 

24) EU-verktøy for ferdigheter og kvalifikasjoner bør kunne tilpasses praksisendringer og teknologiske framskritt, slik at de 

forblir relevante og nyttige for brukerne. Dette vil kunne oppnås bl.a. ved å utvikle nyskapende funksjoner, f.eks. 

interaktive verktøy og redigering og utforming av dokumenter, ved å gå inn for å utvikle mer omfattende, virkningsfulle 

og effektive verktøy samt sørge for forenkling og økt teknisk samvirkingsevne mellom beslektede verktøy, også verktøy 

utviklet av tredjeparter, og ved å ta hensyn til de særskilte behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. Dessuten 

vil autentiseringstiltak kunne brukes som støtte ved verifisering av digitale dokumenter om ferdigheter og kvalifika-

sjoner.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang 

til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 

og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 av 22.4.2016, s. 1). 
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25) Europass-rammen opprettet ved vedtak nr. 2241/2004/EF bør derfor erstattes av en ny ramme som tilfredsstiller nye 

behov. 

26) Den nye Europass-rammen bør oppfylle behovene og forventningene hos alle individuelle sluttbrukere, som lærende, 

arbeidssøkere, herunder arbeidsløse og arbeidstakere, samt andre berørte parter, bl.a. arbeidsgivere (særlig små og 

mellomstore bedrifter), handelskamre, sivilsamfunnsorganisasjoner, frivillige, veiledere, offentlige arbeidsformidlinger, 

partene i arbeidslivet, tilbydere av utdanning og opplæring, ungdomsorganisasjoner, tilbydere av ungdomsarbeid, 

ansvarlige nasjonale myndigheter og politiske beslutningstakere. Den bør også ta hensyn til behovene til tredjestatsborgere 

som kommer til eller bor i Unionen, for å støtte integreringen av dem. 

27) Europass-rammen bør videreutvikles, slik at det blir mulig å beskrive ulike typer kunnskaper og ferdigheter, særlig slike 

som oppnås gjennom ikke-formell og uformell læring. 

28) Europass-rammen bør utvikles gjennom en brukerorientert tilnærming basert på tilbakemeldinger og gjennom 

oppstilling av krav, herunder ved hjelp av spørreundersøkelser og testing der det legges vekt på de nåværende og 

framtidige særskilte behovene i målgruppene for Europass. Funksjonene i Europass bør særlig gjenspeile medlems-

statenes og Unionens forpliktelse til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har lik tilgang til arbeidsmarkedet og 

til informasjons- og kommunikasjonsteknologier og -systemer. Europass-verktøyene bør være oppfattbare, betjenbare, 

forståelige og robuste, slik at de blir mer tilgjengelige for brukerne, særlig for personer med nedsatt funksjonsevne. 

29) Oppdateringer og endringer av Europass-rammen bør gjøres i samarbeid med berørte parter, f.eks. arbeidsformidlinger, 

veiledere, tilbydere av utdanning og opplæring samt partene i arbeidslivet, f.eks. fagforeninger og arbeidsgiver-

organisasjoner, og i full respekt for pågående politisk samarbeid, f.eks. Bologna-prosessen innenfor det europeiske området 

for høyere utdanning. Konstruktivt samarbeid mellom Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte partene er av 

avgjørende betydning for en vellykket utvikling og gjennomføring av Europass-rammen. 

30) Relevant EU-rett om vern av personopplysninger og nasjonale gjennomføringstiltak bør gjelde for behandling av 

personopplysninger som lagres og behandles i medhold av denne beslutning. Brukerne bør ha mulighet til å begrense 

tilgangen til sine personopplysninger. 

31) Deltakelse i rammen bør være åpen for stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som ikke er medlems-

stater i Unionen, og for tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater om tiltredelse til Unionen, på grunn av deres 

langvarige interesse for og samarbeid med Unionen på dette feltet. Deltakelsen bør skje i samsvar med de relevante 

bestemmelsene i de rettsaktene som regulerer forholdet mellom Unionen og disse statene. Informasjon om ferdigheter 

og kvalifikasjoner som stilles til rådighet via Europass-rammen, bør også komme fra andre land og utdanningssystemer 

enn deltakerstatene, og gjenspeile migrasjonsstrømmer fra og til andre deler av verden. 

