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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
  večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih sposobnostih za 
vseživljenjsko učenje
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0221)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 149(4) in 150(4) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0375/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Priloga, uvod, novo besedilo za naslovom

Globalizacija še naprej postavlja Evropski 
uniji nove izzive, zato bo vsak državljan 
potreboval širok razpon ključnih 
sposobnosti, da se bo prožno prilagodil 
hitro spreminjajočemu se in tesno 
povezanemu svetu.
Izobraževanje v svoji dvojni vlogi –
socialni in ekonomski – ima ključno vlogo 
pri zagotavljanju, da evropski državljani 
pridobijo ključne sposobnosti, s katerimi 
se bodo lahko prožno prilagodili takim 
spremembam.
Zlasti je treba zadovoljiti različne potrebe 
učencev, da se zagotovi enakost in 

  
1 Še neobjavljeno v UL C. 
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dostopnost tistim skupinam, ki zaradi 
izobraževalne prikrajšanosti, nastale 
zaradi osebnih, družbenih, kulturnih ali 
gospodarskih okoliščin, potrebujejo 
posebno podporo za izpolnitev svojega 
izobrazbenega potenciala; to so na primer 
ljudje s šibkimi osnovnimi znanji, tisti, ki 
so zgodaj opustili šolanje, dolgotrajno 
brezposelni, starejši, migranti in invalidi. 
Glede na to so glavni cilji predlaganega 
referenčnega okvira: 
1) ugotoviti in opredeliti ključne 
sposobnosti, ki so v družbi znanja 
potrebne za osebno izpolnitev, dejavno 
državljanstvo, socialno kohezijo in 
zaposljivost;
2) podpreti delo držav članic, katerih cilj 
je zagotoviti, da bodo mladi ljudje do 
konca začetnega izobraževanja in 
usposabljanja razvili ključne sposobnosti 
do stopnje, na ko bodo pripravljeni na 
odraslo življenje, in da bodo odrasli 
sposobni razvijati in posodabljati te 
sposobnosti vse življenje;
3) oblikovalcem odločitev, ponudnikom 
izobraževanj, delodajalcem in samim 
učencem zagotoviti referenčno orodje na 
evropski ravni – ključne sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski 
referenčni okvir – v pomoč prizadevanjem 
na nacionalni in evropski ravni za 
uresničitev skupno dogovorjenih ciljev;
4) zagotoviti okvir za nadaljnje ukrepe na
ravni Skupnosti v okviru delovnega 
programa Izobraževanje in usposabljanje 
2010 in v okviru programov Skupnosti za 
izobraževanje in usposabljanje.

Predlog spremembe 2
Priloga, odstavek "Ta okvir določa osem ključnih sposobnosti", točka 7

7. podjetnost; ter 7. Samoiniciativnost in podjetnost;
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Predlog spremembe 3
Priloga, odstavek "Ta okvir določa osem ključnih sposobnosti", točka 8

8. kulturno izražanje 8. kulturna zavest in izražanje

Predlog spremembe 4
Priloga, točka 6 "Medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti, državljanska sposobnost", 

naslov "Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to sposobnostjo, odstavek A

A. Pogoj za osebni in družbeni blagor sta 
razumevanje pomena dobrega fizičnega in 
duševnega zdravja kot vira zase in za svojo 
družino ter znanje o tem, kako tako zdravje 
doseči in vzdrževati z zdravim načinom 
življenja. Za uspešno medosebno in 
socialno udeležbo je bistveno razumeti 
kodekse ravnanja in splošno sprejete 
načine v različnih družbah in okoljih (npr. 
v službi) ter se zavedati osnovnih 
konceptov v zvezi s posamezniki, 
skupinami, organizacijami dela, enakostjo 
spolov, družbo in kulturo. Odločilno je 
razumevanje multikulturnih in socialno-
ekonomskih razsežnosti evropskih družb in 
ujemanja nacionalne kulturne identitete z 
evropsko.

