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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 1

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

(1) Získávání, udržování a rozšiřování 
kvalifikací občanů je rozhodující pro
sociální soudržnost ve Společenství, 
možnosti individuálního rozvoje občanů 
a pro konkurenceschopnost. Účast na 
celoživotním vzdělávání a využívání 
kvalifikací by proto měly být podporovány 
a zlepšovány na národní úrovni i na úrovni 
Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Účelem evropského rámce kvalifikací je popsat kvalifikace občanů. Tento záznam kvalifikací 
vytváří přidanou hodnotu pro jednotlivce i společnost. Myšlenka by tedy měla být rozvíjena 
odpovídajícím způsobem v tomto pořadí; na prvním místě by neměl být uváděn pouhý 
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instrumentální přístup ke vzdělávání, jehož účelem je konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 1

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro 
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

(1) Rozvoj a uznávání všech znalostí, 
dovedností a schopností občanů jsou 
rozhodující pro konkurenceschopnost 
a sociální soudržnost ve Společenství. Účast 
na celoživotním vzdělávání pro všechny, 
zejména pro zranitelné členy společnosti, 
jako jsou pracovníci s nízkou kvalifikací 
a starší pracovníci, osoby, které předčasně 
ukončily školní docházku, nezaměstnaní, 
přistěhovalci nebo zdravotně postižené 
osoby, a využívání kvalifikací by proto měly 
být podporovány a zlepšovány na národní 
úrovni i na úrovni Společenství.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 1

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro 
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů a posouzení výsledků vzdělávání 
zajišťují kvalitu odborných kvalifikací 
a jsou rozhodující pro konkurenceschopnost 
a sociální soudržnost ve Společenství, neboť 
usnadní přeshraniční profesní mobilitu 
a splní požadavky kladené na nabídku 
a poptávku na evropském trhu práce. Účast 
na celoživotním vzdělávání a využívání 
kvalifikací by proto měly být podporovány 
a zlepšovány na národní úrovni i na úrovni 
Společenství.

Or. el



AM\661706CS.doc 3/33 PE 386.720v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 1

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro 
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro 
konkurenceschopnost, kvalitu práce, 
zaměstnanost a sociální soudržnost ve 
Společenství. Průběžné rozšiřování 
aktuálních znalostí prostředky 
vysokoškolského vzdělávání nebo 
vzdělávání a odborné přípravy pracovníků, 
systematická účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

Or. el

Odůvodnění

a) Aktuální technologické znalosti, dovednosti a schopnosti pracovníků neovlivňují pouze 
hospodářství a konkurenceschopnost (v obecném smyslu), ale mají také přímý vliv na životy 
jednotlivých pracovníků, zvyšování kvality práce a vytváření více pracovních míst. b) Je třeba 
učinit konkrétní opatření pro rozšiřování aktuálních technologických znalostí na pracovišti, 
a podporovat tak co nejefektivněji celoživotní vzdělávání, které však musí být organizováno 
systematicky, aniž by byla diskriminována nebo vyloučena jakákoli skupina pracovníků.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 2

(2) Evropská rada v Lisabonu v roce 2000 
dospěla k závěru, že větší transparentnost 
kvalifikací by měla být jedním z hlavních 
prvků, jež jsou nezbytné k tomu, aby se 
systémy vzdělávání a odborné přípravy ve 
Společenství přizpůsobily požadavkům 
společnosti založené na znalostech. 
Evropská rada v Barceloně v roce 2002 pak 
požadovala jak užší spolupráci v odvětví 
vysokých škol, tak zlepšení transparentnosti 
a metod uznávání v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy.

(2) Evropská rada v Lisabonu v roce 2000 
dospěla k závěru, že větší transparentnost 
kvalifikací by měla být jedním z hlavních 
prvků, jež jsou nezbytné k tomu, aby se 
systémy vzdělávání a odborné přípravy ve 
Společenství přizpůsobily požadavkům 
společnosti založené na znalostech a aby 
byla podporována mobilita pracovníků 
a zaměstnanost. Evropská rada v Barceloně 
v roce 2002 pak požadovala jak užší 
spolupráci v odvětví vysokých škol, tak 
zlepšení transparentnosti a metod uznávání 
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Or. el

Odůvodnění

Odkaz na souvislost mezi opatřeními na podporu vzdělávání a odborné přípravy pracovníků 
a zlepšením mobility a příležitostí k zaměstnání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 5

(5) V souvislosti s kodaňským procesem 
bylo v závěrech Rady a zástupců vlád 
členských států zasedajících v Radě ze dne 
15. listopadu 2004 o budoucích prioritách 
posílené evropské spolupráce v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy za 
přednostní úkol označeno vypracování 
otevřeného a flexibilního evropského rámce 
kvalifikací, který by byl založen na 
transparentnosti a vzájemné důvěře a který 
by měl představovat společné základní 
kritérium jak pro vzdělávání, tak pro 
odbornou přípravu.