32) Kommisjonen bør sørge for enhetlig gjennomføring og overvåking av denne beslutning gjennom en rådgivende gruppe 

for Europass bestående av representanter for medlemsstatene og berørte parter. Den rådgivende gruppen bør framfor alt 

utvikle en strategisk framgangsmåte for gjennomføring og framtidig utvikling av Europass og gi råd om utvikling av 

web-baserte verktøy, herunder gjennom testing, og om informasjon som gis via internettplattformen for Europass, 

eventuelt i samarbeid med andre grupper. 

33) Samfinansiering av gjennomføringen av denne beslutning stilles til rådighet bl.a. gjennom EU-programmet Erasmus+, 

som ble opprettet ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013(1). Komiteen som ble nedsatt i henhold 

til den forordningen, deltar i strategiske drøftinger om framdriften i gjennomføringen av Europass og om den framtidige 

utviklingen. 

34) Ettersom målene for denne beslutning, som er å opprette en omfattende og samvirkende ramme av verktøy og 

informasjon, særlig med henblikk på tverrnasjonal sysselsetting og læringsmobilitet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå disse målene.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for 

utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og om oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 

av 20.12.2013, s. 50). 
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35) Som et allment prinsipp bør medlemsstatenes forpliktelser og administrative og finansielle byrder være balansert med 

hensyn til kostnader og nytte. 

36) Aktiviteter som gjennomføres i henhold til denne beslutning, bør være underbygd av den sakkunnskapen som EUs 

byråer, særlig Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring, har innenfor sine kompetanseområder. 

37) Vedtak nr. 2241/2004/EF bør derfor oppheves, uten at det berører gyldigheten av eller statusen til tidligere utstedte 

Europass-dokumenter. Alle utarbeidede Europass-dokumentmaler bør opprettholdes innenfor den nye rammen inntil det 

gjøres nødvendige endringer eller oppdateringer i samsvar med denne beslutning. For å sikre en smidig overgang til 

internettplattformen for Europass, bør det internettbaserte informasjonssystemet for Europass som ble opprettet ved 

vedtak nr. 2241/2004/EF, fortsatt være i drift inntil internettplattformen for Europass er opprettet og satt i drift. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne beslutning fastsettes en europeisk ramme til støtte for klarhet i og forståelse av ferdigheter og kvalifikasjoner 

oppnådd i formell, ikke-formell og uformell sammenheng, herunder gjennom praktisk erfaring, mobilitet og frivillig arbeid 

(«Europass»). 

2. Europass skal bestå av web-baserte verktøy og relevant informasjon, herunder informasjon for å støtte den europeiske 

dimensjonen i veiledning gitt gjennom en internettplattform og støttet av nasjonale tjenester som har som formål å hjelpe 

brukerne til bedre å formidle og presentere ferdigheter og kvalifikasjoner og å sammenligne kvalifikasjoner. 

3. Europass skal være beregnet på 

a) individuelle sluttbrukere, som lærende, arbeidssøkere, arbeidstakere og frivillige, og 

b) berørte parter, som tilbydere av utdanning og opplæring, yrkesveiledere, arbeidsgivere, offentlige arbeidsformidlinger, 

partene i arbeidslivet, tilbydere av ungdomsarbeid, ungdomsorganisasjoner og politiske beslutningstakere. 

4. Bruk av Europass skal være frivillig og skal ikke innebære noen plikter eller rettigheter utover dem som er fastsatt i denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med 

a) «tillegg til yrkeskompetansesertifikat» et dokument som legges ved et yrkeskompetansesertifikat utstedt av vedkommende 

myndigheter eller organer, for å gjøre det lettere for tredjepersoner – særlig i et annet land – å forstå hvilket læringsutbytte 

innehaveren av kvalifikasjonen har oppnådd, samt art, nivå, sammenheng, innhold og status for den fullførte utdanningen 

og opplæringen og de oppnådde ferdighetene, 

b) «tillegg til eksamensbevis» et dokument som legges ved et eksamensbevis fra høyere utdanning utstedt av vedkommende 

myndigheter eller organer, for å gjøre det lettere for tredjepersoner – særlig i et annet land – å forstå hvilket læringsutbytte 

innehaveren av kvalifikasjonen har oppnådd, samt art, nivå, sammenheng, innhold og status for den fullførte utdanningen 

og opplæringen og de oppnådde ferdighetene, 

c) «Europass-tillegg» et sett med dokumenter, f.eks. tillegg til eksamensbevis og tillegg til yrkeskompetansesertifikater, som 

er utstedt av vedkommende myndigheter eller organer, 

d) «veiledning» en kontinuerlig prosess som gjør personer i stand til å identifisere sine evner, ferdigheter og interesser 

