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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 (A6-0245/2007),

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 uznanie všetkých vedomostí, 
zručností a kompetencií občanov a 
hodnotenie vzdelávacích výstupov 
zabezpečujú úroveň kvalifikácií a sú
kľúčové pre osobný rast, 
konkurencieschopnosť, kvalitu pracovných 
miest, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť 
v Spoločenstve s cieľom uľahčiť 
pracovníkom a študujúcim nadnárodnú 
mobilitu a splniť požiadavky dopytu a 
ponuky na európskom trhu práce. Prístup 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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k celoživotnému vzdelávaniu a účasť na 
ňom pre všetkých, vrátane 
znevýhodnených osôb, a využívanie 
kvalifikácií by sa preto mali podporovať 
a zlepšovať na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) V kontexte kodanského procesu závery 
stretnutia Rady a zástupcov vlád členských 
štátov v rámci Rady dňa 15. novembra 2004 
o budúcich prioritách posilnenej európskej 
spolupráce v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy dali prednosť rozvoju otvoreného 
a flexibilného európskeho kvalifikačného 
rámca, založeného na transparentnosti, 
zrozumiteľnosti a vzájomnej dôvere, ktorý 
by mal byť spoločným referenčným bodom 
pokrývajúcim aj vzdelávanie, aj odbornú 
prípravu.

(5) V kontexte kodanského procesu závery 
stretnutia Rady a zástupcov vlád členských 
štátov v rámci Rady dňa 15. novembra 2004 
o budúcich prioritách posilnenej európskej 
spolupráce v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy dali prednosť rozvoju otvoreného 
a flexibilného európskeho kvalifikačného 
rámca, založeného na transparentnosti, 
zrozumiteľnosti a vzájomnej dôvere, ktorý 
by mal byť spoločným referenčným bodom 
pokrývajúcim aj vzdelávanie, aj odbornú 
prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5a (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 validáciu výstupov 
neformálneho a informálneho 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 7

(7) Toto odporúčanie berie do úvahy 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o 
jednotnom rámci Spoločenstva pre
transparentnosť kvalifikácií a schopností 
(Europass) a odporúčanie Európskeho 
parlamentu a Rady z [...] o kľúčových 

(7) Toto odporúčanie berie do úvahy 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o 
jednotnom rámci Spoločenstva pre 
transparentnosť kvalifikácií a schopností 
(Europass) a odporúčanie 2006/962/ES 
Európskeho parlamentu a Rady 
z 18. decembra 2006 o kľúčových 
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zručnostiach pre celoživotné vzdelávanie. kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 stavia na rámci pre 
európsky priestor univerzitného vzdelávania 
a deskriptoroch jednotlivých cyklov 
dohodnutých na stretnutí ministrov pre 
vyššie vzdelanie zo 45 európskych krajín v 
Bergene v máji 2005 v rámci bolonského 
procesu (bergenský rámec).

Odôvodnenie

Je dôležité stavať na vývojoch, ktoré sa uskutočnili a ktoré sú už vlastnosťou európskeho 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 8a (nové)

(8a) Závery zo zasadania Rady o 
zabezpečení kvality v odbornom 
vzdelávaní a príprave z 18. mája 20041, 
odporúčania Európskeho parlamentu a 
Rady z 15. februára 2006 pre ďalšiu 
európsku spoluprácu pri zabezpečovaní 
kvality vo vyššom vzdelaní2 a normy a 
usmernenia pre zabezpečenie kvality v 
európskom priestore vyššieho vzdelávania 
dohodnuté podľa bergenského rámca 
z mája 2005 obsahujú spoločné zásady 
zabezpečovania kvality, ktoré by mali 
vytvoriť základ pre vykonávanie 
európskeho kvalifikačného rámca, pričom 
sa vzhľadom na jeho globálny prístup 
dôraz kladie nielen na univerzity, ale tiež 
na osobitné požiadavky trhu práce a 
dodržiavajú sa pri tom vnútroštátne 
záväzky. 
1Dok. 9599/04.

Ú. v. ES L 64, 4. 3. 2006, s. 60.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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. Týmto sa zlepší
transparentnosť, porovnateľnosť a 
prenosnosť kvalifikácií občanov a použitie 
osvedčení o kvalifikáciách vydaných na 
vnútroštátnej a odvetvovej úrovni 
v rôznych členských štátoch. Európsky 
kvalifikačný rámec by mal umožniť rôzne 
systémy a spôsoby vzdelávania a odbornej 
prípravy. Každá kvalifikačná úroveň by sa 
mala v zásade dať dosiahnuť na základe 
rozličných spôsobov vzdelávania a 
postupu v zamestnaní. Európsky 
kvalifikačný rámec by mal navyše umožniť 
medzinárodným sektorovým organizáciám, 
aby svoje kvalifikačné systémy uviedli do 
súvislosti so spoločným referenčným 
bodom, a tak uľahčiť prepojenie týchto 
kvalifikácií a ich umiestnenie v rámci 
národných kvalifikačných systémov. Toto 
odporúčanie by sa preto malo dôsledne 
dodržiavať a mala by sa preukázať 
vzájomná dôvera, čím by sa zabezpečil 
vznik transparentných zásad zabezpečenia 
kvality, keďže toto odporúčanie svojím 
nezáväzným charakterom tiež prispieva k
výmene informácií a získaných 
skúseností, ako aj k širším cieľom 
zlepšenia vzdelávacích príležitostí a 
podporuje celoživotné vzdelávanie 
a zvyšuje prispôsobiteľnosť, 
zamestnateľnosť, sociálnu integráciu a 
nadnárodnú mobilitu pracujúcich 
a študujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 10a (nové)



RR\673067SK.doc 9/39 PE 384.540v02-00

SK

(10a) Toto odporúčanie by malo prispieť 
k modernizácii systému vzdelávania a 
odbornej prípravy, k prepojeniu medzi 
vzdelávaním, odbornou prípravou a 
zamestnanosťou a k premosteniu medzi 
formálnym, neformálnym a informálnym 
vzdelávaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 10b (nové)

