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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija EU predlaga evropski referenčni okvir ključnih sposobnosti in razlaga, kako lahko 
vsem državljanom EU zagotovi dostop do teh sposobnosti s pomočjo vseživljenjskega učenja, 
zlasti za pridobivanje in obnavljanje osnovnih znanj.

Pripravljavec mnenja pozdravlja to pobudo. Prizadevanja za krepitev ključnih sposobnosti so 
pomembna zlasti zaradi vse večje globalizacije trgov kot tudi premika h gospodarstvu in 
družbi znanja. Okrepiti in zagotoviti je treba mednarodno konkurenčnost delojemalcev.

V zvezi s tem je treba uresničiti naslednje cilje:

• treba je ugotoviti in določiti ključne sposobnosti;

• delo držav članic je treba podpreti, da bodo imeli mladi ljudje in odrasli dovolj ključnih 
sposobnosti ter bodo le-te lahko nadgradili;

• evropski referenčni okvir mora biti na razpolago oblikovalcem odločitev, ponudnikom 
izobraževanj, delodajalcem in učečim se osebam; s tem se na ravni Skupnosti oblikuje 
temelj za nadaljnje dejavnosti.

Pripravljavec mnenja podpira razdelitev in opredelitev ključnih sposobnosti, ki jo predlaga 
Komisija EU. Evropski referenčni okvir obsega naslednjih osem ključnih sposobnosti: 1. 
sporazumevanje v maternem jeziku; 2. sporazumevanje v tujih jezikih; 3. matematično 
sposobnost ter osnovne sposobnosti v znanosti in tehnologiji; 4. digitalno sposobnost; 5. 
učenje učenja; 6. medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti ter državljansko 
sposobnost; 7. podjetnost; 8. kulturno izražanje.

Poročevalec je sicer kritičen pri naslednjih točkah, in sicer:

• da se prikrajšanih ljudi skoraj ne omenja. Zaradi pomanjkljivih osnovnih znanj in 
ključnih sposobnosti velikokrat niso zmožni samostojno pridobivati nova znanja. Za te 
skupine bi države članice morale oblikovati ponudbo, ki je narejena posebej za njih, s 
katero ne bi nadoknadile pomanjkljivosti v splošnem znanju, ampak bi namensko 
posredovale tudi ključne sposobnosti. Pridobitev ključnih sposobnosti je izredno 
pomembna za poklicni uspeh prikrajšanih ljudi;

• da je treba močneje spodbujati zlasti mlade priseljence. Eden od pomembnih razlogov, 
da se čutijo zapostavljene, kar se lahko izraža tudi v nasilju, je med drugim tudi to, da se 
mladostniki zaradi manjkajočih temeljnih osnovnih znanj in ključnih sposobnosti ne 
morejo uspešno sodelovati pri šolskem in poklicnem izobraževanju. Iz tega pogosto 
izvirajo pomanjkanje samozavesti, brezposelnost in brezperspektivnost;

• da starši in odgovorni za izobraževanje ter javnost nimajo orodij, da bi prepoznali 
uspešne ponudnike izobraževanja. V državah članicah narašča zanimanje za razvrščanje 
ponudnikov izobraževanja po uspešnosti, zlasti šol. Regionalno razvrščanje, ki se 
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nanaša posebej na posredovanje ključnih sposobnosti, bi lahko trajno prispevalo k 
izboljšanju stopnje izobrazbe v državah članicah in v EU;

• da bo prizadevanje državnih in zasebnih ponudnikov izobraževanja pri pridobivanju, 
ohranjanju in nadgradnji ključnih sposobnosti obrodilo le malo sadov, če ciljna skupina 
nima občutka zavesti za lastno odgovornost;

• da priporočilo zaenkrat predvideva štiriletno obveznost poročanja. Pripravljavec meni, 
da je to časovno obdobje predolgo, da bi se lahko hitro odzivali na izzive in zahteve 
hitro spreminjajočega se izobraževalnega in delovnega okolja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 13

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo 
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 
delodajalce in same učence za olajšanje 
nacionalnih reform in izmenjavo informacij 
med državami članicami in Komisijo v 
okviru delovnega programa „Izobraževanje 
in usposabljanje 2010“, z namenom dosege 

Cilj tega priporočila je prispevati k razvoju 
kakovostnega in v prihodnost usmerjenega 
izobraževanja s podporo in dopolnitvijo 
delovanja držav članic pri zagotovitvi, da bi 
njihovi sistemi osnovnega izobraževanja in 
usposabljanja vsem mladim ponujali 
sredstva za razvoj ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bi bili usposobljeni za nadaljnje 
učenje in odraslo življenje ter da bi bili 
odrasli sposobni razviti in posodabljati svoje 
ključne sposobnosti preko skladne in 
obsežne ponudbe vseživljenjskega učenja. 
Določa skupni evropski referenčni okvir 
ključnih sposobnosti za oblikovalce 
odločitev, ponudnike izobraževanja in 
usposabljanja, delodajalce in same učence za 
olajšanje nacionalnih reform in izmenjavo 
informacij med državami članicami in 
Komisijo v okviru delovnega programa 
„Izobraževanje in usposabljanje 2010“, z 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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dogovorjenih evropskih referenčnih ravni. 
Priporočilo tudi podpira druge sorodne 
politike, kot so politika zaposlovanja in 
socialne politike ter druge politike, ki 
zadevajo mlade.

namenom dosege dogovorjenih evropskih 
referenčnih ravni. Priporočilo tudi podpira 
druge sorodne politike, kot so politika 
zaposlovanja in socialne politike ter druge 
politike, ki zadevajo mlade.

