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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre 
celoživotné vzdelávanie
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0221)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 149 ods. 4 a 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0375/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha úvod nový text za názvom

Keďže globalizácia stavia Európsku úniu 
pred stále nové výzvy, je potrebné, aby 
každý občan ovládal širokú škálu 
kľúčových zručností a mohol sa pružne 
prispôsobiť rýchlo sa meniacemu a úzko 
prepojenému svetu.
Vzdelávanie a jeho dvojaká úloha -
sociálna a hospodárska - musí zohrávať 
kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, 
aby občania Európy nadobudli kľúčové 
zručnosti, ktoré im umožnia pružne sa 
prispôsobiť takýmto zmenám.
Predovšetkým je potrebné uspokojiť rôzne 
potreby učiacich sa tým, že sa zabezpečí 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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spravodlivý prístup pre tie skupiny, ktoré 
kvôli nevýhodám v oblasti vzdelávania 
spôsobeným osobnými, sociálnymi, 
kultúrnymi alebo hospodárskymi 
okolnosťami, potrebujú osobitnú 
podporu, aby mohli využiť svoj 
vzdelanostný potenciál, ako napr. pre ľudí 
s nízkymi základnými zručnosťami, ľudí s 
neukončeným vzdelaním, dlhodobo 
nezamestnaných, starších ľudí, 
prisťahovalcov a ľudí so zdravotným 
postihnutím.
V tejto súvislosti hlavnými cieľmi tohto 
navrhovaného referenčného rámca sú:
1) určiť a definovať kľúčové zručnosti 
potrebné na osobný rast, sociálnu 
súdržnosť a schopnosť zamestnať sa v 
znalostnej spoločnosti;
2) podporovať prácu členských štátov pri 
zabezpečovaní toho, aby po skončení 
počiatočného vzdelania a odbornej 
prípravy mladí ľudia rozvíjali svoje 
kľúčové zručnosti v takej miere, ktorá ich 
vybaví pre život v dospelosti, a aby boli 
dospelí ľudia schopní rozvíjať a 
obnovovať si zručnosti v priebehu celého 
života;
3) poskytnúť referenčný nástroj na 
európskej úrovni - Kľúčové zručnosti pre 
celoživotné vzdelávanie – európsky 
referenčný rámec - pre tých, ktorí tvoria 
politiku, poskytujú vzdelávanie, pre 
zamestnávateľov a samotných učiacich sa 
na uľahčenie úsilia na štátnej a európskej 
úrovni zameraného na spoločne 
dohodnuté ciele;
4) zabezpečiť rámec pre ďalšie aktivity na 
úrovni Spoločenstva v rámci pracovného 
programu Vzdelávanie a odborná 
príprava 2010 a programov Spoločenstva 
na vzdelávanie a odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha odsek „Rámec stanovuje osem kľúčových zručností“ bod 7
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7. podnikanie a 7. zmysel pre iniciatívu a podnikanie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha, odsek „Rámec stanovuje osem kľúčových zručností“ bod 8

8. kultúrna vnímavosť 8. kultúrne povedomie a kultúrna 
vnímavosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha bod 6 „Medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť“ 

názov „Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto zručnosťou“ odsek A

A. Osobné a spoločenské blaho si vyžaduje 
porozumenie spôsobu, akým si jednotlivci 
môžu zabezpečiť optimálne fyzické a 
psychické zdravie, vrátane ako zdroj pre 
jednotlivca a jeho rodinu, a vedomosti o 
tom, ako k tomu môže prispieť zdravý 
životný štýl. Pre úspešnú účasť v 
medziľudských a spoločenských vzťahoch 
je podstatné chápať kódy správania sa a 
spôsoby, ktoré sú všeobecne prijateľné v 
rozličných spoločnostiach a prostrediach 
(napr. v práci) a byť si vedomý základných 
konceptov vzťahujúcich sa na jednotlivcov, 
skupiny, pracovné organizácie, rovnosť 
pohlaví, spoločnosť a kultúru.
Porozumenie viackultúrnym a sociálno-
ekonomickým dimenziám európskych 
spoločností a spôsobu, akým je národná 
kultúrna identita prepojená s európskou 
identitou, je nevyhnutné.

