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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sedanji predlog priporočila o vzpostavitvi evropskega kvalifikacijskega ogrodja za 
vseživljenjsko učenje (EKO) je tehnični instrument, katerega splošni cilj je izboljšati 
preglednosti kvalifikacij in s tem pomagati državam članicam, posameznim državljanom, 
delodajalcem ter ponudnikom izobraževanja in usposabljanja, da primerjajo kvalifikacije v 
različnih evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja. Natančneje povedano ima ta 
predlog dvojni cilj. Na eni strani skuša evropsko kvalifikacijsko ogrodje za vseživljenjsko 
učenje biti sredstvo za primerjanje kvalifikacij, da se omogoči lažja mobilnost pri učenju in 
delu ter tako prispeva k rasti in zaposlovanju. Na drugi strani bo služil kot nevtralna 
referenčna točka, ki temelji na učnih rezultatih. Evropsko kvalifikacijsko ogrodje za 
vseživljenjsko učenje pokriva različne sisteme izobraževanja in usposabljanja, ki obsegajo 
splošno izobraževanje in izobraževanje odraslih, poklicno izobraževanje in usposabljanje, pa 
tudi visokošolsko izobraževanje. Njegova bistvena sestavina je niz osmih referenčnih ravni, ki 
opisujejo, kaj učenec zna, razume in zmore narediti – tako imenovani učni rezultati. 

Poročevalka vključuje načelo enakosti spolov, da bi zagotovili, da evropsko kvalifikacijsko 
ogrodje za vseživljenjsko učenje postane pripomoček, ki bo povečal preglednost in 
nediskriminatornost evropskega sistema izobraževanja in usposabljanja ter njegovo enako 
dostopnost ženskam in moškim.  Predlagane spremembe se nanašajo na izvajanje integracije 
načela enakosti spolov pri opredelitvi in opisu kvalifikacij, uravnoteženo zastopanost spolov 
vseh udeleženih nacionalnih zainteresiranih strani, zbiranje podatkov glede na spol ter 
izvajanje enakosti spolov v okviru vseživljenjskega učenja na splošno.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Razvoj znanja, spretnosti in sposobnosti 
državljanov je za konkurenčnost in socialno 
vključenost v Skupnosti bistvenega pomena. 
Udeležbo v vseživljenjskem učenju in 
uporabo kvalifikacij je zato treba spodbujati 
in izboljšati na nacionalni ravni in ravni 
Skupnosti.

(1) Razvoj znanja, spretnosti in sposobnosti 
državljanov je za konkurenčnost in socialno 
vključenost v Skupnosti bistvenega pomena. 
Dostop do vseživljenjskega učenja in
vključenost vanj, uporabo in priznanje 
formalnih, neformalnih in neformalnih
kvalifikacij, kakovost dela in enakost med 
spoloma je zato treba spodbujati in izboljšati 
na nacionalni ravni in ravni Skupnosti.

  
1 UL C ..., 30.1.2007, str. ....
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Evropski svet leta v Lizboni leta 2000 je 
sklenil, da mora biti povečana preglednost 
kvalifikacij en od ključnih delov 
prizadevanj, ki so potrebna za prilagoditev 
sistemov izobraževanja in usposabljanja v 
Skupnosti potrebam družbe znanja. Poleg 
tega je Evropski svet v Barceloni leta 2002 
pozval k tesnejšemu sodelovanju v 
univerzitetnem področju dejavnosti in k 
izboljšanju metod preglednosti in priznanja 
na področjih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

(2) Evropski svet v Lizboni leta 2000 je 
sklenil, da mora biti povečana preglednost 
kvalifikacij eden od ključnih delov 
prizadevanj, ki so potrebna za prilagoditev 
sistemov izobraževanja in usposabljanja v 
Skupnosti potrebam družbe znanja ter 
osebni izbiri žensk in moških.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Cilj tega priporočila je ustvariti skupni 
referenčni okvir, ki bi služil kot sredstvo 
prevajanja med različnimi sistemi 
kvalifikacij in njihovimi ravnmi za splošno 
in visokošolsko izobraževanje ali za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje. To 
bo povečalo preglednost, primerljivost in 
prenosljivost kvalifikacij državljanov v 
različnih državah članicah. Evropsko 
ogrodje kvalifikacij bi poleg tega 
mednarodnim področnim organizacijam 
omogočil, da bi povezali svoje sisteme 
kvalifikacij s skupno referenčno točko in 
tako olajšali umestitev teh kvalifikacij v 
nacionalnih sistemih kvalifikacij. To 
priporočilo tako prispeva k doseganju širših 
ciljev spodbujanja vseživljenjskega učenja 
in povečanja mobilnosti delavcev in 
udeležencev v procesu učenja.