A. Pogoj za osebni in družbeni blagor sta 
razumevanje pomena dobrega fizičnega in 
duševnega zdravja kot vira zase in za svojo 
družino ter znanje o tem, kako tako zdravje 
doseči in vzdrževati z zdravim načinom 
življenja. Za uspešno medosebno in 
socialno udeležbo je bistveno razumeti 
kodekse ravnanja in splošno sprejete 
načine v različnih družbah in okoljih (npr. 
v službi). Ravno tako pomembno je
zavedati se osnovnih konceptov v zvezi s 
posamezniki, skupinami, organizacijami 
dela, enakostjo spolov in nediskriminacijo, 
družbo in kulturo. Odločilno je 
razumevanje multikulturnih in socialno-
ekonomskih razsežnosti evropskih družb in 
ujemanja nacionalne kulturne identitete z 
evropsko.

Predlog spremembe 5
Priloga, točka 6 "Medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti, državljanska sposobnost", 

naslov "Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to sposobnostjo, odstavek B

B. Državljanska sposobnost temelji na 
poznavanju konceptov demokracije, 
državljanstva in državljanskih pravic, 
vključno s tem, kako so le-ti izraženi v 
Listini Evropske unije o temeljnih pravicah 
in mednarodnih deklaracijah ter kako jih 
uporabljajo različne institucije na lokalni 
regionalni, nacionalni, evropski in 
mednarodni ravni. Bistveno je poznavanje 
glavnih dogodkov, trendov in akterjev 
sprememb v nacionalni, evropski in 
svetovni zgodovini ter v sedanjem času, s 
posebnim upoštevanjem evropske 

B. Državljanska sposobnost temelji na 
poznavanju konceptov demokracije, 
državljanstva in državljanskih pravic, 
vključno s tem, kako so le-ti izraženi v 
Listini Evropske unije o temeljnih pravicah 
in mednarodnih deklaracijah ter kako jih 
uporabljajo različne institucije na lokalni 
regionalni, nacionalni, evropski in 
mednarodni ravni. Bistveno je poznavanje 
sodobnih dogodkov kot tudi glavnih 
dogodkov in trendov v nacionalni in 
evropski zgodovini – vključno s procesom 
in dosežki evropske integracije – ter



PE 371.967v01-00 8/12 PR\609848SL.doc

SL

različnosti, kakor tudi poznavanje ciljev, 
vrednot in politik ter socialnih in političnih 
gibanj.

svetovni zgodovini. Razvijati je treba tudi 
zavest o evropski različnosti in kulturni 
identiteti kakor tudi o ciljih, vrednotah in 
politikah socialnih in političnih gibanj.

Predlog spremembe 6
Priloga, točka 6 "Medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti, državljanska sposobnost", 

naslov"Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to sposobnostjo", odstavek B, 
odstavek 3

Podlaga za pozitivni odnos so spoštovanje 
človekovih pravic, vključno z enakostjo, ki 
je osnova za demokracijo, spoštovanje in 
razumevanje razlik med sistemi vrednot 
različnih ver ali etničnih skupin. Sem spada 
tudi izkazovanje občutka pripadnosti svoji 
občini, državi, EU in Evropi na splošno, 
svojemu delu sveta in pripravljenost za 
sodelovanje v demokratičnem sprejemanju 
odločitev na vseh ravneh. Konstruktivno 
sodelovanje vključuje tudi državljanske 
dejavnosti, podporo socialni raznovrstnosti 
in koheziji ter trajnostnemu razvoju, 
pripravljenost za spoštovanje vrednot in 
zasebnosti drugih.

