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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski ministri, pristojni za višje in visoko izobraževanje, so na konferenci v Bergnu leta 
2005 soglašali o tem, da je treba vzpostaviti splošno ogrodje kvalifikacij, da bi dosegli večjo 
jasnost glede pomembnosti tečajev vseživljenjskega učenja za trg dela. To vlogo naj bi 
prevzelo evropsko ogrodje kvalifikacij na področju vseživljenjskega učenja.

Ta je rezultat pobude EU, da bi postala družba znanja, dobro pripravljena na izzive 
globalizacije. V takšni družbi morajo biti državljani evropskih držav članic dovolj 
prilagodljivi, da bodo lahko izpolnili potrebe trga dela, ki deluje po pravilih konkurenčnosti. 
Te nove spremembe prinašajo izzive, ki zahtevajo bolj inovativno in prožnejše izobraževanje, 
ki bo pripravilo Evropejce za uspešen nastop na sodobnem trgu dela, na katerem je učenje 
prvi pogoj za vse starostne skupine in vse plasti družbe.

Ker preglednost kvalifikacij narašča po vsej EU, ne zgolj v posameznih državah članicah, kjer 
so bile oblikovane in pridobljene, bo to neizogibno spodbudilo večji prosti pretok delovne sile 
po vsej Evropski uniji in omogočilo državam članicam večjo korist od tega, da je evropski 
notranji trg tako velik. Na praktični ravni to pomeni, da bo večja preglednost na tem področju 
omogočila delodajalcem hitreje ugotoviti, ali bi bil državljan druge države članice bolje 
usposobljen za neko delovno mesto zaradi tečajev vseživljenjskega učenja, ki jih je obiskoval.

Ta predlog je nastal v pravem času, saj je val novih oblik tehnologije in njihova dostopnost za 
državljane s ponudbo novih možnosti e-izobraževanja odprl vrata preobrazbi izobraževalnega 
sektorja. Te storitve ponujajo nadvse potrebno prožnost in svobodo, da uporabnik sam odloči 
o poteku svojega učenja. Poleg tega dajejo državam članicam, ki bi morale ves čas poskušati 
višati standarde izobraževalnih programov, možnost za spodbujanje bolj inovativnih metod 
poučevanja in učnih vzorcev ter za to, da bodo imele od njih korist. Da pa bi zagotovili in 
povečali uspešnost teh storitev in učnih možnosti, je treba njihovo kakovost meriti, evropske 
državljane pa je treba o njih informirati po trajnih poteh obveščanja.

Eno od področij, ki se mu je nujno treba posvetiti, je izključenost iz procesa vseživljenjskega 
učenja zaradi socialne izključenosti in izključenosti s trga dela ter zaostajanje tistih, ki so brez 
formalnih kvalifikacij. Mlade, odrasle, priseljence in fizične delavce iz vse Evrope z 
neformalno pridobljenimi spretnostmi, ki nikoli niso bile uradno priznane, je treba spodbuditi, 
naj se udeležijo programov vseživljenjskega učenja; s tem bi se te skupine izognile socialni 
izključenosti in izključenosti s trga dela, pa tudi povečale svojo mobilnost po vsej Evropski 
uniji. Če ne bo tako, te skupine tvegajo še večjo marginalizacijo, saj se drugi vključujejo v 
programe vseživljenjskega učenja, razkorak v usposobljenosti pa se veča. S tovrstnimi 
težavami se je treba spopasti zdaj, državljane pa je treba poučiti o vrednosti in pomembnosti 
izobraževanja že od mladih nog.

Odločilnega pomena je, da se države članice zavežejo tem predlogom na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni in se po njih ravnajo, da bi tej pobudi zagotovile uspeh. 
Usklajevanje je največjega pomena, zato je predlagana ustanovitev nacionalnih središč, ki naj 
bi povezala nacionalne sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem in ki bi razširjala 
informacije o napredku na tem področju.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Oddelek "Državam članicam priporočata", odstavek 1

1. Uporabljati evropsko ogrodje kvalifikacij 
kot orodje za primerjanje ravni kvalifikacij 
različnih sistemov kvalifikacij v okviru 
vseživljenjskega učenja.

1. Uporabljati evropsko ogrodje kvalifikacij 
kot orodje za primerjanje ravni kvalifikacij 
različnih evropskih sistemov kvalifikacij v 
okviru vseživljenjskega učenja v 
prizadevanju, da bi zagotovili priznanje 
njihove vrednosti na trgu dela in da bi 
ponovno potrdili pomembnost 
vseživljenjskega učenja po vsej EU.

