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BRIEFINGNOTE

Europass 2005-2020:
Resultater og udsigter
Europass blev lanceret for syv år siden og anvendes i dag af millioner af borgere.
Den vil nu også blive knyttet tættere sammen med andre europæiske værktøjer
og dermed gøre borgernes færdigheder og kvalifikationer mere synlige.
Antallet af brugere af Europass er imponerende (boks 1).
Siden starten i februar 2005 og indtil udgangen af marts
2012 har der været over 48,6 mio. besøg på Europasswebstedet, og 38 mio. Europass-curriculum vitae (CV) er
enten blevet udfyldt online eller downloadet – et
gennemsnit på næsten 15 000 pr. dag.
Det anslås, at der er blevet udfyldt over 300 000
Europass-mobilitetsbeviser, der dokumenterer arbejdsog læringserfaringer i andre lande. Over 1,2 mio.
sprogpas (evaluering af egne sprogfærdigheder på
grundlag af standardiserede niveauer) er enten blevet
udfyldt online eller downloadet. Tallene viser værdien af
Europass for lærende og arbejdstagere i hele Europa.
Ikke desto mindre arbejdes der fortsat på at forbedre
ordningen (boks 2) og gøre den endnu mere
tiltrækkende.
Boks 1: Anvendelse af Europass
Mellem februar 2005, hvor Europass blev indført, og udgangen af
marts 2012:


48,6 mio. besøg på Europass-webstedet



18 mio. Europass curriculum vitae (CV) oprettet online



20 mio. skabeloner til CV downloadet



333 000 sprogpas udfyldt online



915 000 skabeloner til sprogpas downloadet



over 300 000 Europass-mobilitetsdokumenter anslås at være
blevet udstedt





23 nationale fortegnelser er udarbejdet, således at borgerne
har mulighed for at downloade tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser svarende til deres erhvervskvalifikationer

Boks 2: Hvad er Europass?
Europass består af fem dokumenter, der er tilgængelige på 26
sprog. Europass hjælper:


borgerne med at formidle deres færdigheder og
kvalifikationer på en effektiv måde, når de søger efter arbejde
eller uddannelse



arbejdsgiverne med at forstå arbejdsstyrkens færdigheder og
kvalifikationer



uddannelsesmyndighederne med at fastlægge og oplyse om
indholdet af læseplaner.

To Europass documenter udfyldes af EU-borgerne:


et curriculum vitae (CV), som giver en oversigt over
personlige færdigheder, og



et sprogpas, som giver mulighed for evaluering af egne
sprogfærdigheder på grundlag af standardiserede niveauer.

Tre

andre
dokumenter
udfyldes
af
uddannelsesinstitutioner og -organisationer:



et Europass-mobilitetsbevis, der indeholder oplysninger
om arbejds- og uddannelseserfaringer i andre europæiske
lande



et tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser, der beskriver de
erhvervsfaglige kompetencer nærmere, og



et tillæg til eksamensbeviser (Diploma Supplement), der
beskriver de kompetencer, som kandidater fra højere
uddannelsesinstitutioner har erhvervet, herunder de
studerede fag og opnåede karakterer.

I tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og et netværk af
nationale Europass-centre har Cedefop


udarbejdet og revideret Europass-dokumenter



designet og vedligeholdt det flersprogede websted hvor
ekspertise inden for indhold, sprogbehandling og it stilles til
rådighed



støttet de nationale Europass-centre, der gennemfører
Europass på nationalt plan.

tillæg til eksamensbeviser (Diploma Supplement) udstedes af
stadig flere videregående uddannelsesinstitutioner.

I 2011 var der 12,9 mio. besøg på det europæiske websted i
sammenligning med 1,2 mio. i 2005, dvs. en tidobbelt stigning.
I 2005 blev 116 000 Europass-CV'er udfyldt online; i 2011 var
tallet over 5,9 mio., dvs. omkring 50 gange flere.
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Mere end to tredjedele af onlinebrugerne af
Europass-CV'et er under 30 år (figur 1). I 2011 var de 10
nationaliteter, der især anvendte CV'et, portugisere,
efterfulgt af italienere, rumænere, spaniere, ungarere,
tyskere, franskmænd, polakker, grækere og bulgarere.
Figur 1: Alder på Europass-CV'ets onlinebrugerne

Tættere forbindelse mellem Europass og andre
EU-værktøjer
Under Københavnsprocessen har EU udviklet flere
andre fælles europæiske værktøjer og principper
sammen med Europass. Sammen gør de det lettere at
forstå de forskellige kvalifikationer. De tilskynder til
livslang læring, fordi systemerne bliver mere fleksible,
og fremmer derved jobmobilitet og geografisk mobilitet.
I perioden 2013-2015 vil Europass blive knyttet
tættere sammen med disse værktøjer, navnlig den
europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF),
det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) og klassificeringen af
kvalifikationer, kompetencer og erhverv (ESCO).

Et redesignet Europass-websted
I mere end syv år har nøglen til Europass' succes været
let adgang. I december 2011 fik webstedet en ny grafisk
identitet med hurtigere adgang til oplysninger (figur 2).
Inden udgangen af 2012 vil der på Europass-webstedet
blive indført et nyt CV. Nye webtjenester vil også
forbedre interoperabiliteten mellem Europass og andre
websteder, f.eks. ved at gøre det lettere at gemme
Europass-CV'et på en jobportal.
Figur 2: Europass-webstedets nye grafiske identitet

EQF er inddelt i otte niveauer og gør det muligt at
sammenligne nationale kvalifikationer (almen og
videregående uddannelse og erhvervsuddannelse) med
hinanden og med andre landes kvalifikationer. EQFniveauerne vil blive anvendt i Europass-CV'er og i tillæg
til eksamens- og erhvervsuddannelsesbeviser til at
angive de kvalifikationsniveauer, som en person
besidder.
Arbejdsrelaterede
færdigheder
og
kvalifikationer, som erhverves under et ophold i et andet
land eller i andre situationer, der er valideret under
ECVET, vil blive registreret i Europass-tillæg til erhvervsuddannelsesbeviser, Europass-mobilitetsbeviser
og de nye Europass-erfaringsbeviser.
Når ESCO er færdiggjort, vil der foreligge en
omfattende liste over termer vedrørende færdigheder,
kompetencer og kvalifikationer, der anvendes inden for
og på tværs af alle erhverv. ESCO-terminologien vil blive
anvendt til at forbedre Europass og hjælpe borgerne
med at beskrive og præsentere deres erfaringer inden
for uddannelse, arbejde og livet generelt på en mere klar
måde med hensyn til forskellige erhverv. Dette vil gøre
det lettere for borgerne at validere deres færdigheder og
få dem medregnet blandt kvalifikationerne.

Europæisk kvalifikationspas og europæiske
erfaringer
Den Europæiske Unions (EU's) Europa 2020-strategi har
givet nye impulser til Europass som en af flere
foranstaltninger, der skal gøre det lettere for europæere
at studere og arbejde i andre EU-medlemsstater.
Inden udgangen af 2012 vil Europass-brugerne
kunne udfylde et elektronisk europæisk kvalifikationspas
og derved gøre deres færdigheder og kvalifikationer
synlige. Et nyt dokument, et "Europass-erfaringsbevis",
vil blive indført i 2013, hvorved borgerne får mulighed for
at registrere de færdigheder og kompetencer, de har
erhvervet i forskellige forbindelser, f.eks. gennem
arbejdserfaring (herunder praktikophold, sommerferiejob
og frivilligt arbejde).
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