(5) V souvislosti s kodaňským procesem 
bylo v závěrech Rady a zástupců vlád 
členských států zasedajících v Radě ze dne 
15. listopadu 2004 o budoucích prioritách 
posílené evropské spolupráce v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy za 
přednostní úkol označeno vypracování 
otevřeného a flexibilního evropského rámce 
kvalifikací, který by byl založen na 
transparentnosti, srozumitelnosti a vzájemné 
důvěře a který by měl představovat společné 
základní kritérium jak pro vzdělávání, tak 
pro odbornou přípravu.
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Je třeba urychlit vyjednávání 
o uznávání kvalifikací získaných
informálním a neformálním vzděláním 
v souladu se závěry o zjišťování 
a ověřování informálního a neformálního 
vzdělání, které přijala Rada ministrů EU 
pro vzdělávání, mládež a kulturu na 
zasedání dne 28. května 2004.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Ověřování výsledků neformálního 
a informálního vzdělání by mělo být 
prosazováno v souladu se závěry 
o společných evropských zásadách ohledně 
zjišťování a ověřování neformálního 
a informálního vzdělání, které Rada přijala 
dne 28. května 2004.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upravuje znění zpravodaje; zdůrazňuje ověřování výsledků vzdělání více 
než procesy vzdělávání. (Poznámka překladatele: Druhá věta odůvodnění se netýká 
anglického znění.)
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 5a (nový)

(Netýká se anglického znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 7

(7) Toto doporučení zohledňuje rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 
o jednotném rámci Společenství pro 
průhlednost v oblasti kvalifikací 
a schopností (Europass) a doporučení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne [...] 
o klíčových schopnostech pro celoživotní 
vzdělávání.

(7) Toto doporučení zohledňuje rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 
o jednotném rámci Společenství pro 
průhlednost v oblasti kvalifikací 
a schopností (Europass) a doporučení 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006
o klíčových schopnostech pro celoživotní 
vzdělávání.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 8

(8) Toto doporučení je v souladu s rámcem 
pro Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání a s deskriptory jednotlivých 
cyklů, jež přijali ministři pro vysokoškolské 
vzdělávání na setkání v Bergenu v květnu 
2005.

(8) Toto doporučení je v souladu s rámcem 
pro Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání a s deskriptory jednotlivých 
cyklů, na nichž se dohodli ministři pro 
vysokoškolské vzdělávání z 45 evropských 
zemí na svém setkání v Bergenu v květnu 
2005 a v rámcovém programu procesu 
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„Brugy-Kodaň“.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přidává odkaz na proces „Brugy-Kodaň“ týkající se odborné přípravy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Konsolidace dovedností a kvalifikací 
na úrovni 5, které mohou být získány 
postsekundárním vzděláváním nebo 
v krátkém cyklu vysokoškolského 
vzdělávání, nesmí za žádných okolností 
narušovat nebo obcházet formální národní 
systém vzdělávání a nesmí vést k formálním 
vysokoškolským kvalifikacím, ale pouze 
k registraci znalostí, dovedností 
a schopností, které se zohlední na trhu 
práce společně s formálními 
vysokoškolskými kvalifikacemi.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Závěry o zajištění kvality odborného 
vzdělávání a přípravy, které Rada přijala 
v květnu 2004, doporučení ohledně 
prohloubení evropské spolupráce při 
zajišťování kvality v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání ze dne 
15. února 2006 a standardy a pokyny 
vztahující se k zajištění kvality v oblasti 
evropského vysokoškolského vzdělávání, na 
nichž se dohodli ministři pro vysokoškolské 
vzdělávání na svém setkání v Bergenu 
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v květnu 2005, obsahují společné zásady 
pro zajištění kvality, jež by měly podpořit 
provádění evropského rámce kvalifikací, 
přičemž v zájmu jednotného přístupu 
k ERK je třeba se soustředit nejen na 
vysoké školy, ale také na zvláštní požadavky 
trhu práce a zohlednit přitom vnitrostátní 
odpovědnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Bernard Lehideux

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 9

(9) Toto doporučení se nevztahuje na 
situace, které spadají do působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací1, která přiznává práva 
a povinnosti jak příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu, tak migrující osobě. Odkazem na 
úrovně evropského rámce kvalifikací by 
neměl být dotčen přístup na trh v případech, 
kdy byla profesní kvalifikace uznána 
v souladu se směrnicí 2005/36/ES.

(9) Toto doporučení se nevztahuje na 
situace, které spadají do působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací2, která přiznává práva 
a povinnosti jak příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu, tak migrující osobě. Odkazem na 
úrovně evropského rámce kvalifikací by 
neměl být dotčen přístup na trh v případech, 
kdy byla profesní kvalifikace uznána 
v souladu se směrnicí 2005/36/ES. Evropský 
rámec kvalifikací však lze použít jako 
referenční rámec při zavádění 
kompenzačních opatření, která jsou 
uváděna v článku 14 směrnice 2005/36/ES.

Or. fr

Odůvodnění

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 

  
1 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
2 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
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de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 
organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících.

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, vzájemná důvěra, 
srovnatelnost a přenosnost a uznávání 
kvalifikací na národní a odvětvové úrovni
v různých členských státech. Evropský 
rámec kvalifikací by měl rovněž 
mezinárodním odvětvovým organizacím 
umožnit, aby své systémy kvalifikací uvedly 
do vztahu se společným referenčním 
kritériem, a díky tomu odkazovat na 
národní kvalifikace a přiřadit tyto 
kvalifikace do národních systémů
kvalifikací. Toto doporučení tedy vzhledem 
ke své nezávaznosti neodstraňuje ani 
neomezuje možnost každého členského 
státu vybrat si požadovanou úroveň 
kvalifikací, přičemž podpoří celoživotní 
vzdělávání, zvyšování zaměstnatelnosti 
a nadnárodní mobilitu pracovníků 
a studujících.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 10
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(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 
organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících.

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Členské státy budou za tímto 
účelem podporovat politiky zapojení 
ministerstev, která jsou odpovědná za tyto 
záležitosti nebo s nimiž se mají tyto 
záležitosti konzultovat, aby se zajistilo 
používání referenčního rámce kvalifikací 
ve vzájemné shodě. Evropský rámec 
kvalifikací by měl rovněž mezinárodním 
odvětvovým organizacím umožnit, aby své 
systémy kvalifikací uvedly do vztahu se 
společným referenčním kritériem, a díky 
tomu přiřadit tyto kvalifikace do národních 
systémů kvalifikací. Toto doporučení tedy 
napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je 
podpora celoživotního vzdělávání ve všech 
jeho formách, zejména uznáváním 
rovnocennosti formální, neformální 
a informální výuky a vzdělávání,
a zvyšování mobility pracovníků 
a studujících na evropské úrovni a spolu 
s tím podpora výměny informací a 
získaných zkušeností.