Predlog spremembe 2
Priporočilo 1

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim, tudi 
priseljencem, ponuja sredstva za 
oblikovanje ključnih sposobnosti do ravni, ki 
jih potrebujejo za odraslo in poklicno 
življenje in ki ustvarja primerno podlago za 
nadaljnje učenje;

Predlog spremembe 3
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala. Pri priseljencih velja to 
predvsem za tiste mlade, ki jim manjkajo 
osnova znanja in ključne sposobnosti, da bi 
uspešno sodelovali pri izobraževanju in 
nadaljnjem usposabljanju, in pri katerih se 
frustracija izraža v nasilju;

Predlog spremembe 4
Priporočilo 4

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za zagotovitev 
uspeha in podporo učencem, ki bo 
priznavala različne potrebe odraslih;

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za zagotovitev 
uspeha in podporo učencem, ki bo 
priznavala različne potrebe in sposobnosti 
odraslih;
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Predlog spremembe 5
Priporočilo 4a (novo)

4a. da zagotovijo, naj se pri vseh ukrepih in 
možnostih na področju izobraževanja in 
usposabljanja še posebej upoštevajo potrebe 
prikrajšanih ljudi, kot so invalidne osebe, 
dolgotrajno brezposelni, starejši, ženske, 
osebe, ki so predčasno opustile šolanje, in 
ljudje s šibkimi osnovnimi znanji;

Predlog spremembe 6
Priporočilo 4b (novo)

4b. da zagotovijo, da se poleg ukrepov 
državnega in zasebnega izobraževanja ter 
poklicnega usposabljanja na ravni podjetij 
pri teh državljanih poveča občutek 
odgovornosti za pridobivanje, ohranjanje in 
nadgradnjo lastnih sposobnosti;

Predlog spremembe 7
Priporočilo 5

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
izobraževanja in usposabljanja za 
posamezne državljane preko tesnih povezav 
s politiko zaposlovanja in socialno politiko 
ter drugimi politikami, ki vplivajo na 
mlade, ter sodelovanje s socialnimi partnerji 
in drugimi zainteresiranimi stranmi;

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
izobraževanja in poklicnega usposabljanja 
za posamezne državljane preko tesnih 
povezav s politiko zaposlovanja in socialno 
politiko ter sodelovanje s socialnimi 
partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi;

Predlog spremembe 8
Priporočilo 6a (novo)

6a. da uvedejo regionalne lestvice 
uspešnosti, ki dajejo podatek o tem, kakšne 
uspehe dosegajo izobraževalne ustanove v 
določeni regiji pri posredovanju ključnih 
sposobnosti.
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Predlog spremembe 9
Namen 1

1. prispeva k prizadevanjem držav članic za 
razvoj njihovih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter izvaja to priporočilo, 
vključno z uporabo „Ključnih sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; kot 
referenco za olajševanje vzajemnega učenja 
in izmenjave dobrih praks ter za spremljanje 
razvoja in poročanje o napredku s pomočjo 
dvoletnih poročil o napredku delovnega 
programa Izobraževanje in usposabljanje 
2010;

1. prispeva k prizadevanjem držav članic za 
razvoj njihovih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter izvaja to priporočilo, 
vključno z uporabo „Ključnih sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; kot 
referenco za olajševanje vzajemnega učenja 
in izmenjave dobrih praks ter za spremljanje 
razvoja in poročanje o napredku s pomočjo 
dvoletnih poročil o napredku delovnega 
programa Izobraževanje in usposabljanje 
2010 kot tudi o morebitnih protislovjih;

Predlog spremembe 10
Namen 4

4. pregleda učinek „Ključnih sposobnosti 
za vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; v 
okviru delovnega programa Izobraževanje 
in usposabljanje 2010 in štiri leta po 
sprejetju tega priporočila poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
pridobljenih izkušnjah in posledicah za 
prihodnost.

4. dve leti potem, ko države članice 
sprejmejo to priporočilo, poizve, v kakšni 
meri ga države članice izvajajo in ali se je v 
tem času zmanjšalo število državljanov, ki 
nimajo osnovnih znanj in ključnih 
sposobnosti, ter izsledke predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 11
Priloga, uvod, odstavek 1

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega 
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, treba pa jih je razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega 
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo in 
poklicno življenje, treba pa jih je razvijati 
naprej, vzdrževati in posodabljati kot del 
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vseživljenjskega učenja. vseživljenjskega učenja.

Predlog spremembe 12
Priloga, uvod, odstavek 2

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnost na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT je bistvena 
podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira 
vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, 
ki se uporabljajo v celotnem okviru: kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, 
reševanje problemov, ocena tveganj, 
sprejemanje odločitev ter konstruktivno 
obvladovanje čustev so pomemben dejavnik 
pri vseh osmih ključnih sposobnostih.

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnost na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT je bistvena 
podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira 
vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, 
ki se uporabljajo v celotnem okviru: kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, 
reševanje problemov, ocena tveganj, 
sprejemanje odločitev, pripravljenost za 
sprejemanje odločitev ter konstruktivno 
obvladovanje čustev so pomemben dejavnik 
pri vseh osmih ključnih sposobnostih. 

Predlog spremembe 13
Priloga, naslov 8, odstavek 2

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
izražanje: samoizražanje skozi različne 
medije s posameznikovimi prirojenimi 
sposobnostmi in upoštevanjem in uživanjem 
v umetnostnih delih ter predstavitvah. K 
sposobnostim spada tudi zmožnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih 
pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje gospodarskih priložnosti v 
kulturni dejavnosti.

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
izražanje: samoizražanje skozi različne 
medije s posameznikovimi prirojenimi 
sposobnostmi in upoštevanjem in uživanjem 
v umetnostnih delih ter predstavitvah. K 
sposobnostim spada tudi zmožnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih 
pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje družbenih in gospodarskih 
priložnosti v kulturni dejavnosti.
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