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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
(KOM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0479)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0294/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre práva 
žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodenie 1

(1) Rozvoj vedomostí, zručností 
a kompetencií občanov je kľúčový pre 
konkurencieschopnosť a sociálnu 
súdržnosť v Spoločenstve. Účasť na 
celoživotnom vzdelávaní a využívanie 
kvalifikácií by sa preto mali podporovať 
a zlepšovať na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva.

Rozvoj a uznávanie vedomostí, zručností 
a kompetencií občanov sú kľúčové pre 
konkurencieschopnosť a sociálnu 
súdržnosť v Spoločenstve s cieľom 
umožniť medzinárodnú mobilitu 
odborníkov a plniť požiadavky dopytu a 
ponuky na európskom trhu práce. Účasť 
na celoživotnom vzdelávaní a využívanie 
kvalifikácií by sa preto mali podporovať 
a zlepšovať na vnútroštátnej úrovni a na 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5 a (nové)

(5a) V súlade so závermi Rady o 
spoločných európskych zásadách v oblasti 
zabezpečovania a uznávania 
neformálneho a informálneho 
vzdelávania z 28. mája 2004 by sa malo 
podporovať uznávanie neformálneho a 
informálneho vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

(8) Toto odporúčanie je zlučiteľné 
s rámcom pre európsky priestor 
univerzitného vzdelávania a deskriptory 
jednotlivých cyklov prijatým na stretnutí 
ministrov pre vyššie vzdelanie v Bergene 
máji 2005. 

(8) Toto odporúčanie je zlučiteľné 
s rámcom pre európsky priestor 
univerzitného vzdelávania a deskriptory 
jednotlivých cyklov dohodnutým na 
stretnutí ministrov pre vyššie vzdelanie zo 
45 európskych krajín v Bergene v máji 
2005 v rámci bolonského procesu..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) Závery Rady o zabezpečení kvality 
ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy 
z mája 2004, odporúčania pre ďalšiu 
európsku spoluprácu pri zabezpečovaní 
kvality vyššieho vzdelávania z 15. 
februára 2006 a normy a usmernenia pre 
zabezpečenie kvality v oblasti vyššieho 
vzdelávania v Európe, na ktorých sa 
dohodli ministri pre vyššie vzdelávanie na 
svojom stretnutí v Bergene v máji 2005, 
obsahujú spoločné zásady zabezpečovania 
kvality, ktoré by mali podporiť plnenie 
európskeho kvalifikačného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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Odôvodnenie 10

(10) Cieľom tohto odporúčania je vytvoriť 
spoločný referenčný rámec, ktorý by mal 
slúžiť ako prevodový mostík medzi 
rôznymi kvalifikačnými systémami a ich 
úrovňami, či už pre všeobecné a 
univerzitné vzdelávanie alebo pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. Týmto sa zvýši
transparentnosť, porovnateľnosť a
prenosnosť kvalifikácií občanov v rôznych 
členských štátoch. Európsky kvalifikačný 
rámec by mal navyše umožniť 
medzinárodným sektorovým organizáciám, 
aby svoje kvalifikačné systémy uviedli do 
súvislosti so spoločným referenčným 
bodom, a tak uľahčiť umiestnenie týchto 
kvalifikácií v rámci národných 
kvalifikačných systémov. Toto 
odporúčanie preto prispieva k širším 
cieľom podpory celoživotného vzdelávania 
a zvýšenia mobility pracujúcich 
a študujúcich. 

(10) Cieľom tohto odporúčania je vytvoriť 
spoločný referenčný rámec, ktorý by mal 
slúžiť ako prevodový mostík medzi 
rôznymi kvalifikačnými systémami a ich 
úrovňami, či už pre všeobecné a 
univerzitné vzdelávanie alebo pre odborné 
vzdelávanie a prípravu a mal by 
podporovať transparentnosť a 
rovnocennosť diplomov vydaných na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni sektorov. 
Týmto sa zlepší transparentnosť, 
porovnateľnosť, prenosnosť a uznávanie 
kvalifikácií a kompetencií občanov 
v rôznych členských štátoch. Európsky 
kvalifikačný rámec by mal navyše umožniť 
medzinárodným sektorovým organizáciám, 
aby svoje kvalifikačné systémy uviedli do 
súvislosti so spoločným referenčným 
bodom, a tak uľahčiť umiestnenie týchto 
kvalifikácií v rámci národných 
kvalifikačných systémov. Toto 
odporúčanie sa preto musí dôsledne 
dodržiavať a je potrebná vzájomná 
dôvera, ak sa majú zabezpečiť 
transparentné zásady záruky kvality, 
keďže toto odporúčanie  prispieva tiež 
k širším cieľom podpory celoživotného 
vzdelávania a zvýšenia zamestnateľnosti a 
medzinárodnej mobility pracujúcich 
a študujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a) Toto odporúčanie prispieva k 
modernizácii systému vzdelávania a 
odbornej prípravy, k prepojeniu medzi 
univerzitným vzdelávaním a 
zamestnanosťou a k premosteniu medzi 
formálnym, neformálnym a informálnym 
vzdelávaním. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 11