Or. it

Odůvodnění

Je zásadní, aby vnitrostátní ministerstva jednala společně, a podpořila tak používání 
dohodnutých evropských podmínek pro kvalifikace a osvědčení. Na evropské úrovni se 
zefektivní mobilita v reakci na školní, univerzitní a odborné kvalifikace požadované trhem 
práce, což zlepší naše šance na dosažení cílů lisabonské strategie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit (10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
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společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých 
členských státech. Evropský rámec 
kvalifikací by měl rovněž mezinárodním 
odvětvovým organizacím umožnit, aby své 
systémy kvalifikací uvedly do vztahu se 
společným referenčním kritériem, a díky 
tomu přiřadit tyto kvalifikace do národních 
systémů kvalifikací. Toto doporučení tedy 
napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je 
podpora celoživotního vzdělávání 
a zvyšování mobility pracovníků 
a studujících.

společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu, a měl by 
podporovat transparentnost a 
rovnocennost, pokud jde o osvědčení 
vydaná na národní a odvětvové úrovni. Tím 
se zlepší transparentnost, srovnatelnost,
přenosnost a uznávání kvalifikací 
a schopností v různých členských státech. 
Evropský rámec kvalifikací by měl rovněž 
mezinárodním odvětvovým organizacím 
umožnit, aby své systémy kvalifikací uvedly 
do vztahu se společným referenčním 
kritériem, a díky tomu přiřadit tyto 
kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy musí být 
důsledně dodržováno a je nutno projevit 
vzájemnou důvěru, aby se zajistil vznik 
transparentních zásad zajištění kvality, 
neboť toto doporučení také napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je zlepšení 
vzdělávacích možností, podpora 
celoživotního vzdělávání a přizpůsobivosti, 
zaměstnatelnosti a nadnárodní mobility 
pracovníků a studujících.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Proto je 
ERK vytvořen flexibilně a otevřeně, aby 
správně popsal různé způsoby vzdělávání –
vysokoškolské, odborné i podnikové. 
V zájmu rovnocennosti všeobecného 
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organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících.

a odborného vzdělávání a zamýšlené 
transparentnosti mezi systémy vzdělávání 
by měla být každá úroveň popsaná v ERK 
v zásadě dosažitelná také různými způsoby 
vzdělávání a profesních postupů. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 
organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 
organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících.

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, usnadní uznávání 
úrovně odborných kvalifikací a zlepší se 
srovnatelnost, vzájemná důvěra a 
spolupráce mezi národními a regionálními 
systémy vzdělávání a přenosnost kvalifikací 
v různých členských státech. Evropský 
rámec kvalifikací by měl rovněž 
mezinárodním odvětvovým organizacím 
umožnit, aby své systémy kvalifikací uvedly 
do vztahu se společným referenčním 
kritériem, a díky tomu přiřadit tyto 
kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
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celoživotního vzdělávání a zvyšování 
mobility pracovníků a studujících 
a rozšíření příležitostí k zaměstnání 
podporováním výměny dovedností, znalostí, 
zkušeností a schopností v rámci EU.

Or. el

Odůvodnění

ERK by mohl být užitečným nástrojem, pokud jde o širší spolupráci a vzájemnou důvěru mezi 
různými vzdělávacími institucemi a o odkazování na úrovně kvalifikací a dovedností 
pracovníků a jejich uznávání. Souvislost mezi opatřeními na podporu vzdělávání a odborné 
přípravy pracovníků a zvýšenou mobilitou a zaměstnatelností je znova zdůrazněna.

Pozměňovací návrh, který předkládá Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých 
členských státech. Evropský rámec 
kvalifikací by měl rovněž mezinárodním 
odvětvovým organizacím umožnit, aby své 
systémy kvalifikací uvedly do vztahu se 
společným referenčním kritériem, a díky 
tomu přiřadit tyto kvalifikace do národních 
systémů kvalifikací. Toto doporučení tedy 
napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je 
podpora celoživotního vzdělávání 
a zvyšování mobility pracovníků 
a studujících.

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost, 
přenosnost a uznávání kvalifikací 
a dovedností v různých členských státech. 
Evropský rámec kvalifikací by měl rovněž 
mezinárodním odvětvovým organizacím 
umožnit, aby své systémy kvalifikací uvedly 
do vztahu se společným referenčním 
kritériem, a díky tomu přiřadit tyto 
kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení tedy napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zlepšování
zaměstnatelnosti, přizpůsobivosti, osobního 
rozvoje, společenské integrace 
a nadnárodní mobility pracovníků 
a studujících.

Or. el



PE 386.720v01-00 14/33 AM\661706CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu. Tím se 
zvýší transparentnost, srovnatelnost 
a přenosnost kvalifikací v různých 
členských státech. Evropský rámec 
kvalifikací by měl rovněž mezinárodním 
odvětvovým organizacím umožnit, aby své 
systémy kvalifikací uvedly do vztahu se 
společným referenčním kritériem, a díky 
tomu přiřadit tyto kvalifikace do národních 
systémů kvalifikací. Toto doporučení tedy 
napomáhá k dosažení širšího cíle, kterým je 
podpora celoživotního vzdělávání 
a zvyšování mobility pracovníků 
a studujících.