gjennom en serie individuelle og kollektive aktiviteter med sikte på å treffe beslutninger om utdanning, opplæring og yrke 

og til å administrere sine egne livsløp innenfor læring, arbeid og andre sammenhenger der disse evnene og ferdighetene 

læres eller brukes, 

e) «den europeiske dimensjonen i veiledning» samarbeid og støtte på unionsplan for å styrke politikk, systemer og praksis for 

veiledning i Unionen, 

f) «kvalifikasjon» et formelt resultat av en vurderings- og valideringsprosess som oppnås når vedkommende myndighet eller 

organ fastslår at en person har oppnådd et læringsutbytte i henhold til visse standarder,  



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 7/575 

 

g) «vurdering av ferdigheter» den prosessen eller metoden som brukes til å evaluere, måle og til slutt beskrive, gjennom 

egenvurdering og/eller vurdering sertifisert av tredjepart, personers ferdigheter oppnådd i formell, ikke-formell eller 

uformell sammenheng, 

h) «egenvurdering av ferdigheter» prosessen der personer systematisk reflekterer over egne ferdigheter ved å referere til en 

etablert beskrivelse av ferdigheter, 

i) «ferdighetskunnskap» tilgjengelige kvantitative eller kvalitative analyser av aggregerte data om ferdigheter fra eksisterende 

kilder med hensyn til arbeidsmarkedet og tilsvarende læringsmuligheter innenfor utdannings- og opplæringssystemet som 

kan bidra til veiledning og rådgivning, rekrutteringsprosesser og valg av utdanning, opplæring og karriere, 

j) «autentiseringstjenester» tekniske prosesser, f.eks. elektroniske signaturer og nettstedsautentisering, som gir brukerne 

mulighet til å verifisere informasjon, f.eks. sin identitet, gjennom Europass, 

k) «teknisk samvirkingsevne» den evnen informasjons- og kommunikasjonsteknologisystemer har til å samvirke for å 

muliggjøre utveksling av informasjon, som oppnås gjennom avtale mellom alle parter og eierne av informasjonen, 

l) «validering» prosessen der vedkommende myndighet eller organ bekrefter at en person har oppnådd et læringsutbytte, 

herunder læringsutbytte oppnådd i ikke-formell og uformell sammenheng, målt mot en relevant standard, og som består av 

fire atskilte faser, nemlig identifikasjon, dokumentasjon, vurdering og sertifisering av resultatene av vurderingen i form av 

full kvalifikasjon, poeng eller delvis kvalifikasjon, alt etter hva som er relevant, og i tråd med nasjonale forhold, 

m) «åpne standarder» tekniske standarder som er utarbeidet i en samarbeidsprosess, og som er offentliggjort for fri bruk av 

enhver berørt part, 

n) «internettplattform» en web-basert applikasjon som gir sluttbrukerne informasjon og verktøy og setter dem i stand til å 

utføre bestemte oppgaver på internett, 

o) «personopplysning» enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 

Artikkel 3 

Internettplattform 

1. Europass skal via en internettplattform tilby web-baserte verktøy for 

a) dokumentasjon og beskrivelse av personopplysninger i forskjellige formater, herunder CV-maler, 

b) dokumentasjon og beskrivelse av ferdigheter og kvalifikasjoner som er oppnådd gjennom arbeid og læring, herunder 

gjennom mobilitet og frivillig arbeid, 

c) vurdering og egenvurdering av ferdigheter, 

d) dokumentasjon av læringsutbyttet forbundet med kvalifikasjoner, herunder Europass-tilleggsmalene nevnt i artikkel 5. 

Bruk av Europass-verktøy til vurdering og egenvurdering av ferdigheter som nevnt i bokstav c) skal ikke føre direkte til formell 

anerkjennelse eller til utstedelse av kvalifikasjoner. 

2. Internettplattformen for Europass skal inneholde tilgjengelig informasjon eller lenker til tilgjengelig informasjon om 

følgende emner: 

a) Læringsmuligheter. 

b) Kvalifikasjoner og kvalifikasjonsrammer eller -ordninger. 

c) Muligheter for validering av ikke-formell og uformell læring. 

d) Praksis for anerkjennelse og relevant lovgivning i forskjellige land, herunder tredjestater. 

e) Tjenester som tilbyr veiledning innen tverrnasjonal læringsmobilitet og karriereplanlegging.  
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f) Ferdighetskunnskap som er frambrakt gjennom relevante aktiviteter på unionsplan og av byråer innenfor deres kompetanse-

områder. 

g) Informasjon om ferdigheter og kvalifikasjoner som kan være av betydning når det gjelder de særskilte behovene til 

tredjestatsborgere som kommer til eller bor i Unionen, for å støtte integreringen av dem. 