(11) Toto odporúčanie je v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
zmluvy, keďže jeho cieľom je podporovať 
a dopĺňať činnosť členských štátov 
uľahčením ďalšej spolupráce medzi nimi 
na účely zvýšenia transparentnosti a 
podpory mobility a celoživotného 
vzdelávania. Toto odporúčanie je v súlade 
so zásadou proporcionality uvedenou 
v danom článku, pretože nenahrádza ani 
nedefinuje národné kvalifikačné systémy 
a/alebo kvalifikácie. Európsky kvalifikačný 
rámec neopisuje špecifické kvalifikácie 
alebo kompetencie jednotlivca a osobitná 
kvalifikácia by sa mala umiestniť na
príslušnú úroveň Európskeho 
kvalifikačného rámca prostredníctvom 
príslušného národného kvalifikačného
systému.

(11) Toto odporúčanie je v súlade so 
zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 
zmluvy, keďže jeho cieľom je podporovať 
a dopĺňať činnosť členských štátov 
uľahčením ďalšej spolupráce medzi nimi 
na účely zvýšenia transparentnosti a 
podpory mobility a celoživotného 
vzdelávania a bude sa plniť v súlade so 
zákonmi a praxou jednotlivých štátov.
Toto odporúčanie je v súlade so zásadou 
proporcionality uvedenou v danom článku, 
pretože nenahrádza ani nedefinuje národné 
kvalifikačné systémy a/alebo kvalifikácie.  
. Európsky kvalifikačný rámec neopisuje 
špecifické kvalifikácie alebo kompetencie 
jednotlivca a osobitná kvalifikácia by sa 
mala uvádzať na príslušnej úrovni
Európskeho kvalifikačného rámca 
prostredníctvom príslušných národných 
kvalifikačných systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odporúčanie 1

1. Používali európsky kvalifikačný rámec 
ako referenčný nástroj na porovnanie 
kvalifikačných úrovní alebo rôznych 
kvalifikačných systémov v rámci 
perspektívy celoživotného vzdelávania;

1. Používali európsky kvalifikačný rámec 
ako referenčný nástroj na porovnanie 
kvalifikačných úrovní alebo rôznych 
kvalifikačných systémov v rámci 
perspektívy celoživotného vzdelávania a 
rešpektovali pri tom bohatú rôznorodosť a 
osobitné výhody oblastí, z ktorých Európa 
pozostáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odporúčanie 2

2. Uviedli svoje národné kvalifikačné 
systémy do súvislosti s európskym 
kvalifikačným rámcom do roku 2009, 
najmä transparentným stanovením odkazov 
medzi ich kvalifikačnými úrovňami a 
úrovňami stanovenými v prílohe I a 

2. Uviedli svoje národné kvalifikačné 
systémy do súvislosti s európskym 
kvalifikačným rámcom do roku 2010, 
najmä transparentným stanovením odkazov 
medzi ich kvalifikačnými úrovňami a 
úrovňami stanovenými v prílohe I a 
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rozvinutím národného kvalifikačného 
rámca, tam kde je to vhodné v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi;

rozvinutím národného kvalifikačného 
rámca, tam kde je to vhodné v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odporúčanie 3

3. Zabezpečili, že do roku 2011 budú 
všetky nové kvalifikácie a dokumenty 
Europass vydané príslušnými orgánmi 
obsahovať jasný odkaz na príslušnú úroveň 
európskeho kvalifikačného rámca;