(10) Cílem tohoto doporučení je vytvořit 
společný referenční rámec, který by měl 
sloužit jako most umožňující srovnávat 
různé systémy kvalifikací a jejich úrovně, ať 
pro všeobecné a vysokoškolské vzdělávání, 
či odborné vzdělávání a přípravu, a měl by 
podporovat transparentnost, pokud jde 
o osvědčení vydaná na národní a odvětvové 
úrovni.  Tím se zlepší transparentnost, 
srovnatelnost a uznávání kvalifikací 
a schopností občanů v různých členských 
státech. Evropský rámec kvalifikací by měl 
rovněž mezinárodním odvětvovým 
organizacím umožnit, aby své systémy 
kvalifikací uvedly do vztahu se společným 
referenčním kritériem, a díky tomu přiřadit 
tyto kvalifikace do národních systémů 
kvalifikací. Toto doporučení by tedy mělo 
být důsledně dodržováno a je třeba projevit 
vzájemnou důvěru, aby se zajistil vznik 
transparentních zásad zajištění kvality, 
neboť toto doporučení také napomáhá 
k dosažení širšího cíle, kterým je podpora 
celoživotního vzdělávání a zvyšování 
zaměstnatelnosti a nadnárodní mobility 
pracovníků a studujících.

Or. fr

Odůvodnění

(Poznámka překladatele: odůvodnění se netýká anglického znění.)

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 10a (nový)
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(10a) Toto doporučení nenarušuje systémy 
národního vzdělávání a odborné přípravy, 
přispívá však k jejich modernizaci 
a k vytvoření vazby mezi vysokoškolským 
vzděláním a zaměstnáním a k vytváření 
mostů mezi formálním, neformálním 
a informálním vzděláváním.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Toto doporučení má zlepšit soulad 
mezi systémy odborného a všeobecného 
vzdělávání a zvyšuje hodnotu informálního 
a neformálního vzdělání. Může přispět ke 
stálému přizpůsobení systémů vzdělávání 
a odborného dalšího vzdělávání a podnítit 
ke vzájemnému obohacení.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 11

(11) Toto doporučení je v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy, protože jeho cílem je podporovat 
a doplňovat akce členských států 
usnadňováním další spolupráce mezi těmito 
státy za účelem zvýšení transparentnosti 
a podpory mobility a celoživotního 
vzdělávání. Toto doporučení je v souladu se 
zásadou proporcionality podle daného 
článku, protože nenahrazuje ani nedefinuje 
národní systémy kvalifikací a/nebo 
kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací 
nepopisuje jednotlivé kvalifikace ani 

(11) Toto doporučení je v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy, protože jeho cílem je podporovat 
a doplňovat akce členských států 
usnadňováním další spolupráce mezi těmito 
státy za účelem zvýšení transparentnosti, 
vzájemné důvěry, přenosnosti a uznávání 
kvalifikací občanů a podpory mobility 
a celoživotního vzdělávání v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a praxí. 
Toto doporučení je v souladu se zásadou 
proporcionality podle daného článku, 
protože nenahrazuje ani nedefinuje národní 
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schopnosti jednotlivců a konkrétní 
kvalifikace by měla být umístěna na 
příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací prostřednictvím národního 
systému kvalifikací.

systémy kvalifikací a/nebo kvalifikace. 
Evropský rámec kvalifikací nepopisuje 
jednotlivé kvalifikace ani schopnosti 
jednotlivců a konkrétní kvalifikace by měla 
obsahovat odkaz na příslušnou úroveň 
evropského rámce kvalifikací 
prostřednictvím národních systémů 
kvalifikací.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 11

(11) Toto doporučení je v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy, protože jeho cílem je podporovat 
a doplňovat akce členských států 
usnadňováním další spolupráce mezi těmito 
státy za účelem zvýšení transparentnosti 
a podpory mobility a celoživotního 
vzdělávání. Toto doporučení je v souladu se 
zásadou proporcionality podle daného 
článku, protože nenahrazuje ani nedefinuje 
národní systémy kvalifikací a/nebo 
kvalifikace. Evropský rámec kvalifikací 
nepopisuje jednotlivé kvalifikace ani 
schopnosti jednotlivců a konkrétní 
kvalifikace by měla být umístěna na 
příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací prostřednictvím národního 
systému kvalifikací.

(11) Toto doporučení je v souladu se 
zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy, protože jeho cílem je podporovat 
a doplňovat akce členských států 
usnadňováním další spolupráce mezi těmito 
státy za účelem zvýšení transparentnosti 
a podpory mobility a celoživotního 
vzdělávání. Toto doporučení je v souladu se 
zásadou proporcionality podle daného 
článku, protože nenahrazuje ani nedefinuje 
národní nebo nižší než národní systémy 
kvalifikací a/nebo kvalifikace. Evropský 
rámec kvalifikací nepopisuje jednotlivé 
kvalifikace ani schopnosti jednotlivců 
a konkrétní kvalifikace by měla být umístěna 
na příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací prostřednictvím národního nebo 
nižšího než národního systému kvalifikací.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 39
Doporučení 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
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referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání;

referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání a aby stanovily úrovně 
kvalifikací v rámci národních systémů 
a respektovaly přitom velkou rozmanitost 
a osobité silné stránky územních celků, 
které tvoří Evropu;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Harlem Désir

Pozměňovací návrh 40
Doporučení 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání;

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro podporu uznávání
úrovní kvalifikací v různých systémech 
kvalifikací v rámci perspektivy 
celoživotního vzdělávání a s ohledem na 
posílení evropského hospodářství 
založeného na znalostech a maximální 
možnou integraci na evropském trhu práce;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží přesně určit cíle návrhu tím, že je zaměřuje na podporu 
vzdělávání a znalostí všeobecně v souladu s lisabonskou strategií. ERK by měl pomoci 
transformovat Evropu do hospodářství založeného na znalostech, což učiní její trh práce 
inkluzivnějším. To je zásadní záměr tohoto doporučení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 41
Doporučení 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání, posouzení 
a uznávání úrovní kvalifikací v různých 
systémech kvalifikací v rámci perspektivy 
celoživotního vzdělávání bez diskriminace 
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vzdělávání; nebo sociálního vyloučení;