Obrazložitev

V Evropi, kjer se narava trga dela spreminja in so potrebni prožni pristopi k učenju, bi 
morale države članice uporabiti evropsko ogrodje kvalifikacij za to, da bi zvišale profil 
programov vseživljenjskega učenja. Pomembno je tudi, da je praktična vrednost kvalifikacij 
jasna tako delodajalcem kot učencem in študentom, saj bi tako olajšali večji pretok po vsej 
Evropski uniji.

Predlog spremembe 2
Oddelek "Državam članicam priporočata", odstavek 2 a (novo)

2a. Zavezati se predlogom o kvalifikacijah, 
h katerim so usmerjeni programi
vseživljenjskega učenja na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, in se ravnati po 
njih, da bi tej pobudi zagotovili uspeh.

Obrazložitev

Uspeh te pobude je odvisen od dosežene usklajenosti med nacionalno, regionalno in lokalno 
ravnijo, saj se na zadnjih dveh razširjajo informacije v zvezi z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Oddelek "Državam članicam priporočata", odstavek 4 a (novo)

4a. Dvigniti standard programov 
vseživljenjskega učenja s promoviranjem 
inovativnih metod poučevanja in učnih 
programov.

Obrazložitev

Programi vseživljenjskega učenja morajo težiti k inovativnosti in spodbujati inovativno 
razmišljanje, da bi lahko izpolnili zahteve trga dela.

Predlog spremembe 4
Oddelek "Državam članicam priporočata", odstavek 4 b (novo)

4b. Zavedo naj se naraščajoče 
pomembnosti spletnih storitev, prožnosti, ki 
jo omogočajo, in svobode, ki jo dopuščajo 
uporabniku, da si sam določi potek učenja, 
obenem pa naj dajo prednost vzpostavitvi 
dobrih informacijskih kanalov, ki bodo 
omogočali državljanom, da bodo  dobili 
informacije o obstoju in kakovosti tovrstnih 
storitev.

Obrazložitev

Narava trga dela se spreminja in zahteva prožnejše modele izobraževanja. Kot odgovor na te 
spremembe so se pojavile nove oblike učenja, s katerimi je treba uporabnike seznaniti in jih 
spodbuditi k njihovi uporabi.

Predlog spremembe 5
Oddelek "Državam članicam priporočata", odstavek 4 c (novo)

4c. Poskusiti zagotoviti mladim, odraslim in 
fizičnim delavcem po vsej Evropi, katerih 
neformalnim spretnostim nikoli ni bila 
pripisana vrednost, da bi bile uradno 
priznane in da bi te ljudi skupaj s tistimi, ki 
nimajo osnovnih spretnosti in kvalifikacij, 
spodbudili, naj se vključijo v programe 
vseživljenjskega učenja ter se tako izognejo 
socialni izključenosti in izključenosti s trga 
dela ter povečajo svojo mobilnost po vsej 
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Evropski uniji.

Obrazložitev

Tiste,  ki nimajo osnovnih kvalifikacij, je treba spodbuditi k ponovnemu vstopu v izobraževalni 
sistem.

Predlog spremembe 6
Oddelek "Podpirata Komisijo pri", odstavek 2

2. Ustanovitvi svetovalne skupine 
evropskega ogrodja kvalifikacij (vključno s 
predstavniki nacionalnih središč, evropskimi 
socialnimi partnerji in po potrebi drugimi 
zainteresiranimi stranmi) za spremljanje, 
usklajevanje in zagotavljanje kakovosti in 
celotne skladnosti procesa sklicevanja 
sistemov kvalifikacij na evropsko ogrodje 
kvalifikacij.

2. Ustanovitvi svetovalne skupine 
evropskega ogrodja kvalifikacij (vključno s 
predstavniki nacionalnih središč, poslovnimi 
organizacijami, evropskimi socialnimi 
partnerji in po potrebi drugimi 
zainteresiranimi stranmi) za spremljanje, 
usklajevanje in zagotavljanje kakovosti in 
celotne skladnosti procesa sklicevanja 
sistemov kvalifikacij na evropsko ogrodje 
kvalifikacij.

Obrazložitev

Ker so programi vseživljenjskega učenja prvotno usmerjeni k tistim, ki morajo pridobiti 
spretnosti ali znanje, povezano z delom, se je v tem procesu nujno treba posvetovati s 
poslovnimi organizacijami.