(10b) V súvislosti s uznávaním a 
osvedčovaním neformálnych kvalifikácií by 
sa mala venovať osobitná pozornosť 
kvalifikáciám získaným mužmi a ženami 
počas činností, ktoré súvisia so 
starostlivosťou o deti a s ich výchovou 
alebo so starostlivosťou o nezaopatrené 
osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 vykonávať v súlade 
s právnymi predpismi a postupmi 
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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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 
pritom rešpektovali a integrovali bohatú 
rôznorodosť a osobitné silné stránky 
územných celkov, z ktorých sa skladá 
Európska únia, rovnako ako rôznorodosť 
vnútroštátnych vzdelávacích systémov 
a spôsob, akým vzájomne pôsobia na 
vnútroštátne trhy práce najmä z 
kultúrneho, hospodárskeho, 
demokratického, sociálneho a 
individuálneho hľadiska, a zároveň 
podporovali európske hospodárstvo 
založené na vedomostiach a čo najväčšiu 
možnú integráciu na európskom trhu práce 
bez diskriminácie alebo vylúčenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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 
rozvinutím národného kvalifikačného
rámca, tam kde je to vhodné v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi;

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 na 
dobrovoľnom základe a rozvinutím 
národného kvalifikačného rámca v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi s cieľom podporiť kvalitu 
kvalifikácií občanov nadobudnutých 
vzdelávaním a odbornou prípravou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odsek 2a (nový)

2a. Sa zaviazali k návrhom týkajúcim sa 
kvalifikácií, ktorými sa zaoberajú programy 
celoživotného vzdelávania na národnej, 
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regionálnej a miestnej úrovni a riadili sa 
nimi s cieľom zabezpečiť úspešnosť 
európskeho kvalifikačného rámca;

Odôvodnenie

Úspech tejto iniciatívy závisí od dosiahnutej koordinácie medzi národnou, regionálnou a 
miestnou úrovňou, pričom posledné dve spomenuté úrovne šíria informácie týkajúce sa EKR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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 – prostredníctvom národných 
kvalifikačných systémov – jasný odkaz na 
príslušnú úroveň európskeho 
kvalifikačného rámca;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odporúčanie odsek 4a (nový)

4a. Podporovali a uplatňovali zásady 
zabezpečovania kvality vzdelávania a 
odbornej prípravy stanovené v prílohe II pri 
spájaní vzdelávania a odbornej prípravy a 
kvalifikácií odbornej prípravy v rámci 
vnútroštátnych kvalifikačných systémov s 
európskym kvalifikačným rámcom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odporúčanie 4b (nové)

4b. Venovali osobitnú pozornosť validácii 
informálneho vzdelávania získaného tými 
kategóriami pracovníkov, u ktorých je 
najvyššia pravdepodobnosť 
nezamestnanosti alebo neistých foriem 
zamestnania, aby sa im uľahčila výmena 
zamestnania a aby sa zabezpečilo, že 
nebudú vylúčení z trhu práce;
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Odôvodnenie

EKR musí umožniť uznávanie kompetencií spojených s prácou, ktoré neboli dovtedy uznané 
udelením žiadnej kvalifikácie alebo osvedčenia.  Toto je obzvlášť dôležité pre tie kategórie 
pracovníkov, ktorí môžu čeliť vyhliadke hľadania nového pracovného miesta v dôsledku 
reštrukturalizácie podniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odporúčanie 4c (nové)

4c. Podporovaním inovatívnych učebných 
metód a vzdelávacích programov zvyšovali 
úroveň svojich programov celoživotného 
vzdelávania;

Odôvodnenie

Cieľom programov celoživotného vzdelávania musí byť snaha o to, aby boli inovatívne a 
podporovali inovatívne nápady, čím sa budú môcť splniť požiadavky trhu práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odporúčanie 4d (nové)

4d. Rozširovali a podporovali systém, ktorý 
poskytuje európskym občanom stále, 
kompletné a široko dostupné informácie o 
všetkých výsledkoch nadnárodných 
skúšobných projektov na základe postupov, 
ktorých zámerom je využiť získané 
skúsenosti a šíriť osvedčené postupy.

Odôvodnenie

Politiky šírenia osvedčeného postupu zvýši verejnú informovanosť o európskych možnostiach 
odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odporúčanie 4e (nové)

4e. Uznali rastúci význam online služieb, 
pružnosť a slobodu, ktorú ponúkajú 
používateľovi pri určovaní vlastného 
spôsobu vzdelávania, a zároveň sa 
prednostne zamerali na zriadenie dobrých 
informačných kanálov, ktoré umožnia 
občanom získať informácie o existencii a 
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kvalite takýchto služieb;

Odôvodnenie

Povaha trhu práce sa mení a vyžaduje si pružnejšie vzdelávacie modely. Ako odpoveď na tieto 
zmeny sa objavili nové formy štúdia, s ktorými treba oboznámiť verejnosť, čím sa podporí ich 
zavádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odporúčanie 5 úvodná časť

5. Určili národné centrum na podporu 
a koordináciu vzťahu medzi národnými 
kvalifikačnými systémami a európskym 
kvalifikačným rámcom.

5. Určili národné koordinačné pracoviská 
spojené so štruktúrami a požiadavkami 
členských štátov v jednotlivých prípadoch 
na podporu a nasmerovanie vzťahu medzi 
národnými kvalifikačnými systémami a 
európskym kvalifikačným rámcom, aby sa 
podporila kvalita a transparentnosť tohto 
vzťahu.

Úlohy tohto centra by mali zahŕňať: Úlohy týchto národných koordinačných 
pracovísk by mali zahŕňať:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odporúčanie 5 písmeno c)

c) zabezpečovať, že použitá metodológia na 
označovanie národných kvalifikačných 
úrovní odkazom na európsky kvalifikačný 
rámec je transparentná a že vyplývajúce 
rozhodnutia sa uverejnia;

c) sprístupniť a šíriť transparentnú 
metodiku, ktorá umožní porovnanie 
národných kvalifikačných úrovní a 
vytvorenie ich prepojenia s európskym 
kvalifikačným rámcom a uverejňovať 
súvisiace informácie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odporúčanie 5 písmeno d)

d) poskytovať usmernenia zúčastneným 
stranám o tom, ako sa národné kvalifikácie 
uvádzajú do súvislosti s európskym 
kvalifikačným rámcom prostredníctvom 
národného kvalifikačného systému;

d) poskytovať prístup k informáciám a 
usmernenia zúčastneným stranám o tom, ako 
sa národné kvalifikácie uvádzajú do 
súvislosti s európskym kvalifikačným 
rámcom prostredníctvom národného 
kvalifikačného systému;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odporúčanie 5 písmeno e)