Or. el

Odůvodnění

ERK může být užitečným nástrojem pro širší spolupráci a vzájemnou důvěru mezi různými 
vzdělávacími institucemi a pro odkazování na úrovně kvalifikací a dovedností pracovníků 
a jejich uznávání. Proto je nutné zajistit rovnost a rovné příležitosti bez diskriminace nebo 
sociálního vyloučení, nejen pokud jde o uznávání kvalifikací, ale také pokud jde o vzdělávání 
a odbornou přípravu v rámci celoživotního vzdělávání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 42
Doporučení 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání;

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání a respektovaly přitom 
rozmanitost národních systémů vzdělávání 
a způsob, jakým se ovlivňují 
s vnitrostátními trhy práce, zejména 
z hlediska kultury, hospodářství, 
demokracie, společnosti a jednotlivce;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 43
Doporučení 1

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání;

1. evropský rámec kvalifikací používaly jako 
referenční nástroj pro srovnávání úrovní 
kvalifikací v různých systémech kvalifikací 
v rámci perspektivy celoživotního 
vzdělávání a respektovaly a integrovaly 
přitom velkou rozmanitost a osobité silné 
stránky územních celků, které tvoří 
Evropu;
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 44
Doporučení 2

2. do roku 2009 uvedly své národní systémy 
kvalifikací do vztahu s evropským rámcem 
kvalifikací, především transparentním 
stanovením odkazů mezi vlastními úrovněmi 
kvalifikací a úrovněmi uvedenými v příloze 
I, a vytvořením národního rámce 
kvalifikací, popřípadě v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a praxí;

2. se snažily, vzhledem k nezávaznosti 
doporučení na základě dobrovolnosti, uvést 
do roku 2010 své národní systémy 
kvalifikací do vztahu s evropským rámcem 
kvalifikací, především transparentním 
stanovením odkazů mezi vlastními úrovněmi 
kvalifikací, bez vyloučení výběru pouze těch 
úrovní kvalifikace v evropském rámci 
kvalifikací, které jsou v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy a praxí;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 45
Doporučení 2

2. do roku 2009 uvedly své národní systémy
kvalifikací do vztahu s evropským rámcem 
kvalifikací, především transparentním 
stanovením odkazů mezi vlastními úrovněmi 
kvalifikací a úrovněmi uvedenými v příloze 
I, a vytvořením národního rámce kvalifikací, 
popřípadě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí;

2. podporovaly uvedení svých národních 
systémů kvalifikací do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací, především 
transparentním stanovením odkazů mezi 
vlastními úrovněmi kvalifikací a popřípadě 
úrovněmi uvedenými v příloze I, 
a vytvořením národního rámce kvalifikací 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a praxí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 46
Doporučení 2
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2. do roku 2009 uvedly své národní systémy 
kvalifikací do vztahu s evropským rámcem 
kvalifikací, především transparentním 
stanovením odkazů mezi vlastními úrovněmi 
kvalifikací a úrovněmi uvedenými v příloze 
I, a vytvořením národního rámce kvalifikací, 
popřípadě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí;

2. do roku 2009 uvedly své národní systémy 
kvalifikací do vztahu s evropským rámcem 
kvalifikací, především transparentním 
stanovením odkazů mezi vlastními úrovněmi 
kvalifikací a úrovněmi uvedenými v příloze 
I, a vytvořením národního rámce kvalifikací, 
popřípadě v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí, s cílem zajistit 
standardy kvality, které umožní občanům 
přístup na trh práce v kterémkoli členském 
státě se stejnými přednostními právy;

Or. it

Odůvodnění

ECVET a Europass jsou užitečnými nástroji, ERK by však měl zajistit, že členské státy budou 
mít jistotu ohledně kvality kvalifikací občanů získaných všeobecným nebo odborným 
vzděláním.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 47
Doporučení 3

3. do roku 2011 zajistily, aby všechny nové 
kvalifikace a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz 
na příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací;

3. podporovaly vzájemnou důvěru 
a spolupráci mezi členskými státy s cílem 
zajistit, aby všechny nové kvalifikace 
a doklady Europassu vydávané příslušnými 
orgány obsahovaly jasný odkaz na 
příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 48
Doporučení 3

3. do roku 2011 zajistily, aby všechny nové 
kvalifikace a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz 
na příslušnou úroveň evropského rámce 

3. do roku 2012 přijaly taková opatření, aby 
všechna nová osvědčení kvalifikace, 
diplomy a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz 
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kvalifikací; – prostřednictvím národních nebo nižších 
než národních systémů kvalifikací – na 
příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 49
Doporučení 3

3. do roku 2011 zajistily, aby všechny nové
kvalifikace a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz
na příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací;

3. zvýšily úsilí, aby do roku 2012 zajistily, že 
odborné kvalifikace, diplomy a doklady 
Europassu vydávané příslušnými orgány 
bude možné zařadit na příslušnou úroveň 
evropského rámce kvalifikací;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 50
Doporučení 3

3. do roku 2011 zajistily, aby všechny nové 
kvalifikace a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz 
na příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací;

3. do roku 2011 zajistily, aby všechny nové 
kvalifikace a doklady Europassu vydávané 
příslušnými orgány obsahovaly jasný odkaz 
na příslušnou úroveň evropského rámce 
kvalifikací a aby systém uznávání kreditů 
byl založený více na výsledcích než na 
postupech a mohl být snadno srozumitelný 
pro vzdělávací organizace 
a zaměstnavatele;