A. Osobné a spoločenské blaho si vyžaduje 
porozumenie spôsobu, akým si jednotlivci 
môžu zabezpečiť optimálne fyzické a 
psychické zdravie, vrátane ako zdroj pre 
jednotlivca a jeho rodinu, a vedomosti o 
tom, ako k tomu môže prispieť zdravý 
životný štýl. Pre úspešnú účasť v 
medziľudských a spoločenských vzťahoch 
je podstatné chápať kódy správania sa a 
spôsoby, ktoré sú všeobecne prijateľné v 
rozličných spoločnostiach a prostrediach 
(napr. v práci). Rovnako je dôležité byť si 
vedomý základných konceptov 
vzťahujúcich sa na jednotlivcov, skupiny, 
pracovné organizácie, rovnosť pohlaví a 
nediskrimináciu, spoločnosť a kultúru. 
Porozumenie viackultúrnym a sociálno-
ekonomickým dimenziám európskych 
spoločností a spôsobu, akým je národná 
kultúrna identita prepojená s európskou 
identitou, je nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha bod 6 „Medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť“ 

názov „Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto zručnosťou“ odsek B

B. Občianska zručnosť je založená na 
vedomostiach o konceptoch demokracie, 
občianstva a občianskych práv, vrátane ich 
vyjadrenia v Charte základných práv 
Európskej únie a v medzinárodných 
deklaráciách a ich uplatňovania v rôznych 

B. Občianska zručnosť je založená na 
vedomostiach o konceptoch demokracie, 
občianstva a občianskych práv, vrátane ich 
vyjadrenia v Charte základných práv 
Európskej únie a v medzinárodných 
deklaráciách a ich uplatňovania v rôznych 
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inštitúciách na miestnej, regionálnej, 
štátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
Vedomosti o hlavných udalostiach, 
trendoch a činiteľoch zmien v národnej, 
európskej a svetovej histórii a v súčasnosti, 
s osobitným pohľadom na európsku 
rozmanitosť, sú základom, rovnako ako 
vedomosti o cieľoch, hodnotách a 
politikách sociálnych a politických hnutí.

inštitúciách na miestnej, regionálnej, 
štátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. 
Dôležité sú vedomosti o súčasných 
udalostiach, ako aj hlavných udalostiach a
trendoch v národnej histórii, európskej 
histórii - vrátane procesu a výsledkov 
európskej integrácie - a svetovej histórii. 
Je tiež potrebné rozvíjať povedomie o 
európskej rozmanitosti a kultúrnej 
identite, ako aj o cieľoch, hodnotách a 
politikách sociálnych a politických hnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha bod 6 „Medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť“ 

názov „Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto zručnosťou“ odsek B odsek 
3

Rešpektovanie ľudských práv v plnej 
miere, vrátane rovnosti ako základu 
demokracie, uvedomovanie si a chápanie 
rozdielov medzi hodnotovými systémami 
rozličných náboženstiev alebo etnických 
skupín je základom pozitívneho postoja. 
Zahŕňa tiež prejav zmyslu spolupatričnosti 
do určitej lokality, krajiny, EÚ a Európy vo 
všeobecnosti a (časti) sveta a snahu 
zúčastňovať sa na demokratickom 
rozhodovaní na všetkých úrovniach. 
Konštruktívna účasť zahŕňa tiež občianske 
aktivity, podporu sociálnej rozmanitosti 
a súdržnosti a trvalo udržateľného rozvoja 
a pripravenosť rešpektovať hodnoty 
a súkromie iných ľudí.

Rešpektovanie ľudských práv v plnej miere 
vrátane rovnosti ako základu demokracie, 
uvedomovanie si a chápanie rozdielov 
medzi hodnotovými systémami rozličných 
náboženstiev alebo etnických skupín je 
základom pozitívneho postoja. Zahŕňa tiež 
prejav zmyslu spolupatričnosti do určitej 
lokality, krajiny, EÚ a Európy vo 
všeobecnosti a (časti) sveta a snahu 
zúčastňovať sa na demokratickom 
rozhodovaní na všetkých úrovniach. 
Zahŕňa tiež prejavenie zmyslu pre 
zodpovednosť, ako aj prejav pochopenia a 
rešpektovania spoločných hodnôt, ktoré 
sú nevyhnutné na zabezpečenie súdržnosti 
komunity, ako je dodržiavanie 
demokratických zásad. Konštruktívna 
účasť zahŕňa tiež občianske aktivity, 
podporu sociálnej rozmanitosti a súdržnosti 
a trvalo udržateľného rozvoja 
a pripravenosť rešpektovať hodnoty 
a súkromie iných ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha bod 7 názov