(e) zabezpečovať účasť všetkých príslušných 
zúčastnených strán na vnútroštátnej úrovni 
vrátane, podľa platných vnútroštátnych 
právnych predpisov a postupov, inštitúcií 
vyššieho vzdelávania, inštitúcií odborného 
vzdelávania a prípravy, sociálnych 
partnerov, sektorov a odborníkov v oblasti 
porovnávania a používania kvalifikácií na 
európskej úrovni;

(e) zabezpečovať účasť všetkých príslušných 
zúčastnených strán na vnútroštátnej úrovni 
vrátane, podľa platných vnútroštátnych 
právnych predpisov a postupov, inštitúcií 
vyššieho vzdelávania, inštitúcií odborného 
vzdelávania a prípravy, hospodárskych a 
sociálnych partnerov, sektorov a odborníkov 
v oblasti porovnávania a používania 
kvalifikácií na európskej úrovni;

Odôvodnenie

Vzdelávanie je v rámci subsidiarity v členských štátoch organizované nielen na národnej, ale 
aj na regionálnej a/alebo miestnej úrovni. A tak by mali byť zahrnuté všetky úrovne 
dotknutých štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odporúčanie 6 písmeno i)

i) „kompetencie“ znamenajú preukázanú 
schopnosť aplikovať vedomosti, zručnosti a 
osobné, sociálne a/alebo metodologické 
schopnosti v pracovných alebo študijných 
situáciách a v odbornom a/alebo osobnom 
rozvoji. V európskom kvalifikačnom rámci 
sú kompetencie popísané vo vzťahu k 
zodpovednosti a samostatnosti.

i) „kompetencie“  znamenajú preukázanú 
schopnosť aplikovať vedomosti, zručnosti a 
osobné, sociálne, medzikultúrne a/alebo 
metodologické schopnosti v pracovných 
alebo študijných situáciách a v odbornom 
a osobnom rozvoji. V európskom 
kvalifikačnom rámci sú kompetencie 
popísané vo vzťahu k zodpovednosti a 
samostatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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. 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, výmeny osvedčených postupov a 
testovania vrátane využitia dobrovoľnej 
vzájomnej kontroly a skúšobných projektov 
v rámci programov Spoločenstva,
usporadúvaním informačných kampaní a 
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konzultáciou výborov pre sociálny dialóg a 
prípravou podporného a usmerňovacieho 
materiálu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Zámer 2

2. Zriadiť poradnú skupinu pre európsky 
kvalifikačný rámec (vrátane prípadne 
zástupcov národných centier, európskych 
sociálnych partnerov a iných zúčastnených 
strán) s cieľom monitorovať, koordinovať a 
zabezpečovať kvalitu a celkovú koherenciu 
procesu týkajúceho sa uvádzania 
kvalifikačných systémov do súvislosti 
s európskym kvalifikačným rámcom.

2. Do jedného roka odo dňa schválenia 
tohto odporúčania zriadiť poradnú skupinu 
pre európsky kvalifikačný rámec
(zahŕňajúcu zástupcov národných 
koordinačných pracovísk, európskych 
sociálnych a hospodárskych partnerov, a 
iných zúčastnených strán) s cieľom 
zavádzať, monitorovať, koordinovať a 
zabezpečovať kvalitu a celkovú koherenciu 
procesu týkajúceho sa uvádzania 
kvalifikačných systémov do súvislosti 
s európskym kvalifikačným rámcom; 
Pôsobnosť a dĺžku pôsobenia skupiny by 
mali členské štáty preskúmať v dohodnutej 
lehote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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 a po 
konzultovaní dotknutých zúčastnených 
strán posúdiť a prehodnotiť opatrenia 
prijaté ako reakciu na toto odporúčanie, 
zozbierať vekovo a rodovo členené údaje 
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 a revízie tohto odporúčania;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Zámer 3a (nový)

3a. Na základe spoločných európskych 
zásad určovania a validácie neformálneho 
a informálneho vzdelávania podporovať 
rozvoj a vykonávanie európskeho systému 
kreditov pre odborné vzdelávanie a 
prípravu, ktorý sa zameriava na 
uľahčenie prenosu, kumulovania a 
uznávania vzdelávacích vstupov bez 
ohľadu na miesto a spôsob ich 
nadobudnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Zámer 3b (nový)

3b. Zabezpečiť, aby bol európsky 
kvalifikačný rámec pružný, aby mohol byť 
v kombinácii s jestvujúcimi odvetvovými 
iniciatívami použitý na rozvoj odborných 
kvalifikácií a aby povzbudil členské štáty k 
stanoveniu ďalších národných priorít a k 
vzájomnej strategickej konvergencii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I poznámka pod čiarou **

** Deskriptor pre prvý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 6 EQF

** Deskriptor pre prvý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania dohodnutý na 
stretnutí ministrov pre vyššie vzdelanie v 
Bergene v máji 2005 v rámci bolonského 
procesu, zodpovedá vzdelávacím výstupom 
na úrovni 6 EKR

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I poznámka pod čiarou ***

*** Deskriptor pre druhý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 7 EQF

*** Deskriptor pre druhý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania dohodnutý na 
stretnutí ministrov pre vyššie vzdelanie v 
Bergene v máji 2005 v rámci bolonského 
procesu, zodpovedá vzdelávacím výstupom 
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na úrovni 7 EKR

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I poznámka pod čiarou ****

**** Deskriptor pre tretí cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 8 EQF

**** Deskriptor pre tretí cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania dohodnutý na 
stretnutí ministrov pre vyššie vzdelanie v 
Bergene v máji 2005 v rámci bolonského 
procesu, zodpovedá vzdelávacím výstupom 
na úrovni 8 EKR

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha II názov

Zásady zabezpečovania kvality vo 
vzdelávaní a odbornej príprave

Spoločné zásady zabezpečovania kvality vo 
vyššom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní a 
príprave v kontexte európskeho 
kvalifikačného rámca
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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, ktoré vplývajú na formovanie osobnosti, ako sú vzdelávanie, výskum, 
inovácia a technológia.

Tieto tematické oblasti sa musia posudzovať ako základné požiadavky a základné kamene 
rozvojové procesu stanoveného lisabonskou stratégiou s cieľom vytvoriť prosperujúcu 
budúcnosť pre Úniu samotnú ako politický celok, a najmä pre jej občanov ako sociálne 
spoločenstvo.