Artikkel 4 

Hovedprinsipper og -egenskaper 

1. Internettplattformen og de web-baserte verktøyene for Europass, herunder deres innhold og funksjonalitet, skal være 

brukervennlige og sikre, og de skal stilles kostnadsfritt til rådighet for alle brukere. 

2. Internettplattformen og de web-baserte verktøyene for Europass, herunder deres innhold og funksjonalitet, skal være 

tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med tilgjengelighetskravene fastsatt i relevant unionsrett. 

3. De web-baserte verktøyene for Europass skal bruke åpne standarder som skal gjøres tilgjengelige kostnadsfritt, slik at 

medlemsstatene og andre berørte parter kan bruke dem på frivillig grunnlag. 

4. De web-baserte verktøyene for Europass skal vise til EQF i informasjon om kvalifikasjoner, beskrivelser av nasjonale 

utdannings- og opplæringssystemer og om andre relevante emner, alt etter hva som er hensiktsmessig og i samsvar med 

nasjonale forhold. 

5. Internettplattformen for Europass kan omfatte en mulighet for brukerne til å lagre personopplysninger, for eksempel en 

personlig profil. Unionsretten om personvern får anvendelse på behandling av slike personopplysninger. Brukerne skal ha 

tilgang til en rekke alternativer som gjør det mulig for dem å begrense tilgangen til sine opplysninger eller til visse attributter. 

6. Europass skal støtte autentiseringstjenester for alle digitale dokumenter med eller framstillinger av informasjon om 

ferdigheter og kvalifikasjoner. 

7. De web-baserte verktøyene for Europass skal kunne brukes på de offisielle språkene i Unionens institusjoner. 

8. De web-baserte verktøyene for Europass skal støtte og sikre teknisk samvirkingsevne og synergier med andre relevante 

instrumenter og tjenester som tilbys på unionsplan og eventuelt på nasjonalt plan. 

Artikkel 5 

Europass-tillegg 

1. Europass-tillegg skal utstedes, i samsvar med maler, av vedkommende myndigheter eller organer. Særlig skal rekkefølgen 

på de enkelte punktene i malene overholdes, for å lette forståelsen og sikre at det gis fullstendige opplysninger. 

2. Malene nevnt i nr. 1 skal utarbeides og ved behov revideres av Kommisjonen i nært samarbeid og samråd med medlems-

statene og andre berørte parter, f.eks. Europarådet og De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, for å 

sikre at tilleggene er relevante og formålstjenlige. 

3. Europass-tillegg skal utstedes vederlagsfritt og om mulig elektronisk. Europass-tillegg skal utstedes på det nasjonale 

språket og om mulig på et annet europeisk språk. 

4. Europass-tillegg skal ikke erstatte opprinnelige eksamensbevis og yrkeskompetansesertifikater og skal ikke innebære at 

det opprinnelige eksamensbeviset eller yrkeskompetansesertifikatet formelt anerkjennes av andre lands vedkommende 

myndigheter eller organer. 

Artikkel 6 

Kommisjonens oppgaver 

1. Kommisjonen skal forvalte internettplattformen for Europass. I den forbindelse skal Kommisjonen 

a) sikre at informasjon på unionsplan som nevnt i artikkel 3 nr. 2 eller lenker til slik informasjon er tilgjengelig og av høy 

kvalitet, 

b) utvikle, teste og om nødvendig oppdatere internettplattformen for Europass, herunder åpne standarder, i tråd med brukernes 

behov, de teknologiske framskrittene og endringer i arbeidsmarkedene og i utdannings- og opplæringstilbudet,  
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c) holde seg à jour med og ved behov innarbeide de seneste teknologiske framskrittene som kan bedre tilgjengeligheten av 

Europass for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, 

d) sikre at all utvikling eller oppdatering av internettplattformen for Europass, herunder åpne standarder, bidrar til ensartet 

informasjon og viser en tydelig merverdi, 

e) sikre at alle web-baserte verktøy, særlig verktøy for vurdering og egenvurdering, blir fullstendig testet og kvalitetssikret, og 

f) sikre kvaliteten på og overvåke effektiviteten av internettplattformen for Europass, herunder de web-baserte verktøyene, i 

samsvar med brukernes behov. 