Or. it

Odůvodnění

Reforma kvalifikací a osvědčení bude efektivní pouze v případě, že údaje v dokumentech 
a osvědčeních budou snadno srozumitelné nejširšímu okruhu osob, pro které jsou určeny.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Harlem Désir

Pozměňovací návrh 51
Doporučení 3a (nové)

3a. zajistily, aby všichni evropští 
zaměstnavatelé nabídli svým 
zaměstnancům prostřednictvím sociálního 
dialogu a v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy skutečné příležitosti pro 
odbornou přípravu a možnosti ověřování 
jejich znalostí a dovedností;

Or. fr

Odůvodnění

ERK nebude mít vliv, pokud zaměstnavatelé nebudou hrát svoji úlohu v podpoře odborné 
přípravy a celoživotního vzdělávání. Vstup zaměstnavatelů musí být založený na konzultaci 
a sociálním dialogu, aby byl efektivní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 52
Doporučení 3a (nové)

3a. zohlednily v evropském rámci 
kvalifikací a souvisejících opatřeních 
uznávání nových odborných kvalifikací 
vznikajících z potřeby zvýšit povědomí 
o životním prostředí a jeho udržitelnosti 
a potřeby vytvořit nová kvalifikovaná
pracovní místa v některých odvětvích, která 
mohou být snadno osvědčená například 
v členských státech, jako místa pro 
instruktory rybářství v odvětví rekreačního 
rybolovu a inspektory ochrany rybářství 
v odvětví obchodního rybolovu;

Or. it

Odůvodnění

Politika výměny a šíření osvědčených postupů zvýší povědomí veřejnosti o možnostech 
odborné přípravy na evropské úrovni.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 53
Doporučení 4

4. při definování a popisování kvalifikací 
využívaly přístup založený na výsledcích
vzdělávání a podporovaly validaci 
neformálního a informálního vzdělávání 
v souladu se společnými evropskými 
zásadami schválenými v závěrech Rady ze 
dne 28. května 2004;

4. při definování a popisování kvalifikací 
využívaly přístup, který zohledňuje úkoly 
a výsledky vzdělávání, a podporovaly 
validaci neformálního a informálního 
vzdělávání v souladu se 
společnými evropskými zásadami 
schválenými v závěrech Rady ze dne 
28. května 2004 a aby tomuto přístupu 
přizpůsobily přílohu I;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Harlem Désir

Pozměňovací návrh 54
Doporučení 4a (nové)

4a. věnovaly zvláštní pozornost ověřování 
informálního vzdělání získaného 
skupinami pracovníků pravděpodobně za 
účelem vyhnout se nezaměstnanosti nebo 
nejistému zaměstnání, aby jim usnadnily 
změnu zaměstnání a zajistily, že nebudou 
vyloučeni z trhu práce;

Or. fr

Odůvodnění

ERK musí umožnit uznávat pracovní schopnosti, které dosud nebyly uznány kvalifikací nebo 
osvědčením. Je to důležité zejména pro ty skupiny pracovníků, kteří se možná snaží nalézt 
nové zaměstnání v důsledku restrukturalizace průmyslu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 55
Doporučení 4a (nové)
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4a. zahájily informování a konzultace se 
všemi sociálními partnery a odbornými 
odvětvími, aby zajistily, že evropský rámec 
kvalifikací bude postupně zohledňován při 
uznávání úrovní kvalifikací a schopností 
v rámci zaměstnávání;

Or. fr

Odůvodnění

Systém začlenění národních kvalifikací do ERK by měl být spojen s uznávanými systémy 
hodnocení schopností, které používají podniky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 56
Doporučení 4a (nové)

4a. zlepšily a podporovaly systém, který 
průběžně, kompletně a široce informuje 
evropské občany o výsledcích 
mezinárodních pilotních projektů na 
základě postupů vytvořených pro využívání 
získaných zkušeností a šíření osvědčených 
postupů;

Or. it

Odůvodnění

Politika šíření osvědčených postupů zlepší povědomí veřejnosti o evropských možnostech 
odborné přípravy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 57
Doporučení 5

5. jmenovaly národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními systémy 
kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací.

5. jmenovaly národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními nebo 
nižšími než národními systémy kvalifikací 
a evropským rámcem kvalifikací.



AM\661706CS.doc 25/33 PE 386.720v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 58
Doporučení 5 úvodní část

5. jmenovaly národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními systémy 
kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací.

5. zřídily národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními systémy 
kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací. 
Centrum by mělo pracovat na 
meziinstitucionálním základě a zaručit 
kvalitu celého systému a transparentnost 
vazeb mezi úrovněmi kvalifikací.

Úkolem tohoto centra by mělo být: Úkolem tohoto centra by mělo být:

Or. it

Odůvodnění

Je zásadní zaručit kvalitu a transparentnost vazeb mezi úrovněmi kvalifikací.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 59
Doporučení 5 úvodní část

5. jmenovaly národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními systémy 
kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací.

5. jmenovaly jeden nebo – podle struktur 
a potřeb každého členského státu – více 
příslušných národních subjektů pro 
podporu a koordinaci vztahů mezi národními 
systémy kvalifikací a evropským rámcem 
kvalifikací.

Úkolem tohoto centra by mělo být: Úkolem těchto subjektů by mělo být:

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Philip Bushill-Matthews

Pozměňovací návrh 60
Doporučení 5 úvodní část
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5. jmenovaly národní centrum pro podporu 
a koordinaci vztahů mezi národními systémy 
kvalifikací a evropským rámcem kvalifikací.