Tieto štyri faktory navzájom úzko súvisia. Rast a zamestnanosť môže naša spoločnosť v 
budúcnosti dosiahnuť len prostredníctvom inovácie a pokroku, pričom vzdelávanie a výskum 
predstavujú zdroje tvorivosti, ktoré nepochybne pomôžu zmeniť systému EÚ k lepšiemu.

Pod pojmom zmena k lepšiemu sa chápe napomáhanie konkurencieschopnosti Európskej únie 
na medzinárodnej úrovni, pričom tento rozvoj sa neustále pokračuje v súlade s politickými 
usmerneniami určenými v lisabonskej stratégii.

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

V roku 1999 v Bologni si členské štáty vytýčili cieľ vytvoriť do roku 2010 európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania. Tak sa zriadil Európsky systém 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 odborného vzdelávania a odbornej prípravy pod názvom Európsky systém 
prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

V spoločnej správe Rady a Komisie o pokroku pri plnení pracovného programu Vzdelávanie a 
odborná príprava 2010 z februára 2004 bola vyjadrená ochota vytvoriť európsky kvalifikačný 
rámec (EKR).

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.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré sa zaoberajú tematikou európskeho kvalifikačného rámca, 
sa spravodajca domnieva, že návrh Komisie2 je dobre vypracovaný. Do prípravy návrhu sa 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (spravodajca: Thomas Mann).
2 KOM(2006)0479.
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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, 
pripomienky a návrhy tak, aby sa s týmto textom stotožnilo čo najviac zainteresovaných 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 
zručnosti, 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 rozličnými kvalifikačnými systémami na jednej strane a ich 
príslušnými úrovňami na strane druhej, a to tak z hľadiska všeobecného a vysokoškolského 
vzdelávania, ako aj z hľadiska odborného vzdelávania a prípravy. Hoci využívanie tejto 
štruktúry zainteresovanými stranami, členskými štátmi, sociálnymi partnermi a príslušnými 
sektormi je aj naďalej dobrovoľné, jej realizácia si však vyžaduje prijať skutočný záväzok. V 
opačnom prípade by bolo nemysliteľné, aby bol takýto rozsiahly a dôležitý projekt ponechaný 
na náhodu bez potrebnej podpory zainteresovaných strán z jednotlivých štátov a sektorov.

V tejto prípravnej práci nemožno okrem toho zabúdať ani na pozitívne úvahy, ktoré vyjadril 
Európsky hospodársky a sociálny výbor1 v súvislosti s európskym kvalifikačným rámcom. 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 účastníkov zo sektora vzdelávania a odbornej prípravy.

  
1 SOC/256 Celoživotné vzdelávanie.
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pilar del Castillo Vera

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na konferencii, ktorá sa konala v roku 2005 v Bergene, sa európski ministri pre 
vysokoškolské vzdelávanie jasne dohodli na potrebe zriadiť preklenovací rámec pre 
kvalifikácie, aby sa dosiahla väčšia prehľadnosť, pokiaľ ide o význam celoživotného 
vzdelávania pre trh práce. Očakáva sa, že túto funkciu bude plniť európsky kvalifikačný 
rámec (EKR) pre celoživotné vzdelávanie.

EKR je výsledkom snahy Európskej únie stať sa spoločnosťou založenou na vedomostiach, 
ktorá bude riadne pripravená na výzvy globalizácie. V takejto spoločnosti sa občania každého 
členského štátu musia prispôsobiť potrebám trhu práce, ktorý je zameraný na 
konkurencieschopnosť. Tieto nové zmeny so sebou prinášajú nároky vyžadujúce 
inovatívnejšie a pružnejšie vzdelávanie, ktoré pripraví Európanov na ich začlenenie do 
moderného trhu práce, kde je vzdelávanie základným predpokladom pre všetky vekové 
skupiny a všetky vrstvy spoločnosti.

Transparentnosť kvalifikácií sa zvyšuje v celej Európskej únii a nielen v jednotlivých 
členských štátoch, v ktorých sa kvalifikácie vytvorili a získali, a to nevyhnutne povedie k 
väčšiemu voľnému pohybu pracovnej sily po Európskej únii a umožní členským štátom mať 
väčší prospech z veľkosti európskeho vnútorného trhu. V praxi to znamená, že zvýšenie 
transparentnosti v tejto oblasti umožní zamestnávateľom rýchlejšie určiť, či má príslušník 
iného členského štátu vďaka absolvovaným kurzom celoživotného vzdelávania lepšiu 
kvalifikáciu na príslušné pracovné miesto.

Súčasný návrh sa predkladá skutočne vo vhodnom čase, pretože príval nových technológií a 
ich prístupnosť občanom otvorili dvere transformácii v sektore vzdelávania a ponúkajú nové 
príležitosti elektronického vzdelávania. Tieto služby ponúkajú používateľovi tak veľmi 
potrebnú pružnosť a slobodu určiť si svoju vlastnú formu štúdia. Okrem toho poskytujú 
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členským štátom, ktoré by sa mali neustále snažiť o zvyšovanie úrovne vzdelávacích 
programov, príležitosť podporiť a čerpať z inovatívnejších učebných metód a vzdelávacích 
modelov. Ak sa však má zabezpečiť a podporiť úspešnosť týchto služieb a možností 
vzdelávania, treba hodnotiť ich kvalitu a ich samotnú existenciu oznámiť európskym 
občanom prostredníctvom fungujúcich informačných prostriedkov .

Oblasťou, ktorá si súrne vyžaduje pozornosť, je sociálne vylúčenie, vylúčenie z trhu práce, z 
procesu celoživotného vzdelávania a zaostávanie osôb bez formálnej kvalifikácie. Mladých 
ľudí, dospelých, prisťahovalcov a manuálnych pracovníkov s neformálne nadobudnutými 
zručnosťami, ktoré neboli nikdy oficiálne uznané, treba v celej Európe povzbudiť, aby sa 
zapojili do programov celoživotného vzdelávania, čím sa zabráni sociálnemu vylúčeniu týchto 
skupín, ako aj ich vylúčeniu z trhu práce, a podporí sa zvýšenie ich mobility v rámci 
Európskej únie. Ak sa tak nestane, vzniká riziko, že tieto skupiny budú ešte viac odsúvané na 
okraj v porovnaní s ostatnými skupinami, ktoré sa budú zapájať do programov celoživotného 
vzdelávania, a tým sa bude priepasť medzi kvalifikáciami prehlbovať. Tieto problémy treba 
riešiť teraz a občania sa musia od skorého veku učiť, aká je hodnota a význam vzdelania.