(10) Cilj tega priporočila je ustvariti skupni 
referenčni okvir, ki bi služil kot sredstvo 
prevajanja med različnimi sistemi 
kvalifikacij in njihovimi ravnmi za splošno 
in visokošolsko izobraževanje ali za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje. To 
bo povečalo preglednost, primerljivost,
prenosljivost in spodbudilo priznavanje 
formalnih, neformalnih in informalnih 
kvalifikacij državljanov v različnih državah 
članicah. Evropsko kvalifikacijsko ogrodje bi 
poleg tega mednarodnim področnim 
organizacijam omogočilo, da bi povezali 
svoje sisteme kvalifikacij s skupno 
referenčno točko in tako olajšali umestitev 
teh kvalifikacij v nacionalnih sistemih 
kvalifikacij. To priporočilo tako prispeva k 
doseganju širših ciljev spodbujanja 
vseživljenjskega učenja, povečanja 
mobilnosti delavcev in udeležencev v 
procesu učenja ter izboljšanja dostopa do 
zaposlitve.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10 a) V zvezi s priznavanjem in 
potrjevanjem neformalnih kvalifikacij bi 
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bilo treba posebno pozornost nameniti 
kvalifikacijam, ki jih moški in ženske 
pridobijo med oskrbo in vzgojo otrok ali 
odvisnih oseb. 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10 b (novo)

(10 b) Izvajanje tega priporočila bi morala 
spremljati prožna prilagoditev struktur in 
možnosti poučevanja in vajeništva.-{}-

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11 a) Enakost med moškimi in ženskami je 
treba vključiti v vse ukrepe, povezane s 
pripravo, izvajanjem in vrednotenjem tega 
priporočila.

Predlog spremembe 7
Priporočilo državam članicam, odstavek 4

4. Uporabiti pristop, ki za opredeljevanje in 
opisovanje kvalifikacij temelji na učnih 
izidih, ter spodbujati validacijo 
neformalnega in priložnostnega učenja v 
skladu s skupnimi evropskimi načeli, ki so 
bili sklenjeni na zasedanju Sveta 28. maja 
2004.

4. Uporabiti pristop, ki za opredeljevanje in 
opisovanje kvalifikacij temelji na učnih 
rezultatih in vključevanju načela enakosti 
med spoloma, ter spodbujati validacijo 
neformalnega in priložnostnega učenja v 
skladu s skupnimi evropskimi načeli, ki so 
bili sklenjeni na zasedanju Sveta 28. maja 
2004.

Predlog spremembe 8
Priporočilo državam članicam, odstavek 5, točka (e)

(e) zagotovitev sodelovanja vseh ustreznih 
nacionalnih zainteresiranih strani vključno z 
– v skladu z nacionalno zakonodajo in 
prakso – ustanovami visokošolskega 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja 
ter z ustanovami usposabljanja, socialnimi 
partnerji, področji dejavnosti in strokovnjaki 
o primerjavi in uporabi kvalifikacij na 

(e) zagotovitev sodelovanja, pri čemer si je 
treba prizadevati tudi za uravnoteženo 
zastopanost glede na spol, vseh ustreznih 
nacionalnih zainteresiranih strani vključno z 
– v skladu z nacionalno zakonodajo in 
prakso – ustanovami visokošolskega 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja 
ter z ustanovami usposabljanja, socialnimi 
partnerji, področji dejavnosti in strokovnjaki 
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evropski ravni. o primerjavi in uporabi kvalifikacij na 
evropski ravni.

Predlog spremembe 9
Priporočilo državam članicam, odstavek 6, točka (c)

(c) „nacionalno ogrodje kvalifikacij“ pomeni 
instrument za klasifikacijo kvalifikacij glede 
na niz meril za dosežene posebne ravni 
učenja. Cilj tega je povezati in uskladiti 
nacionalne podsisteme kvalifikacij in 
izboljšati preglednost, dostopnost, napredek 
in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in 
civilne družbe;

(c) „nacionalno kvalifikacijsko ogrodje“ 
pomeni instrument za klasifikacijo 
kvalifikacij glede na niz meril za dosežene 
posebne ravni učenja. Cilj tega je povezati in 
uskladiti nacionalne podsisteme kvalifikacij, 
zagotoviti nediskriminacijo in izboljšati 
preglednost, dostopnost, napredek in 
kakovost kvalifikacij glede na trg dela in 
civilne družbe;

Predlog spremembe 10
Podpora Komisiji, odstavek 3

3. Spremljanju delovanja, sprejetega na 
podlagi tega priporočila, in – pet let po 
sprejetju – poročanju Evropskemu 
parlamentu in Svetu o pridobljenih izkušnjah 
in posledicah za prihodnost, po potrebi pa 
tudi pri morebitnem pregledu tega 
priporočila. 

3. Spremljanju delovanja, sprejetega na 
podlagi tega priporočila, zbiranju podatkov, 
ločenih po starosti in spolu, ter – pet let po 
sprejetju – poročanju Evropskemu 
parlamentu in Svetu o pridobljenih izkušnjah
in posledicah za prihodnost, po potrebi pa 
tudi pri morebitnem pregledu tega 
priporočila. 
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