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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

A. STRESZCZENIE WNIOSKU

Uczenie się przez całe życie stało się konicznością w Europie charakteryzującej się szybkimi
zmianami gospodarczymi i społecznymi oraz starzeniem się populacji. Potrzeba poszerzania i 
uznawania wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności i spójności społecznej UE.

Istniejące bariery utrudniają obywatelom dostęp do kształcenia i szkolenia oraz łączenie 
kwalifikacji uzyskanych w różnych instytucjach. Sprawiają one, że obywatelom trudno jest w 
pełni korzystać z możliwości uczenia się przez całe życie oraz poruszać się na europejskim 
rynku pracy.

Głównym celem europejskich ram kwalifikacji (ERK) jest ustanowienie narzędzia 
przełożenia i neutralnego punktu odniesienia służącego do porównywania kwalifikacji 
uzyskanych w ramach różnych systemów kształcenia i szkolenia oraz wzmocnienie 
współpracy i wzajemnego zaufania między zainteresowanymi stronami. Powinno to 
zwiększyć przejrzystość, ułatwić przenoszenie i wykorzystanie kwalifikacji w różnych 
systemach kształcenia i szkolenia oraz na różnych ich poziomach w kontekście krajowym i 
międzynarodowym.

Głównym elementem ERK jest zestaw 8 poziomów odniesienia, które będą stanowić wspólny 
punkt odniesienia dla organów w zakresie kształcenia i szkolenia na poziomie krajowym i 
sektorowym. Osiem wymienionych poziomów pokrywa cały zakres kwalifikacji począwszy 
od tych osiąganych pod koniec kształcenia i szkolenia obowiązkowego po kwalifikacje 
osiągane na najwyższych poziomach akademickiego i zawodowego kształcenia i szkolenia.

Głównymi użytkownikami ERK będą instytucje zajmujące się krajowymi i/lub sektorowymi 
systemami i ramami kwalifikacji.

B. UWAGI SPRAWOZDAWCY KOMISJI OPINIODAWCZEJ

ERK powinny być ramami dla współpracy i instrumentem służącym wzmocnieniu 
wzajemnego zaufania między krajowymi zainteresowanymi stronami, jak i 
międzynarodowymi organizacjami sektorowymi zajmującymi się kształceniem i szkoleniem.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie podkreślić fakt, że udane wdrożenie ERK 
wymaga dobrowolnego zaangażowania się krajowych organów kształcenia i szkolenia i 
zainteresowanych stron działających na poziomie sektorowym. Celem ERK jest także 
stworzenie silniejszych powiązań pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji.
Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z tym, iż rozwój krajowych ram 
kwalifikacji zwiększy szanse powodzenia ERK.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że ustanowienie ERK powinno opierać 
się na osiągniętych rezultatach, które już charakteryzują kształcenie w Europie, w tym w 
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szczególności osiągnięciach procesu bolońskiego.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zwraca także uwagę na fakt, że wzajemne uznanie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji obywateli ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i 
spójności społecznej UE, a także dla mobilności obywateli.

Następnie podkreśla on, że decyzja dotycząca korzystania z ERK podjęta na poziomie 
krajowym lub sektorowym musi być oparta na zobowiązaniu się do zapewniania jakości.
Wprowadzanie systemów zapewniania jakości na wszystkich istotnych poziomach kształcenia 
i szkolenia i w odniesieniu do samego procesu współpracy ma zasadnicze znaczenie dla
wzmacniania wzajemnego zaufania. Konkluzje Rady w sprawie zapewniania jakości w 
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z maja 2004 r., zalecenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w 
zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz standardy i wytyczne dotyczące 
zapewniania jakości w zakresie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego stanowią 
najważniejsze dokumenty odniesienia w tym kontekście.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest też przekonany, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na wpływ podejścia opartego na wynikach nauczania, w tym wynikach kształcenia 
nieformalnego i incydentalnego, które zostało zastosowane w ERK, na klasyfikacje wiedzy, 
umiejętności i kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 1 preambuły

(1) Poszerzanie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji obywateli ma kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności i spójności 
społecznej Wspólnoty. Należy promować i 
zwiększać uczestniczenie w uczeniu się 
przez całe życie i korzystanie z kwalifikacji 
na poziomie krajowym i wspólnotowym.

(1) Poszerzanie i uznawanie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji obywateli mają
kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i 
spójności społecznej Wspólnoty. Należy 
promować i zwiększać uczestniczenie w 
uczeniu się przez całe życie i korzystanie z 
kwalifikacji na poziomie krajowym i 
wspólnotowym.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt 8 preambuły

(8) Niniejsze zalecenie jest zgodne z ramami
dla europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego oraz deskryptorów cykli 
przyjętych przez ministrów szkolnictwa 
wyższego podczas spotkania w Bergen w 
maju 2005 r.

(8) Niniejsze zalecenie jest opracowane w 
oparciu o ramy dla europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego oraz deskryptorów 
cykli uzgodnione przez ministrów 
szkolnictwa wyższego z 45 krajów 
europejskich podczas ich spotkania w 
Bergen w maju 2005 r. w ramach procesu 
bolońskiego.

Uzasadnienie

Istotne jest oparcie zalecenia na osiągniętych rezultatach, które charakteryzują już 
kształcenie w Europie.

Poprawka 3
Punkt 8a preambuły (nowy)

(8a) Konkluzje Rady w sprawie 
zapewniania jakości w zakresie kształcenia 
i szkolenia zawodowego z maja 2004 r.1, 
zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dalszej 
europejskiej współpracy w zakresie 
zapewniania jakości w szkolnictwie 
wyższym2 oraz standardy i wytyczne 
dotyczące zapewniania jakości w zakresie 
europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego uzgodnione przez ministrów 
szkolnictwa wyższego podczas ich spotkania 
w Bergen w maju 2005 r. obejmują wspólne 
zasady dotyczące zapewniania jakości, 
które powinny wspierać wdrażanie 
europejskich ram kwalifikacji.
1dok. 9599/04.
2Dz.U. L 64, z 4.3.2006, str. 60.

Poprawka 4
Zalecenie do państw członkowskich nr 4a (nowe)

4a. Wspieranie i stosowanie zasad 
dotyczących zapewnienia jakości w zakresie 
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kształcenia i szkolenia ustanowionych w 
załączniku II przy odnoszeniu kwalifikacji 
w zakresie szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia i szkolenia zawodowego w 
ramach krajowych systemów kwalifikacji 
do europejskich ram kwalifikacji;

Poprawka 5
Załącznik I, przypis dolny **

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK 
odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego.

** Wynikom nauczania poziomu 6 ERK 
odpowiada deskryptor pierwszego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez 
ministrów szkolnictwa wyższego podczas 
ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w 
ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 6
Załącznik I, przypis dolny ***

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK 
odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego

*** Wynikom nauczania poziomu 7 ERK 
odpowiada deskryptor drugiego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez 
ministrów szkolnictwa wyższego podczas 
ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w 
ramach procesu bolońskiego.

Poprawka 7
Załącznik I, przypis dolny ****

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK 
odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego.

**** Wynikom nauczania poziomu 8 ERK 
odpowiada deskryptor trzeciego cyklu ram 
kwalifikacji Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego uzgodnionych przez 
ministrów szkolnictwa wyższego podczas 
ich spotkania w Bergen w maju 2005 r. w 
ramach procesu bolońskiego.
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Poprawka 8
Załącznik II, tytuł

Zasady zapewniania jakości w kształceniu i 
szkoleniu

Wspólne zasady zapewniania jakości w 
szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i 
szkoleniu zawodowym w kontekście 
europejskich ram kwalifikacji