Veľmi dôležité je to, aby sa členské štáty zaviazali k prijatiu týchto návrhov a konali v súlade 
s nimi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, čím sa zabezpečí úspech tejto iniciatívy.
Pretože zásadný význam má koordinácia, vznikol návrh vytvoriť národné centrá, ktoré 
prepoja národné kvalifikačné systémy s európskym kvalifikačným rámcom a budú šíriť 
informácie o vývoji v tejto oblasti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 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 (EKR) na porovnanie 
kvalifikačných úrovní rôznych európskych 
kvalifikačných systémov v rámci 
perspektívy celoživotného vzdelávania v 
snahe zabezpečiť uznanie ich hodnoty na 
trhu práce a opätovne potvrdiť význam 
celoživotného vzdelávania v Európskej 
únii;

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

V Európe, kde sa mení povaha trhu práce a vzniká potreba pružného prístupu k vzdelávaniu, 
by členské štáty mali využiť EKR na vylepšenie postavenia programov celoživotného 
vzdelávania. Okrem toho je dôležité, aby zamestnávatelia a rovnako aj študenti pochopili 
praktický význam kvalifikácii, čím sa umožní ich väčší pohyb po Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 1a (nový)

1a. Používali EKR ako referenčný nástroj s 
cieľom uľahčiť validáciu vzdelávania 
prebiehajúceho mimo formálneho 
vzdelávania, aby sa osobám so zručnosťami 
zabezpečil prístup na trh práce, na ktorom 
sú ich zručnosti potrebné, ako aj ich ďalší 
postup vo formálnom vzdelávaní.

Odôvodnenie

EKR by mal poskytnúť osobám bez dostatočného formálneho vzdelania prostriedky potrebné 
na to, aby získali kvalifikáciu primeranú ich zručnostiam, a ktoré by im umožnili ďalší postup 
v ich formálnom vzdelávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 2a (nový)

2a. Sa zaviazali k návrhom týkajúcim sa 
kvalifikácií, ktorými sa zaoberajú programy 
celoživotného vzdelávania na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, a riadili sa 
nimi s cieľom zabezpečiť úspešnosť EKR;

Odôvodnenie

Úspech tejto iniciatívy závisí od dosiahnutej koordinácie medzi národnou, regionálnou a 
miestnou úrovňou, pričom posledné dve spomenuté úrovne šíria informácie týkajúce sa EKR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 4a (nový)

4a. Podporou inovatívnych učebných metód 
a vzdelávacích programov zvyšovali úroveň 
svojich programov celoživotného 
vzdelávania;



RR\673067SK.doc 23/39 PE 384.540v02-00

SK

Odôvodnenie

Cieľom programov celoživotného vzdelávania musí byť snaha o to, aby boli inovatívne a 
podporovali inovatívne nápady, čím sa budú môcť splniť požiadavky trhu práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 4b (nový)

4b. Povzbudzovali širšie a lepšie využitie 
informačných a komunikačných 
technológií vo svojich programoch 
celoživotného vzdelávania a zamerali sa 
predovšetkým na rozdiely v úrovni 
technologických vedomostí medzi regiónmi 
a medzi mužmi a ženami s cieľom 
odstrániť rôzne aspekty digitálnej priepasti;

Odôvodnenie

Informačné a komunikačné technológie môžu byť významným nástrojom posilnenia 
vedomostí, ak pomôžu rozšíriť a zdemokratizovať príležitosti na vzdelávanie: práve preto je 
potrebné znížiť prípadné nerovnosti vychádzajúce z digitálnej priepasti tak medzi regiónmi, 
ako medzi mužmi a ženami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 4c (nový)

4c. Uznali rastúci význam onlinových 
služieb, pružnosť a slobodu, ktorú 
umožňujú používateľovi pri určovaní 
vlastného spôsobu vzdelávania, a zároveň 
aby sa prednostne zamerali na zriadenie 
dobrých informačných kanálov, ktoré 
umožnia občanom získať informácie o 
existencii a kvalite takýchto služieb;

Odôvodnenie

Povaha trhu práce sa mení a vyžaduje si pružnejšie vzdelávacie modely. V dôsledku týchto 
zmien sa vytvorili nové spôsoby vzdelávania, s ktorými treba oboznámiť verejnosť, čím sa 
podporí ich zavádzanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Oddiel „Týmto odporúčajú, aby členské štáty“ odsek 4d (nový)
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4d. Sa snažili zabezpečiť, aby mladí ľudia, 
dospelí a manuálni pracovníci mali v celej 
Európe možnosť oficiálne si nechať uznať 
svoje neformálne získané zručnosti, ktoré 
neboli nikdy uznané, a povzbudili ich k 
tomu, aby sa spolu s tými, ktorým chýbajú 
základné zručnosti a kvalifikácie, zapojili 
do celoživotných vzdelávacích programov, 
čím sa predíde ich sociálnemu vylúčeniu a 
vylúčeniu z trhu práce a zvýši sa ich 
mobilita v rámci Európskej únie;

Odôvodnenie

Osoby bez základných kvalifikácií treba povzbudiť k tomu, aby sa opätovne zaradili do 
vzdelávacieho systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Oddiel „Schvaľujú zámer Komisie“ odsek 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, 
výmenou osvedčených postupov a prípravou 
podporného a usmerňovacieho materiálu;

Odôvodnenie

Výmena osvedčených postupov umožní v záujme lepšej konsolidácie EKR deliť sa o poznatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Oddiel „Schvaľujú zámer Komisie“ odsek 2

2. Zriadiť poradnú skupinu pre európsky 
kvalifikačný rámec (vrátane prípadne 
zástupcov národných centier, európskych 
sociálnych partnerov a iných zúčastnených 
strán) s cieľom monitorovať, koordinovať a 
zabezpečovať kvalitu a celkovú koherenciu 
procesu týkajúceho sa uvádzania 
kvalifikačných systémov do súvislosti s 
európskym kvalifikačným rámcom;