3. Prijali príslušné opatrenia tak, aby do 
roku 2012 všetky nové osvedčenia o 
kvalifikáciách, diplomy a dokumenty 
Europass vydané príslušnými orgánmi 
obsahovali jasný odkaz – prostredníctvom 
národných kvalifikačných systémov – na 
príslušnú úroveň európskeho 
kvalifikačného rámca;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Zámer 1

1. Podporovať členské štáty pri vykonávaní 
uvedených úloh a medzinárodné sektorové 
organizácie pri používaní referenčných 
úrovní a zásad európskeho kvalifikačného 
rámca ako je stanovené v tomto 
odporúčaní, najmä uľahčením spolupráce 
a testovania a prípravou podporného 
a usmerňovacieho materiálu;

1. Podporovať členské štáty pri vykonávaní 
uvedených úloh a medzinárodné sektorové 
organizácie pri používaní referenčných 
úrovní a zásad európskeho kvalifikačného 
rámca ako je stanovené v tomto 
odporúčaní, najmä uľahčením spolupráce 
a testovania, okrem iného prostredníctvom 
kontroly a pilotných projektov patriacich 
do programov Spoločenstva, a prípravou 
podporného a usmerňovacieho materiálu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Zámer 3

3. Monitorovať opatrenia prijaté ako 
reakciu na toto odporúčanie a podať správu 
Európskemu parlamentu a Rade, päť rokov 
po jeho prijatí, o získaných skúsenostiach 
a dôsledkoch na budúcnosť, vrátane, ak je 
to potrebné, možného preskúmania tohto 
odporúčania.

3. V spolupráci s členskými štátmi 
vyhodnocovať a posudzovať opatrenia 
prijaté ako reakciu na toto odporúčanie 
a podať správu Európskemu parlamentu a 
Rade, päť rokov po jeho prijatí, o 
získaných skúsenostiach a dôsledkoch na 
budúcnosť, vrátane, ak je to potrebné, 
možného preskúmania tohto odporúčania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Zámer 3 a (nový)

3a. Na základe spoločných európskych 
zásad podporovať zabezpečovanie a 
uznávanie neformálneho a informálneho 
vzdelávania, rozvoj a plnenie európskeho 
systému kreditov pre ďalšie vzdelávanie a 
odbornú prípravu, ktorý sa zameriava na 
uľahčenie prenosu, kumulovania a 
uznávania výsledkov vzdelávania bez 
ohľadu na miesto a spôsob ich 
nadobudnutia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vzhľadom na trvalý proces rozširovania Európskej únie a na neustály hospodársky a sociálny 
tlak, ktorý predstavuje globalizácia, je budúci vývoj európskej spoločnosti čoraz viac spojený 
s hlavnými oblasťami formovania ľudí, ktorými sú vzdelávanie, výskum, inovácia a 
technológia.

Tieto tematické oblasti sa musia posudzovať ako základné požiadavky, alebo základné 
kamene, rozvojové procesu, ktorý určila lisabonská stratégia, s cieľom vytvoriť budúcu 
prosperitu pre Úniu samotnú ako politický celok, a najmä pre svojich občanov ako sociálne 
spoločenstvo.  

Tieto štyri faktory sú navzájom úzko spojené. Rast a zamestnanosť môže naša spoločnosť v 
budúcnosti dosiahnuť len pomocou inovácie a pokroku, pričom vzdelávanie a výskum 
predstavujú zdroje kreativity, ktoré nepochybne podporujú pozitívny rozvoj systému EÚ.

Pod pojmom pozitívneho rozvoja sa chápe napomáhanie konkurencieschopnosti Európskej 
únie na medzinárodnej úrovni, pričom tento rozvoj sa neustále uberá programovými líniami 
určenými v lisabonskej stratégii. 

V tomto zmysle je potrebné povzbudzovať cezhraničnú mobilitu na trhu práce v Európskej 
únii a na jej dosiahnutie sa musí podporovať aj vzájomná priechodnosť medzi rôznymi 
systémami vzdelávania v jednotlivých štátoch.

V roku 1999 v Bologni si členské štáty vytýčili cieľ vytvoriť do roku 2010 európsky priestor 
univerzitného vzdelávania. Tak sa zriadil európsky systém akumulovania a prenosu kreditov 
(ECTS), ktorého cieľom je medzinárodné uznávanie výsledkov dosiahnutých v priebehu 
štúdia.

