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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

A. STRUČNÉ SHRNUTÍ NÁVRHU

V Evropě charakterizované rychlými hospodářskými a sociálními změnami a stárnoucí 
populací se celoživotní vzdělávání stalo nezbytností. Potřeba neustálého rozšiřování znalostí, 
dovedností a schopností občanů a jejich uznávání je rozhodujícím předpokladem 
konkurenceschopnosti EU a sociální soudržnosti.

Stávající překážky jednotlivým občanům brání v přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě 
a kombinovat kvalifikace z různých institucí. Tyto překážky jim ztěžují skutečné celoživotní 
vzdělávání a pohyb v rámci evropského trhu práce. 

Hlavním účelem Evropského rámce kvalifikací (ERK) je působit jako most a neutrální 
referenční kritérium pro srovnávání kvalifikací mezi různými systémy vzdělávání a odborné 
přípravy a posílit spolupráci a vzájemnou důvěru mezi příslušnými zúčastněnými stranami. 
Tím by se měla na národní a mezinárodní úrovni zvýšit transparentnost, usnadnit přenos 
a využívání kvalifikací mezi různými systémy a úrovněmi vzdělávání a odborné přípravy.

Základem ERK je soubor 8 referenčních úrovní, které budou zastávat funkci společného 
referenčního kritéria pro orgány v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na národní úrovni 
a na úrovni jednotlivých odvětví. Těchto osm úrovní pokrývá celou škálu kvalifikací – od 
kvalifikací získaných při ukončení povinného vzdělávání a odborné přípravy po kvalifikace 
udělené na nejvyšší úrovni akademického, profesního a odborného vzdělávání a přípravy.

Hlavními uživateli ERK budou subjekty odpovědné za národní a/nebo odvětvové systémy 
kvalifikací a rámce kvalifikací. 

B. PŘIPOMÍNKY NAVRHOVATELE

ERK by měl být rámcem pro spolupráci a nástrojem pro posilování vzájemné důvěry mezi 
zúčastněnými stranami na národní úrovni a též mezinárodními odvětvovými organizacemi 
působícími v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Navrhovatel by chtěl zdůraznit, že pro úspěšnou realizaci ERK je nezbytné, aby se národní 
orgány v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a zúčastněné strany na úrovni odvětví k jeho 
provádění zavázaly dobrovolně. ERK bude mít rovněž za cíl rozvíjet silnější vazby mezi 
národními systémy kvalifikací. Navrhovatel souhlasí s tím, že rozvoj národních rámců 
kvalifikací zvýší šanci na úspěch ERK.

Navrhovatel se také domnívá, že při zavádění ERK by měl být zohledněn dosavadní vývoj, 
který se již odrazil na charakteru evropského vzdělávání, zejména však výsledky přijaté 
v rámci boloňského procesu.

Navrhovatel dále zdůrazňuje, že vzájemné uznávání znalostí, dovedností a schopností občanů 
má zásadní význam pro konkurenceschopnost EU, sociální soudržnost a mobilitu jednotlivých 
občanů. 
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Kromě toho zdůrazňuje, že rozhodnutí o používaní ERK na národní úrovni a na úrovni 
odvětví se musí opírat o závazek zajištění kvality ve vzdělávání. Zavádění systémů pro 
zajišťování kvality na všech příslušných úrovních vzdělávání a odborné přípravy –
a v souvislosti s vlastním procesem spolupráce – je pro prohlubování vzájemné důvěry 
rozhodující. Závěry Rady o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy z května 
2004, doporučení o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání z února 2006 a standardy a hlavní směry zabezpečování kvality 
v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání představují v této souvislosti 
nejdůležitější referenční dokumenty. 

Je přesvědčen o tom, že zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, jaký dopad bude mít přístup 
používaný v ERK, který je založen na vzdělávacích výsledcích, včetně výsledků neformálního 
vzdělávání, na klasifikaci znalostí, dovedností a schopností.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Rozvoj znalostí, dovedností a schopností 
občanů je rozhodující pro 
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

(1) Rozvoj a uznávání znalostí, dovedností 
a schopností občanů jsou rozhodující pro 
konkurenceschopnost a sociální soudržnost 
ve Společenství. Účast na celoživotním 
vzdělávání a využívání kvalifikací by proto 
měly být podporovány a zlepšovány na 
národní úrovni i na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Toto doporučení je v souladu s rámcem
pro Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání a s deskriptory jednotlivých 
cyklů, jež přijali ministři pro vysokoškolské 
vzdělávání na setkání v Bergenu v květnu 

(8) Toto doporučení vychází z rámce pro 
Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání a z deskriptorů jednotlivých 
cyklů, jež v rámci boloňského procesu 
přijali ministři pro vysokoškolské vzdělávání 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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2005. 45 evropských zemí na setkání v Bergenu 
v květnu 2005. 

Odůvodnění

Je důležité, aby se vycházelo z dosavadního vývoje, který se již odrazil na charakteru 
evropského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) Závěry Rady o zajišťování kvality 
odborného vzdělávání a přípravy z května
20041, doporučení o další evropské 
spolupráci při zabezpečování kvality 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání 
z února 20062 a standardy a hlavní směry 
zabezpečování kvality v Evropském 
prostoru vysokoškolského vzdělávání, jež 
přijali ministři pro vysokoškolské 
vzdělávání na setkání v Bergenu v květnu 
2005, obsahují společné zásady pro 
zajištění kvality, které by měly podpořit 
uplatňování evropského rámce kvalifikací.
1dok. 9599/04.
2Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 60.

Pozměňovací návrh 4
Doporučení členským státům 4a (nové)

4a. podporovaly a uplatňovaly zásady pro 
zajišťování kvality ve vzdělávání a odborné 
přípravě stanovené v příloze II tím, že 
budou uvádět vysokoškolské a odborné
vzdělávání a kvalifikace vzdělání 
v národních systémech kvalifikací do 
vztahu s evropským rámcem kvalifikací;

Pozměňovací návrh 5
Příloha I poznámka pod čarou **

** Deskriptor pro první cyklus v rámci pro ** Deskriptor pro první cyklus v rámci pro 
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kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro šestou úroveň 
ERK.

kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání, který v rámci 
boloňského procesu přijali ministři pro 
vysokoškolské vzdělávání na setkání 
v Bergenu v květnu 2005, odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro šestou úroveň 
ERK. 

Pozměňovací návrh 6
Příloha I poznámka pod čarou ***

*** Deskriptor pro druhý cyklus v rámci pro 
kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro sedmou úroveň 
ERK.

*** Deskriptor pro druhý cyklus v rámci pro 
kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání, který v rámci 
boloňského procesu přijali ministři pro 
vysokoškolské vzdělávání na setkání 
v Bergenu v květnu 2005, odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro sedmou úroveň 
ERK. 

Pozměňovací návrh 7
Příloha I poznámka pod čarou ****

**** Deskriptor pro třetí cyklus v rámci pro 
kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro osmou úroveň 
ERK.

**** Deskriptor pro třetí cyklus v rámci pro 
kvalifikace v Evropském prostoru 
vysokoškolského vzdělávání, který v rámci 
boloňského procesu přijali ministři pro 
vysokoškolské vzdělávání na setkání 
v Bergenu v květnu 2005, odpovídá 
vzdělávacím výsledkům pro osmou úroveň 
ERK.

Pozměňovací návrh 8
Příloha II nadpis

Zásady zajišťování kvality ve vzdělávání a 
odborné přípravě

Společné zásady zajišťování kvality ve 
vysokoškolském a odborném vzdělávání 
a odborné přípravě v kontextu evropského 
rámce kvalifikací
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