2. Zriadiť poradnú skupinu pre EKR (s 
rovnomerným zastúpením mužov a žien
vrátane zástupcov národných centier, 
obchodných organizácií, európskych 
sociálnych partnerov, organizácií 
zameraných na odborné vzdelávanie v 
oblasti rodovej problematiky a iných 
zúčastnených strán) s cieľom zlepšovať, 
monitorovať, koordinovať a zabezpečovať 
kvalitu a celkovú koherenciu procesu 
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týkajúceho sa uvádzania kvalifikačných 
systémov do súvislosti s EKR;

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že sa vzdelávacie programy zameriavajú predovšetkým na tých, ktorí 
potrebujú nadobudnúť zručnosti alebo vedomosti príslušné pre ich pracovné zameranie, je 
nevyhnutné v tomto procese konzultovať s obchodnými organizáciami.
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STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Milan Gaľa (*)

(*) Rozšírená spolupráca výborov – článok 47 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

A. STRUČNÉ ZHRNUTIE NÁVRHU

Celoživotné vzdelávanie sa v Európe, ktorú charakterizujú rýchle hospodárske a sociálne 
zmeny a starnutie populácie, stalo nutnosťou. Potreba pokračovať v rozširovaní a uznávaní 
vedomostí občanov, ich zručností a kompetencií má kľúčový význam z hľadiska 
konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti EÚ.

Existujúce prekážky bránia jednotlivým občanom v prístupe ku vzdelávaniu a odbornej 
príprave a v kombinovaní kvalifikácií udeľovaných rozličnými inštitúciami. Tým sa sťažuje 
skutočné celoživotné vzdelávanie a pohyb na európskom pracovnom trhu.

Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca (EKR) je pôsobiť ako prekladací nástroj a 
neutrálny referenčný zdroj na porovnávanie kvalifikácií získaných v rozličných systémoch 
vzdelávania a odbornej prípravy a na posilnenie spolupráce a vzájomnej dôvery 
zainteresovaných strán. Prostredníctvom tohto rámca by sa mala vo vnútroštátnom a 
medzinárodnom meradle zvýšiť transparentnosť a mal by sa uľahčiť prevod a použitie 
kvalifikácií medzi rozdielnymi systémami a úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy.

Jadrom EKR je systém 8 referenčných úrovní, ktoré sa budú používať ako spoločný 
referenčný zdroj orgánov pre vzdelávanie a odbornú prípravu na vnútroštátnej a sektorovej 
úrovni. V týchto ôsmich úrovniach je obsiahnutá celá šírka kvalifikácií počnúc ukončením 
povinného vzdelávania a odbornej prípravy a končiac najvyššou úrovňou akademického, 
profesijného a odborného vzdelávania a odbornej prípravy.
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Hlavnými užívateľmi EKR budú orgány zodpovedné za vnútroštátne a/alebo sektorové 
systémy kvalifikácií a rámce.

B. PRIPOMIENKY SPRAVODAJCU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

EKR by mal byť rámcom spolupráce a nástrojom na posilňovanie vzájomnej dôvery medzi 
zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni, a tiež medzi medzinárodnými 
sektorovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním a odbornou prípravou.

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že úspešná implementácia EKR vyžaduje, aby sa na nej 
dobrovoľne zúčastnili vnútroštátne orgány v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a 
zainteresované strany z odvetvia. Cieľom EKR bude tiež vypracovať pevnejšie spojenia 
medzi národnými systémami kvalifikácií. Súhlasí s tým, že vypracovanie národných 
kvalifikačných rámcov zvýši potenciál úspechu EKR.

Spravodajca sa tiež domnieva, že vytvorenie EKR by malo vychádzať z doterajšieho vývoja, 
ktorý už tvorí súčasť európskeho vzdelávania a ktorý zahŕňa najmä výsledky dohodnuté v 
rámci bolonského procesu.

Spravodajca ďalej zdôrazňuje význam vzájomného uznávania vedomostí občanov, ich 
zručností a kompetencií, čo má kľúčový význam pre konkurencieschopnosť a sociálnu 
súdržnosť EÚ, ako aj pre mobilitu jednotlivých občanov.

Ďalej zdôrazňuje, že rozhodnutie o používaní EKR na vnútroštátnej a sektorovej úrovni musí 
byť založené na záväzku zabezpečovať kvalitu. Zavedenie systémov zabezpečovania kvality 
na všetkých príslušných úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy – a vo vzťahu k 
samotnému procesu spolupráce – je mimoriadne dôležité pre rozvoj vzájomnej dôvery.
Najdôležitejšími referenčnými dokumentmi sú v tejto súvislosti závery Rady o zabezpečovaní 
kvality v odbornom vzdelávaní a príprave z mája 2004, odporúčanie o ďalšej európskej 
spolupráci pri zabezpečovaní kvality vyššieho vzdelávania z februára 2006 a normy a 
usmernenia týkajúce sa zabezpečovania kvality v európskom priestore vyššieho vzdelávania.

Spravodajca je presvedčený, že by sa mala venovať osobitná pozornosť venovať dôsledkom 
tzv. prístupu založeného na vzdelávacích výstupoch vrátane výstupov neformálneho a 
informálneho vzdelávania, ktorý sa používa v EKR, na klasifikáciu vedomostí, zručností a 
kompetencií.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 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.

1) Rozvoj a uznávanie vedomostí, zručností 
a kompetencií občanov sú kľúčové pre 
konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť 
v Spoločenstve. Prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu, účasť na ňom a uznávanie a
využívanie kvalifikácií by sa preto mali 
podporovať a zlepšovať na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
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 stavia na rámci pre 
európsky priestor univerzitného vzdelávania 
a deskriptory jednotlivých cyklov 
dohodnuté na stretnutí ministrov pre vyššie 
vzdelanie zo 45 európskych krajín v 
Bergene v máji 2005 v rámci bolonského 
procesu (bergenský rámec).