V marci 2002 rozhodla Európska rada na svojom summite v Barcelone vytvoriť rovnocenný 
systém v oblasti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy pod názvom Európsky systém 
prenosu kreditov pre univerzitné vzdelávanie a odbornú prípravu (ECVET).

V spoločnej správe Rady a Komisie o pokroku pri plnení pracovného programu Vzdelávanie a 
odborná príprava z februára 2004 bola vyjadrená ochota vytvoriť európsky kvalifikačný 
rámec (EQF).

V marci 2005 Európska rada okrem toho vyzdvihla potrebu prijať európsky kvalifikačný 
rámec do roku 2006.

Koncom septembra 2006 schválil Európsky parlament správu o vytvorení európskeho 
kvalifikačného rámca1. 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (spravodajca: Thomas Mann).
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Po preskúmaní dokumentov, ktoré sa zaoberajú tematikou európskeho kvalifikačného rámca, 
sa spravodajca domnieva, že text Komisie1 je na dobrej úrovni. Do prípravy návrhu sa 
zapojilo nielen 32 európskych štátov, ktoré sa podieľajú na projekte európskeho 
kvalifikačného rámca a ktoré sú teda zapojené aj do programu Vzdelávanie a odborná 
príprava 2010, ale aj sociálni partneri, sektorové organizácie, odborníci z oblasti školstva a 
mimovládne organizácie. Tento postup spolupráce umožnil zhromaždiť všetky podnety, 
pozorovania a návrhy tak, aby sa s týmto textom stotožnilo čo najviac zúčastnených strán.

Európsky kvalifikačný rámec plní v zásade tri funkcie: predovšetkým má prepojiť referenčné 
rámce na národnej a sektorovej úrovni, ďalej zabezpečiť uznávanie, porovnateľnosť a prenos 
kvalifikácií vyplývajúcich zo vzdelania a odbornej prípravy a nakoniec zvýšiť transparentnosť 
postupov, priechodnosť medzi národnými systémami a mobilitu osôb.

Štruktúra európskeho kvalifikačného rámca pozostáva z ôsmich vertikálnych úrovní, tzv. 
referenčných úrovní, spojených troma horizontálnymi oblasťami – vedomosti, schopnosti a 
kompetencie, a to takým spôsobom, aby bolo možné jednotlivcov lepšie zaradiť na základe 
výsledkov štúdia.

Európsky kvalifikačný rámec bude v podstate fungovať ako spoločný referenčný rámec a ako 
nástroj prenosu medzi rôznymi kvalifikačnými systémami na jednej strane a titulmi a 
príslušnými úrovňami na druhej strane, a to tak vo všeobecnom a vyššom vzdelávaní, ako aj v 
ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave. Hoci využívanie tejto štruktúry zúčastnenými 
stranami, členskými štátmi, sociálnymi partnermi a príslušnými sektormi je aj naďalej 
dobrovoľné, jej realizácia si však vyžaduje náležitú dohodu. V opačnom prípade by bolo 
nemysliteľné, aby bol takýto rozsiahly a dôležitý projekt ponechaný napospas osudu bez 
potrebnej podpory aktérov z jednotlivých štátov a sektorov. 

V tejto prípravnej práci nemožno okrem toho zabúdať ani na pozitívne úvahy, ktoré vyjadril 
Európsky hospodársky a sociálny výbor2 na margo európskeho kvalifikačného rámca. Vo 
svojich záveroch výbor vyzdvihuje a zdôrazňuje koncepciu, podľa ktorej realizácia 
európskeho kvalifikačného rámca rozšíri a uľahčí prístup na európsky trh práce 
prostredníctvom uznávania diplomov získaných v jednom a využívaných v inom členskom 
štáte. 

Pre úspešnosť európskeho kvalifikačného rámca je bezpodmienečne potrebné, aby vo fáze 
jeho realizácie  členské štáty a sociálni partneri spolupracovali na základe vzájomnej dôvery a 
aby z neho mal praktický úžitok konečný príjemca, či už ide o občanov, pracovníkov a 
zamestnávateľov, alebo ostatných aktérov zo sektora vzdelávania a odbornej prípravy. 

  
1 KOM(2006)0479.
2 SOC/256 Celoživotné vzdelávanie.


