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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2005 m. Bergene įvykusioje už aukštąjį mokslą atsakingų Europos ministrų konferencijoje 
buvo aiškiai nuspręsta sukurti visa apimančią kvalifikacijų sąrangą, siekiant geriau išsiaiškinti 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi kursų naudą darbo rinkos požiūriu. Tikimasi, kad tai 
padaryti padės Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) mokymuisi visą gyvenimą. 

EKS – tai Europos Sąjungos pastangų tapti žiniomis grįsta visuomene, pasirengusia atremti 
globalizacijos iššūkius, rezultatas. Tokioje visuomenėje kiekvienos Europos Sąjungos 
valstybės narės piliečiai turi prisitaikyti prie konkurencija grįstos darbo rinkos poreikių. Šie 
nauji pokyčiai kelia sunkumų, susijusių su novatoriškesnio ir lankstesnio švietimo poreikiu, 
nes tik toks švietimas gali sudaryti Europos gyventojams sąlygas klestėti šiuolaikinėje darbo 
rinkoje – rinkoje, kurioje visų amžiaus grupių ir visų visuomenės sluoksnių piliečiai būtinai 
turi mokytis. 

Kadangi kvalifikacijų skaidrumas didėja visoje Europoje, o ne tik pavienėse valstybėse 
narėse, kuriose jos buvo nustatytos ir suteiktos, tai neišvengiamai paskatins didesnį laisvą 
darbuotojų judėjimą Europos Sąjungoje ir sudarys valstybėms narėms sąlygas gauti didesnės 
naudos iš Europos vidaus rinkos dydžio. Praktiškai skaidrumo šioje srityje padidėjimas 
sudarys darbdaviams sąlygas greičiau nustatyti, ar kitos valstybės narės pilietis nėra 
kvalifikuotesnis dirbti tam tikrą darbą, nes baigė tam tikrus visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi kursus.

Dabartinis pasiūlymas atėjo itin laiku, nes tai, kad atsirado naujų technologijų, ir tai, kad jos 
tapo prieinamos piliečiams, sudarė aplinkybes atnaujinti švietimo sektorių ir suteikti naujų el. 
mokymosi galimybių. Teikiant šias paslaugas suteikiamas reikiamas lankstumas ir laisvė 
vartotojui pačiam nuspręsti dėl savo mokymosi pobūdžio. Be to, valstybėms narėms, kurios 
turėtų nuolat stengtis kelti savo švietimo programų lygį, minėtosios paslaugos suteikia 
galimybę skatinti naujoviškesnius mokymo metodus bei mokymosi būdus ir gauti iš jų 
naudos. Tačiau, siekiant užtikrinti ir padidinti šių paslaugų ir mokymosi galimybių sėkmę, 
reikia įvertinti jų kokybę ir per tinkamus informacijos šaltinius pranešti Europos piliečiams 
apie tai, kad jų esama.

Viena iš sričių, į kurias reikia skubiai atkreipti dėmesį, yra socialinė atskirtis ir išstūmimas iš 
darbo rinkos visą gyvenimą trunkančio mokymosi procese ir oficialios kvalifikacijos 
neturinčių asmenų atsilikimas nuo kitų. Reikia raginti visos Europos jaunimą, suaugusiuosius, 
imigrantus ir fizinį darbą dirbančius asmenis, neoficialiai įgijusius įgūdžių, kurie niekada 
nebuvo oficialiai pripažinti, dalyvauti visą gyvenimą trunkančio mokymosi programose, kad 
šios grupės nebūtų socialiai atskirtos ar išstumtos iš darbo rinkos ir kad taip būtų padidintos jų 
judumo galimybės Europos Sąjungoje. Jei to neįvyks, šios grupės gali tapti dar labiau 
atstumtos, nes kiti dalyvauja visą gyvenimą trunkančio mokymosi programose ir 
kvalifikacijos atotrūkis didėja. Šias problemas reikia spręsti tuojau pat, o piliečius reikia nuo 
pat mažens mokyti suvokti išsilavinimo vertę ir svarbą.