7. Podnikanie 7. Zmysel pre iniciatívu a podnikanie
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha, bod 8 názov

8. Kultúrna vnímavosť 8. Kultúrne povedomie a kultúrna 
vnímavosť

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha bod 8 „Medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť“ 

odsek 1

Vedomosti o kultúre zahŕňajú základné 
vedomosti o významných kultúrnych 
dielach vrátane súčasnej ľudovej kultúry 
ako dôležitej súčasti histórie ľudstva v 
kontextoch národného a európskeho 
kultúrneho dedičstva a ich miesta vo svete.
Je nesmierne dôležité chápať kultúrnu a 
jazykovú rozmanitosť Európy (a 
európskych krajín), potrebu chrániť ju a 
chápať vývoj všeobecných preferencií ľudí 
a význam estetických faktorov v 
každodennom živote.

Vedomosti o kultúre zahŕňajú povedomie o 
miestnom, národnom a európskom 
kultúrnom dedičstve a jeho mieste vo svete. 
Zahŕňajú základné vedomosti o 
významných kultúrnych dielach vrátane 
súčasnej ľudovej kultúry. Je nesmierne 
dôležité chápať kultúrnu a jazykovú 
rozmanitosť Európy (a európskych krajín), 
potrebu chrániť ju a chápať vývoj 
všeobecných preferencií ľudí a význam 
estetických faktorov v každodennom 
živote.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

NÁVRH KOMISIE

Navrhované odporúčanie predstavuje európsky referenčný nástroj pre kľúčové zručnosti a 
navrhuje, akým spôsobom sa môže zabezpečiť prístup k týmto zručnostiam pre všetkých 
európskych občanov pomocou celoživotného vzdelávania. 

Tým prispieva k Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť a obzvlášť k realizácii 
pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“.

Rozvoj znalostnej spoločnosti v kontexte lisabonského procesu predpokladá, že členské štáty 
urýchlia reformu ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa o. i. dosiahli európske 
meradlá pre zlepšenie kvalifikácií a zručností mladých ľudí. 

Návrh na zriadenie európskeho rámca pre kľúčové zručnosti predstavuje v tomto ohľade 
praktický nástroj na podporu snáh členských štátov, ktorý má garantovať získanie a obnovu 
kľúčových zručností v osobnom, verejnom a profesionálnom živote európskych občanov. 

Navrhovaný referenčný rámec zahŕňa nasledujúcich osem kľúčových zručností, ktoré by mal 
mať každý Európan:

1. komunikácia v materinskom jazyku; 
2. komunikácia v cudzích jazykoch; 
3. matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie;
4. digitálna zručnosť; 
5. učenie sa ako sa učiť; 
6. medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť; 
7. podnikanie; 
8. kultúrna vnímavosť. 

Okrem definovania kľúčových zručností odporúčanie vysvetľuje, že príslušné rozhodnutia sa 
najlepšie prijímajú na vnútroštátnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni. Vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že všetci nadobudnú kľúčové zručnosti do konca počiatočného 
vzdelávania a odbornej prípravy a vo svetle európskych referenčných úrovní ich podporuje, 
aby bojovali proti znevýhodneniu spojenému s nedostatočným vzdelávaním. Pokiaľ ide o 
dospelých, odporúčanie vyzýva, aby vznikli všeobecné infraštruktúry, ktoré je potrebné 
vytvoriť spoločne so všetkými príslušnými partnermi. 

Jednotlivými cieľmi odporúčania sú:

- určiť a definovať kľúčové zručnosti;
- podporovať prácu členských štátov, aby po skončení počiatočného vzdelávania a odbornej 

prípravy mladí ľudia rozvíjali svoje kľúčové zručnosti v takej miere, ktorá ich vybaví pre 
život v dospelosti;

- poskytnúť referenčný nástroj na európskej úrovni pre tých, ktorí tvoria politiku, poskytujú 
vzdelávanie, pre zamestnávateľov a samotných učiacich sa;

- zabezpečiť rámec pre ďalšie aktivity na úrovni Spoločenstva.
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Na účely dosiahnutia týchto cieľov sa navrhujú nasledujúce konkrétne opatrenia na podporu 
reforiem na vnútroštátnej úrovni:

- vzájomné učenie sa v skupinách, výmena osvedčených postupov a podávanie dvojročných 
správ o pokroku;

- podpora pre príslušné projekty prostredníctvom programov Spoločenstva pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu;

- podporovanie spoločného chápania kľúčových zručností a ich prepojenie na politiku 
zamestnanosti a sociálnu politiku;

- podporovanie partnerstiev so sociálnymi partnermi a ďalšími príslušnými organizáciami. 

