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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis pasiūlymas dėl rekomendacijos dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą 
gyvenimą (EKS) kūrimo yra techninė priemonė, kuria visų pirma siekiama pagerinti 
kvalifikacijų skaidrumą ir šitaip padėti valstybėms narėms, pavieniams piliečiams, 
darbdaviams ir švietimo ir mokymo programų rengėjams palyginti įvairių ES švietimo ir 
mokymo sistemų suteikiamas kvalifikacijas. Iš tiesų šiuo pasiūlymu siekiama dviejų tikslų. 
Norint palengvinti žmonių, kurie siekia mokytis ir įsidarbinti, judumą ir šitaip prisidėti prie 
augimo ir užimtumo tikslų, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų būti kvalifikacijų palyginimo 
ir interpretavimo priemonė. Be to, ji bus neutralus palyginimo taškas, nustatytas 
vadovaujantis mokymo rezultatais. EKS apima įvairias švietimo ir mokymo sistemas, 
įskaitant bendrąjį lavinimą ir suaugusiųjų švietimą, profesinį lavinimą ir mokymą, taip pat ir 
aukštąjį mokslą. Pagrindinę šios sąrangos dalį sudaro aštuoni lygiai, kuriuose apibūdinama, ką 
besimokantieji žino, suvokia ir geba atlikti, t. y. vadinamieji mokymo rezultatai. 

Pranešėja, siekdama užtikrinti, kad EKS taptų priemone, padedančia Europos švietimo ir 
mokymo sistemą padaryti skaidresnę, nepasižyminčią diskriminacija ir vienodai prieinamą 
vyrams ir moterims, į visus klausimus įtraukia lyčių aspektą. Siūlomais pakeitimais siekiama 
apibrėžiant ir apibūdinant kvalifikacijas į visus klausimus įtraukti lyčių aspektą, siekiama 
proporcingo atstovavimo abiem visų nacionalinių suinteresuotų šalių lytims ir kad duomenys 
būtų renkami pagal lytis, taip pat siekiama įgyvendinti lyčių lygybę mokymosi visą gyvenimą 
srityje. 

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas, taip 

  
1 OJ C .., 1 30 2007, p. ...
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būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

pat darbo kokybė ir lyčių lygybė turėtų būti 
skatinama ir gerinama nacionaliniu ir 
Bendrijos lygmenimis.

Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

(2) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų 
Taryboje prieita prie išvados, kad didesnis 
kvalifikacijų skaidrumas turėtų būti vienas iš 
svarbiausių dalykų, kurie yra būtini siekiant 
pritaikyti Bendrijos švietimo ir profesinio 
rengimo sistemas prie žinių visuomenės 
poreikių. Be to, 2002 m. Barselonos Europos 
Vadovų Taryboje paraginta artimiau 
bendradarbiauti universitetų sektoriuje ir 
padidinti profesinio rengimo skaidrumą bei 
pagerinti pripažinimo būdus.

(2) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų 
Taryboje prieita prie išvados, kad didesnis 
kvalifikacijų skaidrumas turėtų būti vienas iš 
svarbiausių dalykų, kurie būtini siekiant 
pritaikyti Bendrijos švietimo ir profesinio 
rengimo sistemas prie žinių visuomenės 
poreikių ir asmeninio moterų ir vyrų 
pasirinkimo. Be to, 2002 m. Barselonos 
Europos Vadovų Taryboje paraginta 
artimiau bendradarbiauti universitetų 
sektoriuje ir padidinti profesinio rengimo 
skaidrumą bei pagerinti pripažinimo būdus

Pakeitimas 3
Rekomendacija valstybėms narėms, 4 dalis

4. Nustatant ir aprašant kvalifikacijas 
naudoti mokymosi pasiekimais pagrįstus 
metodus, skatinti neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimą remiantis 
bendraisiais Europos principais, įrašytais į 
2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas.

4. Nustatant ir aprašant kvalifikacijas 
naudoti mokymosi pasiekimais pagrįstus 
metodus ir lyčių klausimų sprendimą visose 
srityse, skatinti neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimą remiantis 
bendraisiais Europos principais, įrašytais į 
2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas.

Pakeitimas 4
Rekomendacija valstybėms narėms, 5 dalies e punktas

(e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
nacionaliniai suinteresuotieji asmenys, 
įskaitant, priklausomai nuo nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos, aukštojo mokslo ir 
profesinio rengimo įstaigas, socialinius 
partnerius, sektorių atstovus ir kvalifikacijų 
lyginimo bei naudojimo Europos lygiu 

(e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
nacionaliniai suinteresuotieji asmenys, 
įskaitant, priklausomai nuo nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos, aukštojo mokslo ir 
profesinio rengimo įstaigas, socialinius 
partnerius, sektorių atstovus ir kvalifikacijų 
lyginimo bei naudojimo Europos lygiu 
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ekspertus; ekspertus, ir taip pat siekti proporcingo 
atstovavimo abiem lytims;

Pakeitimas 5
Rekomendacija valstybėms narėms, 6 dalies c punktas

c) „nacionalinė kvalifikacijų sąranga“ –
kvalifikacijų klasifikavimo į nustatytus 
mokymosi pasiekimų lygmenis pagal tam 
tikrus kriterijus priemonė. Ja siekiama 
integruoti ir koordinuoti nacionalines 
kvalifikacijų posistemes ir pagerinti 
kvalifikacijų skaidrumą, prieinamumą, raidą 
ir kokybę atsižvelgiant į darbo rinką ir 
pilietinę visuomenę;

c) „nacionalinė kvalifikacijų sąranga“ –
kvalifikacijų klasifikavimo į nustatytus 
mokymosi pasiekimų lygmenis pagal tam 
tikrus kriterijus priemonė. Ja siekiama 
integruoti ir koordinuoti nacionalines 
kvalifikacijų posistemes, užtikrinti 
diskriminacijos nebuvimą ir pagerinti 
kvalifikacijų skaidrumą, prieinamumą, raidą 
ir kokybę atsižvelgiant į darbo rinką ir 
pilietinę visuomenę;

Pakeitimas 6
Pritarimas Komisijos keitimui, 3 dalis

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, ir po penkerių metų nuo jos 
priėmimo pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai, o prireikus pateikti šios
rekomendacijos įvertinimą. 

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, rinkti pagal amžių ir lytį 
suskirstytus duomenis ir po penkerių metų 
nuo jos priėmimo pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie įgytą 
patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus galbūt 
peržiūrėti šią rekomendaciją. 