Odôvodnenie

Je dôležité stavať na vývoji, ktorý sa už uskutočnil a ktorý už je prvkom európskeho 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8a (nové)

8a) Závery Rady o zabezpečovaní kvality v 
odbornom vzdelávaní a príprave prijaté 
Radou v máji 20041, odporúčanie 
Európskeho parlamentu a Rady z 15. 
februára 2006 o ďalšej európskej 
spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality 
vyššieho vzdelávania2 a bergenský rámec 
obsahujú spoločné zásady zabezpečovania 
kvality, ktoré by mali podporiť plnenie 
európskeho kvalifikačného rámca.
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1Dok. 9599/04.
2Ú. v. EÚ L C 64, 4. 3. 2006, s. 60.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odporúčanie členským štátom odsek 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 rozvinutím 
národného kvalifikačného rámca, tam kde je 
to vhodné v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a postupmi;

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 rozvinutím 
národného kvalifikačného rámca v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odporúčanie členským štátom odsek 4a (nový)

4a. Podporovať a uplatňovať zásady 
zabezpečovania kvality vzdelávania a 
odbornej prípravy stanovené v prílohe II pri 
uvádzaní vyššieho vzdelávania a 
kvalifikácií odborného vzdelávania a 
odbornej prípravy v rámci vnútroštátnych 
kvalifikačných systémov do súvislosti s 
európskym kvalifikačným rámcom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odporúčanie členským štátom odsek 5 pododsek 1

5. Určili národné centrum na podporu a 
koordináciu vzťahu medzi národnými 
kvalifikačnými systémami a európskym 
kvalifikačným rámcom.

5. Určili národné centrum na podporu a 
koordináciu vzťahu medzi národnými 
kvalifikačnými systémami a európskym 
kvalifikačným rámcom, a zároveň 
poskytovali informácie zainteresovaným 
stranám a podporovali uznávanie 
odborných kvalifikácií.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa zdôrazňuje, že informovanie zainteresovaných strán a podpora európskeho 
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kvalifikačného rámca by mali patriť medzi hlavné úlohy centra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odporúčanie členským štátom odsek 5 písmeno c)

c) zabezpečovať, že použitá metodológia na 
označovanie národných kvalifikačných 
úrovní odkazom na európsky kvalifikačný 
rámec je transparentná a že vyplývajúce 
rozhodnutia sa uverejnia;

c) sprístupniť a šíriť transparentnú 
metodiku, ktorá umožní porovnať národné 
kvalifikačné úrovne s európskym 
kvalifikačným rámcom a uviesť ich do 
súvislosti s ním, a uverejňovať príslušné 
informácie;

Odôvodnenie

Centrum by malo sprístupniť a šíriť transparentnú metodiku, ktorá umožní porovnať 
národné kvalifikačné úrovne s európskym kvalifikačným rámcom a uviesť ich do súvislosti 
s ním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odporúčanie členským štátom odsek 5 písmeno d)

d) poskytovať usmernenia zúčastneným 
stranám o tom, ako sa národné kvalifikácie 
uvádzajú do súvislosti s európskym 
kvalifikačným rámcom prostredníctvom 
národného kvalifikačného systému;

d) poskytovať prístup k informáciám a 
usmernenia zúčastneným stranám o tom, ako 
sa národné kvalifikácie uvádzajú do 
súvislosti s európskym kvalifikačným 
rámcom prostredníctvom národného 
kvalifikačného systému;

Odôvodnenie

K hlavným úlohám centra by malo patriť zabezpečenie prístupu k informáciám zúčastneným 
stranám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odporúčanie členským štátom odsek 6 písmeno i)

i) „kompetencie“ znamenajú preukázanú 
schopnosť aplikovať vedomosti, zručnosti a 
osobné, sociálne a/alebo metodologické 
schopnosti v pracovných alebo študijných 
situáciách a v odbornom a/alebo osobnom 
rozvoji. V európskom kvalifikačnom rámci 
sú kompetencie popísané vo vzťahu k 

i) „kompetencie“  znamenajú preukázanú 
schopnosť aplikovať vedomosti, zručnosti a 
osobné, sociálne, medzikultúrne a/alebo
metodologické schopnosti v pracovných 
alebo študijných situáciách a v odbornom 
a/alebo osobnom rozvoji.  V európskom 
kvalifikačnom rámci sú kompetencie 
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zodpovednosti a samostatnosti. popísané vo vzťahu k zodpovednosti a 
samostatnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha I poznámka pod čiarou **

** Deskriptor pre prvý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 6 EQF

** Deskriptor pre prvý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania, na ktorom sa 
dohodli ministri pre vyššie vzdelávanie na 
schôdzi v Bergene v máji 2005 v rámci 
bolonského procesu, zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 6 EKR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha I poznámka pod čiarou ***

*** Deskriptor pre druhý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 7 EQF

*** Deskriptor pre druhý cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania, na ktorom sa 
dohodli ministri pre vyššie vzdelávanie na 
schôdzi v Bergene v máji 2005 v rámci 
bolonského procesu, zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 7 EKR

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Príloha I poznámka pod čiarou ****

**** Deskriptor pre tretí cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 8 EQF

**** Deskriptor pre tretí cyklus 
kvalifikačného rámca v európskom priestore 
univerzitného vzdelávania, na ktorom sa 
dohodli ministri pre vyššie vzdelávanie na 
schôdzi v Bergene v máji 2005 v rámci 
bolonského procesu, zodpovedá 
vzdelávacím výstupom na úrovni 8 EQF

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha II názov

Zásady zabezpečovania kvality vo 
vzdelávaní a odbornej príprave

Spoločné zásady zabezpečovania kvality vo 
vyššom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní a 
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príprave v kontexte európskeho 
kvalifikačného rámca
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Christa Prets

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súčasný návrh odporúčania o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné 
vzdelávanie (EKR) je technickým nástrojom, ktorého všeobecným cieľom je zvyšovať 
prehľadnosť kvalifikácií a tým pomáhať členským štátom, jednotlivým občanom, 
zamestnávateľom a poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy porovnávať kvalifikácie 
medzi rôznymi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EÚ. Konkrétnejšie, tento 
návrh má dvojaký cieľ. S cieľom uľahčiť mobilitu v oblasti vzdelávania a práce a tým 
prispievať k rastu a zamestnanosti, bude EKR na jednej strane slúžiť ako prekladový nástroj 
na porovnávanie kvalifikácií. Na strane druhej bude slúžiť ako neutrálny referenčný zdroj 
vychádzajúci z výstupov vzdelávania. EKR zahŕňa rôzne systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy, medzi ktoré patrí všeobecné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, odborné 
vzdelávanie a príprava, ako aj vyššie vzdelávanie. Jeho hlavným prvkom je súbor ôsmich 
referenčných úrovní, ktorý opisuje čo učiaci sa vie, rozumie a čo je schopný robiť, teda 
takzvané výstupy vzdelávania.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko uplatňuje rodové hľadisko s cieľom 
zabezpečiť, aby sa EKR stal nástrojom, ktorý pomôže európskemu systému vzdelávania a 
odbornej prípravy stať sa transparentnejším, nediskriminačným a rovnako dostupným pre 
ženy a mužov. Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa odvolávajú na uplatňovanie 
rodového hľadiska pri definovaní a opisovaní kvalifikácií, na vyvážené zastúpenie žien a 
mužov pri všetkých vnútroštátnych zainteresovaných stranách, na zhromažďovanie údajov 
rozlíšených podľa rodu, ako aj na uplatňovanie princípu rodovej rovnosti v rámci 
celoživotného vzdelávania vo všeobecnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
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Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 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.