Siekiant užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų sėkmingai įgyvendinta, labai svarbu, kad valstybės 
narės įsipareigotų vykdyti šiuos pasiūlymus nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis ir 
pradėtų juos įgyvendinti. Koordinavimas labai svarbus, todėl siūloma įsteigti nacionalinius 
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centrus, kurie derintų nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų sąranga ir 
skleistų informaciją apie šioje srityje padarytą pažangą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Skirsnio „Šiuo dokumentu rekomenduoja valstybėms narėms“ 1 dalis

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste;

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų Europos 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste, taip siekiant užtikrinti, kad darbo 
rinkoje būtų pripažinta jų vertė, ir dar kartą 
patvirtinti mokymosi visą gyvenimą svarbą;

Pagrindimas

Europoje, kurioje darbo rinkos pobūdis kinta ir reikalingas lankstus požiūris į mokymąsi, 
valstybės narės turėtų pasinaudoti EKS siekdamos patobulinti mokymosi visą gyvenimą 
programų profilį. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas didesniam judėjimui Europos 
Sąjungoje, labai svarbu išaiškinti kvalifikacijų praktinę naudą ir darbdaviams, ir studentams.

Pakeitimas 2
Skirsnio „Šiuo dokumentu rekomenduoja valstybėms narėms“ 2a dalis (nauja)

2a. Siekiant užtikrinti, kad ši iniciatyva 
būtų sėkminga, įsipareigoti vykdyti su 
mokymosi visą gyvenimą programose 
nurodytomis kvalifikacijomis susijusius 
pasiūlymus nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis ir pradėti juos 
įgyvendinti.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Šios iniciatyvos įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo koordinavimo nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis, nes dviem pastaraisiais lygmenimis platinama su EKS susijusi informacija.

Pakeitimas 3
Skirsnio „Šiuo dokumentu rekomenduoja valstybėms narėms“ 4a dalis (nauja)

4a. Skatinant naujoviškus mokymo 
metodus ir remiant mokymosi programas 
kelti savo mokymosi visą gyvenimą 
programų lygį;

Pagrindimas

Siekiant patenkinti darbo rinkos poreikius turi būti siekiama, kad mokymosi visą gyvenimą 
programos būtų naujoviškos ir kad jomis būtų skatinama novatoriška mąstysena.

Pakeitimas 4
Skirsnio „Šiuo dokumentu rekomenduoja valstybėms narėms“ 4b dalis (nauja)

4b. Pripažinti didėjančią interneto 
paslaugų svarbą, joms būdingą lankstumą 
ir naudotojui teikiamą laisvę pačiam 
nuspręsti dėl savo mokymosi pobūdžio, 
teikiant pirmenybę gerų informavimo 
šaltinių, kuriuos naudojant piliečiams būtų 
sudarytos sąlygos gauti informacijos apie 
minėtųjų paslaugų buvimą ir jų kokybę, 
sukūrimui;

Pagrindimas

Darbo rinkos pobūdis kinta, todėl atsiranda lankstesnių švietimo modelių poreikis. 
Reaguojant į šiuos pokyčius radosi naujų mokymosi būdų, kurie, siekiant paskatinti juos 
rinktis, turi būti reklamuojami.

Pakeitimas 5
Skirsnio „Šiuo dokumentu rekomenduoja valstybėms narėms“ 4c dalis (nauja)

4c. Dirbti siekiant užtikrinti, kad visos 
Europos jaunimo, suaugusiųjų ir fizinį 
darbą dirbančių asmenų, neoficialiai 
įgijusių įgūdžių, kurie niekada nebuvo 
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oficialiai patvirtinti, įgūdžiai galėtų būti 
oficialiai pripažinti ir kad jie kartu su 
asmenimis, neturinčiais elementarių 
įgūdžių ir kvalifikacijų, būtų raginami 
dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
programose ir taip būtų išvengta jų 
socialinės atskirties ar išstūmimo iš darbo 
rinkos bei padidintas jų judumas Europos 
Sąjungoje;

Pagrindimas

Neturintys elementarios kvalifikacijos turi būti skatinami vėl įsitraukti į švietimo sistemą. 

Pakeitimas 6
Skirsnio „Pritaria Komisijos ketinimui“ 2 dalis

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 
nacionalinių centrų atstovai, Europos 
socialiniai partneriai ir, jei reikia, kiti 
suinteresuotieji asmenys) siekiant prižiūrėti, 
koordinuoti ir užtikrinti kvalifikacijų sistemų 
siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga 
proceso kokybę bei bendrą darnumą;

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 
nacionalinių centrų atstovai, verslo 
organizacijos, Europos socialiniai partneriai 
ir, jei reikia, kiti suinteresuotieji asmenys) 
siekiant prižiūrėti, koordinuoti ir užtikrinti 
kvalifikacijų sistemų siejimo su Europos 
kvalifikacijų sąranga proceso kokybę bei 
bendrą darnumą; 

Pagrindimas

Kadangi mokymosi visą gyvenimą programos visų pirma skirtos asmenims, turintiems įgyti 
įgūdžių arba žinių, susijusių su jų darbo sritimi, labai svarbu šiame procese konsultuotis su 
verslo organizacijomis.