5. jmenovaly národní koordinační subjekty
pro podporu a koordinaci vztahů mezi 
národními systémy kvalifikací a evropským 
rámcem kvalifikací.

Úkolem tohoto centra by mělo být: Úkolem těchto koordinačních subjektů by 
mělo být:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k decentralizované podobě vzdělávání v některých členských státech není vhodné 
vytvoření jediného národního centra. Členské státy by měly mít možnost použít stávající 
struktury odpovědné za technické aspekty rámců kvalifikací i v případě, že to vyžaduje několik 
koordinačních subjektů; je to lepší než přijmout přístup shora dolů, který by mohl způsobovat 
zdvojování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 61
Doporučení 5 písm. ba) (nové)

(ba) zajistit rovný přístup k celoživotnímu 
vzdělávání a programům odborné přípravy 
bez diskriminace a sociálního vyloučení, 
zejména pro méně kvalifikované 
pracovníky, přistěhovalce, ženy, zdravotně 
postižené a mladé osoby;

Or. el

Odůvodnění

Je nutné zajistit rovnost a rovné příležitosti bez sociálního vyloučení a diskriminace, nejen 
pokud jde o uznávání kvalifikací, ale také pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu 
v rámci celoživotního vzdělávání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 62
Doporučení 5 písm. e)

(e) zajistit účast všech příslušných (e) zajistit účast všech příslušných 
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zúčastněných stran na národní úrovni 
a v závislosti na vnitrostátních právních 
předpisech a praxi, účast institucí v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, odborného 
vzdělávání a přípravy, sociálních partnerů 
a odborníků na srovnávání a využívání 
kvalifikací na evropské úrovni.

zúčastněných stran na národní úrovni 
a v závislosti na vnitrostátních právních 
předpisech a praxi, účast institucí v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, odborného 
vzdělávání a přípravy, hospodářských 
a sociálních partnerů a odborníků na 
srovnávání a využívání kvalifikací na 
evropské úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 63
Doporučení 5 písm. e)

(e) zajistit účast všech příslušných 
zúčastněných stran na národní úrovni
a v závislosti na vnitrostátních právních 
předpisech a praxi, účast institucí v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, odborného 
vzdělávání a přípravy, sociálních partnerů 
a odborníků na srovnávání a využívání 
kvalifikací na evropské úrovni.

(e) zajistit účast všech příslušných 
zúčastněných stran a v závislosti na 
vnitrostátních právních předpisech a praxi, 
účast institucí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, odborného vzdělávání 
a přípravy, sociálních partnerů a odborníků 
na srovnávání a využívání kvalifikací na 
evropské úrovni.

Or. de

Odůvodnění

V rámci subsidiarity je vzdělávání v členských státech organizováno nejen na národní úrovni, 
ale i na regionální nebo místní úrovni. Měly být zahrnuty všechny příslušné úrovně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 64
Doporučení 5a (nové)

5a. odstranily oddělení evropského systému 
uznávání podle směrnice 2005/36/ES 
(o uznávání odborných kvalifikací) 
a transparentního systému podle
evropského rámce kvalifikací, neboť oba 
tyto nástroje jsou paralelní systémy 
klasifikace a hodnocení a tato situace je 
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kontraproduktivní pro profesní mobilitu; 
proto se členským státům doporučuje, aby 
po přijetí doporučení o zavedení 
evropského rámce kvalifikací začlenily 
směrnici 2005/36/ES do systému ERK, 
prokáže-li se ERK jako lepší a praktičtější 
nástroj;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 65
Doporučení 5a (nové)

5a. (a Komise) povzbudily spolupráci 
a výměny mezi jmenovanými národními 
centry, aby zaručily, že budou dodržovány 
aktuální a transparentní zásady zajištění 
kvality, a aby zaručily vzájemnou důvěru 
v národní systémy osvědčení, za 
předpokladu, že používají ERK;

Or. fr

Odůvodnění

ERK poskytuje měřítko pro národní systémy osvědčení. Může pracovat jedině na základě 
transparentnosti, zajištění kvality a vzájemné důvěry, které by měly být posilovány stálým 
kontaktem mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 66
Doporučení 6 písm. b)

(b) „národním systémem kvalifikací“ se 
rozumí všechny aspekty činnosti členského 
státu v souvislosti s uznáváním vzdělávacích 
a jiných mechanismů, jež vzdělávání 
a odbornou přípravu spojují s trhem práce 
a občanskou společností. To zahrnuje 
přípravu a provádění institucionálních 
ujednání a procesů souvisejících se 

(b) „národním systémem kvalifikací“ se 
rozumí všechny aspekty činnosti členského 
státu v souvislosti s uznáváním vzdělávacích 
a jiných mechanismů, jež vzdělávání 
a odbornou přípravu spojují s trhem práce 
a občanskou společností. To zahrnuje 
přípravu a provádění institucionálních 
ujednání a procesů souvisejících se 
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zajišťováním kvality, hodnocením 
a udělováním kvalifikací. Národní systém 
kvalifikací může být složen z řady 
podsystémů a může zahrnovat národní 
rámec kvalifikací;

zajišťováním kvality, hodnocením 
a udělováním kvalifikací. Národní systém 
kvalifikací může být složen z řady 
podsystémů a může zahrnovat národní 
a nižší než národní rámce kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 67
Záměr 1

1. podporovat členské státy při provádění 
výše uvedených úkolů a mezinárodní 
odvětvové organizace při používání 
referenčních úrovní a zásad evropského 
rámce kvalifikací v souladu s tímto 
doporučením, s důrazem na usnadňování 
spolupráce a testování a přípravu 
podpůrných materiálů a pokynů;