(1) Rozvoj vedomostí, zručností 
a kompetencií občanov, je kľúčový pre 
konkurencieschopnosť a sociálnu súdržnosť 
v Spoločenstve. Prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu, účasť na ňom a využívanie a 
uznávanie formálnych, neformálnych a 
informálnych kvalifikácií, ako aj kvality 
práce a rodovej rovnosti, by sa preto mali 
podporovať a zlepšovať na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 
v roku 2000 sa dospelo k záveru, že zvýšená 
transparentnosť kvalifikácií by mala byť 
jednou z hlavných zložiek, ktoré sú potrebné 
na to, aby sa systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy v Spoločenstve prispôsobili 
požiadavkám spoločnosti založenej na 
vedomostiach. Okrem toho na zasadnutí 
Európskej rady v Barcelone v roku 2002 sa 
požadovala užšia spolupráca v univerzitnom 
sektore, ako aj zlepšenie transparentnosti 
a metód uznávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy.

(2) Na zasadnutí Európskej rady v Lisabone 
v roku 2000 sa dospelo k záveru, že zvýšená 
transparentnosť kvalifikácií by mala byť 
jednou z hlavných zložiek, ktoré sú potrebné 
na to, aby sa systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy v Spoločenstve prispôsobili 
požiadavkám spoločnosti založenej na 
vedomostiach a osobných voľbách žien a 
mužov. Okrem toho na zasadnutí Európskej 
rady v Barcelone v roku 2002 sa požadovala 
užšia spolupráca v univerzitnom sektore, ako 
aj zlepšenie transparentnosti a metód 
uznávania v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

  
1 Ú. v. EÚ C ..., 3.1.2007, s. ....
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(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.
Týmto sa zvýši transparentnosť, 
porovnateľnosť, prenosnosť a podporí sa 
uznávanie formálnych, neformálnych a 
informálnych 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, zvyšovania 
mobility pracujúcich a študujúcich a  
zlepšovania prístupu k zamestnaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) V súvislosti s uznávaním 
a osvedčovaním neformálnych kvalifikácií 
by sa mala venovať osobitná pozornosť 
kvalifikáciám získaným mužmi a ženami 
počas činností, ktoré súvisia so
starostlivosťou o deti alebo s ich výchovou 
alebo so starostlivosťou o nezaopatrené 
osoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 10b (nové)

(10b) Vykonávanie tohto odporúčania by 
malo sprevádzať pružné prispôsobenie 
štruktúr a možností vyučovania 
a vzdelávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 11a (nové)

(11a) Rovnosť mužov a žien by mala byť 
zahrnutá do všetkých opatrení a činností, 
ktoré sa týkajú vypracovania, vykonávania 
a hodnotenia tohto odporúčania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odporúčanie pre členské štáty odsek 4

4. Používali prístup založený na 
vzdelávacích výstupoch pri definovaní 
a opisovaní kvalifikácií a podporovali 
potvrdenie platnosti neformálneho a 
informálneho učenia v súlade so spoločnými 
európskymi pravidlami dohodnutými 
v záveroch Rady z 28. mája 2004;

4. Používali prístup založený na 
vzdelávacích výstupoch a uplatňovaní 
rodového hľadiska pri definovaní 
a opisovaní kvalifikácií a podporovali 
potvrdenie platnosti neformálneho a 
informálneho učenia v súlade so spoločnými 
európskymi pravidlami dohodnutými 
v záveroch Rady z 28. mája 2004;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odporúčanie pre členské štáty odsek 5 písmeno e)

e) zabezpečovať účasť všetkých príslušných 
zúčastnených strán na vnútroštátnej úrovni 
vrátane, podľa platných vnútroštátnych 
právnych predpisov a postupov, inštitúcií 
vyššieho vzdelávania, inštitúcií odborného 
vzdelávania a prípravy, sociálnych 
partnerov, sektorov a odborníkov v oblasti 
porovnávania a používania kvalifikácií na 
európskej úrovni;

e) zabezpečovať účasť, pričom zároveň 
zabezpečiť rodovo vyvážené zastúpenie 
medzi mužmi a ženami, všetkých 
príslušných zúčastnených strán na 
vnútroštátnej úrovni vrátane, podľa platných 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
postupov, inštitúcií vyššieho vzdelávania, 
inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, 
sociálnych partnerov, sektorov a odborníkov 
v oblasti porovnávania a používania 
kvalifikácií na európskej úrovni;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odporúčanie pre členské štáty odsek 6 písmeno c)

c) „národný kvalifikačný rámec“ znamená 
nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa 
súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované 
stupne vzdelania. Jeho cieľom je zahrnúť 
a koordinovať národné kvalifikačné 
podsystémy a zlepšiť transparentnosť, 

c) „národný kvalifikačný rámec“ znamená 
nástroj na klasifikáciu kvalifikácií podľa 
súboru kritérií pre dosiahnuté špecifikované 
stupne vzdelania. Jeho cieľom je zahrnúť 
a koordinovať národné kvalifikačné 
podsystémy, zabezpečiť nediskrimináciu
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prístup, rozvoj a kvalitu kvalifikácií vo 
vzťahu k trhu práce a občianskej 
spoločnosti;

a zlepšiť transparentnosť, prístup, rozvoj 
a kvalitu kvalifikácií vo vzťahu k trhu práce 
a občianskej spoločnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Schválenie zámeru Komisie odsek 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. Monitorovať opatrenia prijaté ako reakciu 
na toto odporúčanie, zhromažďovať údaje 
rozdelené podľa veku a pohlavia 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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