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KRATKA OBRAZLOŽITEV

A. KRATEK POVZETEK PREDLOGA

Vseživljenjsko učenje je postalo v Evropi, v kateri so značilne hitre gospodarske in družbene 
spremembe ter staranje prebivalstva, nujno potrebno. Potreba po stalnem razvoju ter 
priznavanju znanja, spretnosti in sposobnosti državljanov je za konkurenčnost in socialno 
vključenost v Skupnosti bistvena.

Sedanje ovire preprečujejo posameznim državljanom dostop do izobraževanja in 
usposabljanja ter združevanje kvalifikacij različnih ustanov. Otežujejo jim tudi ustrezno
vseživljenjsko učenje in gibanje po evropskem trgu dela. 

Glavni namen evropskega ogrodja kvalifikacij je delovati kot sredstvo prevajanja in nevtralna 
referenčna točka za primerjanje kvalifikacij, doseženih v različnih sistemih izobraževanja in 
usposabljanja, ter za krepitev sodelovanja in vzajemnega zaupanja med ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi. To mora povečati preglednost ter olajšati prenos in uporabo 
kvalifikacij med različnimi sistemi in stopnjami izobraževanja in usposabljanja na nacionalni 
in mednarodni ravni.

Ključni del evropskega ogrodja kvalifikacij je niz 8 referenčnih ravni, ki bo deloval kot 
skupna referenčna točka za organe izobraževanja in usposabljanja na nacionalni in področni 
ravni. Teh osem ravni zajema celoten obseg kvalifikacij, od doseženih ob koncu obveznega 
izobraževanja in usposabljanja do dodeljenih na najvišji ravni akademskega in strokovnega ter 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Primarni uporabniki evropskega ogrodja kvalifikacij bodo organi, pristojni za nacionalne
in/ali področne sisteme in ogrodja kvalifikacij. 

B. PRIPOMBE PRIPRAVLJAVCA MNENJA

Evropsko ogrodje kvalifikacij mora biti okvir za sodelovanje in instrument za krepitev 
vzajemnega zaupanja med nacionalnimi zainteresiranimi stranmi in tudi mednarodnimi 
področnimi organizacijami, vključenimi v izobraževanje in usposabljanje. 

Pripravljavec mnenja želi opozoriti na dejstvo, da je za uspešno izvajanje evropskega ogrodja 
kvalifikacij nujno, da se nacionalni organi izobraževanja in usposabljanja ter področne 
zainteresirane strani prostovoljno obvežejo, da ga bodo uporabljali. Cilj evropskega ogrodja 
kvalifikacij bo tudi razvoj močnejših vezi med nacionalnimi sistemi kvalifikacij. Pripravljavec 
mnenja se strinja, da razvoj nacionalnih ogrodij kvalifikacij poveča možnost za uspeh 
evropskega ogrodja kvalifikacij.

Poleg tega verjame, da mora vzpostavitev evropskega ogrodja kvalifikacij temeljiti na 
doseženem razvoju, ki je že del evropskega izobraževanja in vključuje zlasti dosežke, 
dogovorjene v bolonjskem procesu.

Pripravljavec mnenja poudarja tudi bistven pomen vzajemnega priznavanja znanja, spretnosti 



PE 386.487v01-00 4/6 PA\657243SL.doc

SL

in sposobnosti državljanov za konkurenčnost in socialno vključenost v Skupnosti ter 
mobilnost posameznih državljanov. 

Izpostavlja tudi dejstvo, da mora odločitev na nacionalni in področni ravni o uporabi 
evropskega ogrodja kvalifikacij temeljiti na obvezi za zagotavljanje kakovosti. Uvedba 
sistemov za zagotavljanje kakovosti na vseh ustreznih ravneh izobraževanja in usposabljanja 
ter v povezavi s samim postopkom sodelovanja je bistvena za razvoj vzajemnega zaupanja. 
Sklepi Sveta o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, sprejeti 
maja 2004, priporočilo o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v 
visokem šolstvu, sprejeto februarja 2006, ter standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti 
na evropskem območju visokošolskega izobraževanja so najpomembnejši dokumenti, na 
katere se je v zvezi s tem mogoče sklicevati. 