Návrh nemá žiadne dopady na rozpočet Spoločenstva. 

POZNÁMKY A POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY SPRAVODAJKYNE

Spravodajkyňa podporuje návrh predložený Komisiou, ktorý prispieva k dosiahnutiu 
strategických cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie a ktorý má mimoriadny význam v 
kontexte celoživotného vzdelávania. 

Spravodajkyňa v tejto súvislosti obzvlášť zdôrazňuje potrebu intenzívnejších investícií do 
vzdelávania, odbornej prípravy a spôsobilostí. 

Víta vytvorenie európskeho referenčného rámca pre kľúčové zručnosti, ktorý ponúka 
európskym občanom nástroj, ktorý potrebujú na prispôsobenie sa vyvíjajúcemu sa trhu práce 
v znalostnej spoločnosti. 

Spravodajkyňa osobitne zdôrazňuje, že všetkým európskym občanom vrátane ľudí s 
osobitnými potrebami, napr. osobám s neukončeným vzdelaním, osobám s postihnutím, 
dlhodobo nezamestnaným, starším a osobám s nízkymi základnými zručnosťami, by sa mala 
poskytnúť reálna možnosť na získanie základných zručností. 
V tomto zmysle predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh a víta skutočnosť, že sa v bode 2 
návrhu členským štátom odporúča zabezpečiť prijatie primeraných opatrení v prospech tých, 
ktorí sú z osobných, sociálnych, kultúrnych alebo ekonomických dôvodov znevýhodnení v 
oblasti vzdelávania a preto potrebujú osobitnú podporu na to, aby využili svoj vzdelanostný 
potenciál. 

Spravodajkyňa navrhuje rozšíriť úvod prílohy o. i. o uvedenie cieľov referenčného nástroja. 

V súvislosti s kľúčovými zručnosťami definovanými v prílohe predkladá tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

- Kategória 6: spravodajkyňa upresňuje definíciu znalostí a postojov, ktoré sú podstatné pre 
občiansku zručnosť, a zároveň zdôrazňuje význam európskeho rozmeru, ktorý úzko súvisí 
so znalosťou európskych dejín a európskeho integračného procesu, ako aj s povedomím o 
európskej kultúrnej identite a spoločných hodnotách. 
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- Kategória 7: spravodajkyňa zdôrazňuje význam vlastnej iniciatívy ako kľúčovej zručnosti 
a navrhuje doplniť názov kategórie v tomto smere. 

- Kategória 8: spravodajkaňa navrhuje rozšíriť názov kategórie a definíciu kľúčovej 
zručnosti o dodatočný rozmer „kultúrneho povedomia“. 

Spravodajkyňa sa ďalej domnieva, že je potrebné intenzívne podporovať nielen získavanie, 
ale aj ďalší rozvoj a obnovovanie kľúčových zručností prostredníctvom celoživotného 
vzdelávania s cieľom podporovať ďalšie vzdelávanie a schopnosť zamestnať sa. 

Víta, že návrh podporuje ďalší rozvoj národných stratégií celoživotného vzdelávania, ako aj 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov, a tým podporuje reformu 
učebných osnov, ako aj vytváranie jednotnej ponuky vzdelávania a odbornej prípavy pre 
dospelých. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh má zohľadňovať dopady koncepcie na ostatné európske 
programy a iniciatívy, napr. na integrovaný akčný program v oblasti celoživotného 
vzdelávania alebo európsky kvalifikačný rámec. 

Okrem toho je potrebné dôkladnejšie preskúmať dopady osvojenia si jednotlivých zručností, 
napr. v tom zmysle, čo je cieľom jednotlivých zručností a aké dôsledky z toho vyplývajú pre 
sociálny a profesionálny život jednotlivca. 

Spravodajkyňa odporúča rýchle zavedenie navrhovaného referenčného rámca pre kľúčové 
zručnosti. 