2. Kommisjonen skal sikre effektiv gjennomføring av denne beslutning. I den forbindelse skal Kommisjonen 

a) sikre aktiv deltakelse og medvirkning fra medlemsstatene i strategisk planlegging, herunder fastsettelse og styring av 

strategiske mål, kvalitetssikring og finansiering, og ta behørig hensyn til deres synspunkter, 

b) sikre aktiv deltakelse og medvirkning fra medlemsstatene i utvikling, testing, oppdatering og evaluering av internettplattformen 

for Europass, herunder åpne standarder, og ta behørig hensyn til deres synspunkter, 

c) sikre at berørte parter på unionsplan involveres i gjennomføringen og evalueringen av denne beslutning, 

d) etablere læringsaktiviteter og utveksling av beste praksis mellom medlemsstatene og, når det er relevant, tilrettelegge for 

kollegarådgivning på anmodning fra medlemsstatene, og 

e) sikre at det gjennomføres effektive og egnede PR-, veilednings- og opplysningsaktiviteter på unionsplan for å nå relevante 

brukere og berørte parter, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. 

Artikkel 7 

Medlemsstatenes oppgaver 

1. Hver medlemsstat skal være ansvarlig for gjennomføringen av denne beslutning på nasjonalt plan gjennom relevante 

nasjonale tjenester og uten at det berører nasjonale ordninger med hensyn til gjennomføring og organisering. I den forbindelse 

skal medlemsstatene 

a) samordne aktivitetene knyttet til iverksettingen av de web-baserte verktøyene for Europass, 

b) fremme bruken av og øke bevisstheten om og synligheten av Europass, 

c) fremme og informere om tjenester som gir veiledning i tverrnasjonal læringsmobilitet og karriereplanlegging, herunder 

eventuelt tjenester for individuell veiledning, 

d) gjøre informasjon om læringsmuligheter, kvalifikasjoner og anerkjennelsespraksis tilgjengelig på internettplattformen for 

Europass, herunder gjennom lenker til relevante nasjonale nettsteder, 

e) involvere berørte parter fra alle relevante sektorer i aktivitetene som gjennomføres innenfor deres ansvarsområde, og 

fremme samarbeid mellom offentlige og private aktører. 

2. Overføring av informasjon til internettplattformen for Europass i henhold til artikkel 3 nr. 2 skal ikke medføre noen 

ytterligere forpliktelser for medlemsstatene. 

Artikkel 8 

Behandling og vern av personopplysninger 

Tiltakene fastsatt i denne beslutning skal gjennomføres i samsvar med unionsretten om vern av personopplysninger, særlig 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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Artikkel 9 

Overvåking og evaluering 

1. Kommisjonen skal etter behov rapportere om framskritt som er gjort og framtidig utvikling som forventes etter 

vedtakelsen av denne beslutning, i relevante utdannings-, opplærings- og sysselsettingspolitiske sammenhenger. 

2. Kommisjonen skal innen 23. mai 2023 og deretter hvert femte år framlegge for Europaparlamentet og Rådet en evalue-

ringsrapport om gjennomføringen og effekten av denne beslutning. 

3. Evalueringen skal foretas av et uavhengig organ på grunnlag av kvalitative og kvantitative indikatorer som er utviklet av 

Kommisjonen i samråd med medlemsstatene. 

Artikkel 10 

Deltakerstater 

1. Deltakelse i aktivitetene nevnt i denne beslutning skal være åpen for stater i Det europeiske økonomiske samarbeids-

område som ikke er medlemsstater i Unionen, i samsvar med vilkårene fastsatt i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde. 

2. Deltakelse skal også være åpen for tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater om tiltredelse til Unionen, i 

samsvar med de avtaler de har inngått med Unionen. 

Artikkel 11 

Finansielle bestemmelser 

Gjennomføringen av denne beslutning på nasjonalt plan skal samfinansieres gjennom unionsprogrammer. De årlige bevilgningene 

skal godkjennes av Europaparlamentet og Rådet innenfor den flerårige finansielle rammen. 

Artikkel 12 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1. Vedtak nr. 2241/2004/EF oppheves. 

2. Det internettbaserte informasjonssystemet for Europass opprettet ved vedtak nr. 2241/2004/EF skal fortsatt være i drift 

inntil internettplattformen for Europass som fastsettes ved denne beslutning, er opprettet og satt i drift. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Strasbourg 18. april 2018. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

L. PAVLOVA 

Formann 
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