Končno, pripravljavec mnenja je prepričan, da je treba posebno pozornost nameniti učinku 
pristopa, ki temelji na učnih izidih, vključno z izidi priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja, kot se uporablja v evropskem ogrodju kvalifikacij za klasifikacijo znanja, 
spretnosti in sposobnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje 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 ter priznavanje znanja, spretnosti 
in sposobnosti državljanov sta 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.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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(8) Priporočilo se sklada z okvirom za 
evropsko območje visokošolskega 
izobraževanja in deskriptorji ciklov, ki so 
jih sprejeli ministri za visoko šolstvo na 
zasedanju v Bergnu maja 2005. 

(8) Priporočilo temelji na okviru za 
evropsko območje visokošolskega 
izobraževanja in deskriptorjih ciklov, o 
katerih so se dogovorili ministri za visoko 
šolstvo v 45 evropskih državah na zasedanju 
v Bergnu maja 2005 v okviru bolonjskega 
procesa. 

Obrazložitev

Priporočilo mora temeljiti na doseženem razvoju, ki je že del evropskega izobraževanja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Sklepi Sveta o zagotavljanju kakovosti 
v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, sprejeti maja 20041, 
Priporočilo o nadaljnjem evropskem 
sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v 
visokem šolstvu z dne 15. februarja 20062

ter standardi in smernice za zagotavljanje 
kakovosti na evropskem območju 
visokošolskega izobraževanja, o katerih so 
se dogovorili ministri za visoko šolstvo na 
zasedanju v Bergnu maja 2005, vključujejo 
skupna načela zagotavljanja kakovosti, ki 
morajo podpirati izvajanje evropskega 
ogrodja kvalifikacij.
1 Dokument 9599/04.
2 UL L 64, 4.3.2006, str. 60.

Predlog spremembe 4
Priporočilo državam članicam 4 a (novo)

4a. Spodbujati in uporabljati načela 
zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in 
usposabljanju iz Priloge II pri povezovanju 
kvalifikacij visokošolskega izobraževanja 
ter poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v nacionalnih sistemih 
kvalifikacij z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij;
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Predlog spremembe 5
Priloga I, opomba **

** Deskriptor prvega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva se sklada z učnimi izidi ravni 6 EQF.

** Deskriptor prvega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva, o katerem so se dogovorili ministri 
za visoko šolstvo na zasedanju v Bergnu 
maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, se 
sklada z učnimi izidi ravni 6 EQF.

Predlog spremembe 6
Priloga I, opomba ***

*** Deskriptor drugega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva se sklada z učnimi izidi ravni 7 EQF.

*** Deskriptor drugega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva, o katerem so se dogovorili ministri 
za visoko šolstvo na zasedanju v Bergnu 
maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, se 
sklada z učnimi izidi ravni 7 EQF.

Predlog spremembe 7
Priloga I, opomba ****

**** Deskriptor tretjega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva se sklada z učnimi izidi ravni 8 EQF.

**** Deskriptor tretjega cikla v ogrodju 
kvalifikacij območja evropskega visokega 
šolstva, o katerem so se dogovorili ministri 
za visoko šolstvo na zasedanju v Bergnu 
maja 2005 v okviru bolonjskega procesa, se 
sklada z učnimi izidi ravni 8 EQF.

Predlog spremembe 8
Priloga II, naslov

Načela zagotavljanja kakovosti v 
izobraževanju in usposabljanju

Skupna načela zagotavljanja kakovosti v
visokošolskem izobraževanju ter poklicnem
izobraževanju in usposabljanju na podlagi 
evropskega ogrodja kvalifikacij