1. podporovat členské státy při provádění 
výše uvedených úkolů a mezinárodní 
odvětvové organizace při používání 
referenčních úrovní a zásad evropského 
rámce kvalifikací v souladu s tímto 
doporučením, s důrazem na aktivní účast 
sociálních partnerů v pilotních projektech 
s podporou Společenství, usnadňování 
spolupráce a testování včetně dobrovolných 
přezkumů a přípravu podpůrných materiálů 
a pokynů;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Iles Braghetto

Pozměňovací návrh 68
Záměr 2

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
národních center, evropské sociální partnery 
a jiné zúčastněné strany), která bude 
monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

1. zřídit do jednoho roku od přijetí tohoto 
doporučení poradní skupinu pro evropský 
rámec kvalifikací (zahrnující případně 
zástupce národních center, evropské sociální 
partnery a jiné zúčastněné strany), která 
bude monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

Or. it
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Odůvodnění

Návrh Komise předpokládá zřízení poradní skupiny pro sledování, koordinaci a zajištění 
kvality a obecného souladu postupu uvádění systémů kvalifikace do vztahu s ERK. Aby byla 
kvalita kvalifikací zajištěna co nejefektivněji a nejrychleji, je důležité stanovit pro zřízení 
poradní skupiny lhůtu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 69
Záměr 2

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
národních center, evropské sociální 
partnery a jiné zúčastněné strany), která 
bude monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací; 

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
evropských hospodářských a sociálních 
partnerů, subjekty příslušné pro všeobecné 
a odborné vzdělávání na národní úrovni 
a jiné zúčastněné strany), která bude 
monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Philip Bushill-Matthews

Pozměňovací návrh 70
Záměr 2

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
národních center, evropské sociální 
partnery a jiné zúčastněné strany), která 
bude monitorovat, koordinovat a zajišťovat 
kvalitu a celkový soulad procesu uvádění 
systémů kvalifikace do vztahu s evropským 
rámcem kvalifikací;

2. zřídit poradní skupinu pro evropský rámec 
kvalifikací (zahrnující případně zástupce 
národních koordinačních subjektů a jiné 
zúčastněné strany), která bude monitorovat, 
koordinovat a zajišťovat kvalitu a celkový 
soulad procesu uvádění systémů kvalifikace 
do vztahu s evropským rámcem kvalifikací; 
členské státy přezkoumají v dohodnutém 
termínu úkoly a trvání skupiny;

Or. en
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Odůvodnění

Zřízení poradní skupiny je důležité z důvodu sdílení zkušeností v rámci EU při zavádění ERK. 
Tato skupina také pomůže podporovat důvěru mezi systémy vzdělávání členských států. Po 
prováděcí fázi je však nutné přezkoumat úlohu a užitečnost skupiny. Členské státy by měly 
rozhodnout, kdy se tento přezkum uskuteční, ačkoli to pravděpodobně nebude dříve než v roce 
2012.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Castex

Pozměňovací návrh 71
Záměr 2a (nový)

2a. zahájit informování a konzultace 
s odbornými odvětvími a výbory pro 
sociální dialog v rámci odvětví na úrovni 
Společenství, s cílem zajistit, že ERK bude 
začleněn do kolektivních smluv 
a zohledňován při přístupu k zaměstnání 
v souvislosti s přeshraniční profesní
mobilitou;

Or. fr

Odůvodnění

Tato změna se pokouší přenést na úroveň Společenství spojení, které existuje na vnitrostátní 
úrovni mezi systémy vzdělávání a podniky a mezi úrovněmi kvalifikace a úrovněmi pracovního 
místa.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 72
Záměr 3

3. monitorovat opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení a za pět let po jeho přijetí 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o získaných zkušenostech 
a důsledcích pro budoucnost, případné též 
včetně přezkumu tohoto rozhodnutí.

3. monitorovat ve spolupráci s členskými 
státy opatření přijatá v reakci na toto 
doporučení a za pět let po jeho přijetí podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o získaných zkušenostech a důsledcích pro 
budoucnost, případné též včetně přezkumu 
tohoto rozhodnutí.

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předkládá Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 73
Záměr 3

3. monitorovat opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení a za pět let po jeho přijetí 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o získaných zkušenostech 
a důsledcích pro budoucnost, případné též 
včetně přezkumu tohoto rozhodnutí.

3. monitorovat opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení, ve spolupráci s členskými 
státy a zúčastněnými aktéry je hodnotit 
a posoudit a za pět let po jeho přijetí podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o získaných zkušenostech a důsledcích pro 
budoucnost, případné též včetně přezkumu 
tohoto rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Mann

Pozměňovací návrh 74
Záměr 3

3. monitorovat opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení a za pět let po jeho přijetí 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o získaných zkušenostech 
a důsledcích pro budoucnost, případné též 
včetně přezkumu tohoto rozhodnutí.

3. monitorovat opatření přijatá v reakci na 
toto doporučení a za tři roky po jeho přijetí 
podat Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o získaných zkušenostech 
a důsledcích pro budoucnost, případné též 
včetně přezkumu a revize tohoto rozhodnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 75
Záměr 3a (nový)

3a. podporovat na základě společných 
evropských zásad rozvoj a zavádění 
evropského kreditního systému pro odborné 
vzdělávání a přípravu (ECVET), jehož 
cílem je usnadnit transfer, kumulaci 
a uznávání vzdělávacích výsledků, a to bez 
ohledu na to, kde a jakým způsobem byly 
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získány..

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 76
Záměr 3b (nový)

3b. ERK musí být flexibilní, aby bylo možné 
ho použít v kombinaci se stávajícími 
odvětvovými iniciativami pro rozvoj 
odborných kvalifikací. Dále by se národní 
systémy měly snažit podporovat národní 
priority a strategické sbližování s členskými 
státy EU.

Or. el
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