Podlaga za pozitivni odnos so spoštovanje 
človekovih pravic, vključno z enakostjo, ki 
je osnova za demokracijo, spoštovanje in 
razumevanje razlik med sistemi vrednot 
različnih ver ali etničnih skupin. Sem spada 
tudi izkazovanje občutka pripadnosti svoji 
občini, državi, EU in Evropi na splošno, 
svojemu delu sveta in pripravljenost za 
sodelovanje v demokratičnem sprejemanju 
odločitev na vseh ravneh. Vključuje tudi 
izkazovanje čuta odgovornosti ter 
razumevanje in spoštovanje skupnih 
vrednot, nujnih za zagotavljanje kohezije 
skupnosti, kot je spoštovanje 
demokratičnih načel. Konstruktivno 
sodelovanje vključuje tudi državljanske 
dejavnosti, podporo socialni raznovrstnosti 
in koheziji ter trajnostnemu razvoju, 
pripravljenost za spoštovanje vrednot in 
zasebnosti drugih.

Predlog spremembe 7
Priloga, točka 7, naslov

7. Podjetnost 7. Samoiniciativnost in podjetnost

Predlog spremembe 8
Priloga, točka 8, naslov

8. Kulturno izražanje 8. Kulturna zavest in izražanje
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Predlog spremembe 9
Priloga, točka 8, naslov "Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to sposobnostjo", 

odstavek 1

Kulturno znanje vključuje osnovno 
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno 
s popularno sodobno kulturo kot 
pomembnim delom človeške zgodovine v 
okviru nacionalne in evropske kulturne 
dediščine ter njihovega mesta v svetu. 
Bistveno je razumeti kulturno in jezikovno 
raznovrstnost Evrope (in evropskih držav), 
potrebo po njeni ohranitvi, razumeti razvoj 
popularnega okusa in pomen estetskih 
dejavnikov v vsakdanjem življenju.

Kulturno znanje vključuje zavest o lokalni, 
nacionalni in evropski kulturni dediščini 
ter njenem mestu v svetu. Zajema osnovno 
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno 
s popularno sodobno kulturo. Bistveno je 
razumeti kulturno in jezikovno 
raznovrstnost Evrope (in evropskih držav), 
potrebo po njeni ohranitvi, razumeti razvoj 
popularnega okusa in pomen estetskih 
dejavnikov v vsakdanjem življenju.
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OBRAZLOŽITEV

PREDLOG KOMISIJE

Obravnavano priporočilo predstavlja evropsko referenčno orodje za ključne sposobnosti in 
pojasnjuje, kako s pomočjo vseživljenjskega učenja te sposobnosti zagotoviti vsem evropskim 
državljanom in državljankam.

Predlog tako prispeva k lizbonski strategiji za rast in zaposlovanje in zlasti k izvajanju 
delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010.

Pogoj za razvoj družbe znanja v okviru lizbonske strategije je, da države članice pospešijo 
reforme sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bi s tem med drugim dosegle evropska 
merila za izboljšanje kvalifikacij in sposobnosti mladih.

V tem pogledu je predlog o evropskem okviru za ključne sposobnosti praktičen instrument za 
spodbudo prizadevanjem držav članic, katerih namen je zagotoviti evropskim državljanom in 
državljankam pridobivanje in posodabljanje ključnih sposobnosti v osebnem, javnem in 
poklicnem življenju.

Predlagani referenčni okvir zajema 8 ključnih sposobnosti, ki naj bi jih imel vsak Evropejec:
1. sporazumevanje v maternem jeziku; 
2. sporazumevanje v tujih jezikih; 
3. matematična sposobnost ter osnovne sposobnosti v znanosti in tehnologiji;
4. digitalna sposobnost;
5. učenje učenja; 
6. medosebne, medkulturne in socialne sposobnosti ter državljanske sposobnosti;
7. podjetnost; 
8. kulturno izražanje. 

Priporočilo poleg opredelitve ključnih sposobnosti pojasnjuje, da je odločitve o izvajanju 
najbolje sprejemati na nacionalni, regionalni in/ali lokalni ravni. Države članice poziva, naj 
poskrbijo, da vsi ljudje pridobijo ključne sposobnosti do konca začetnega izobraževanja in 
usposabljanja, ter jih ob upoštevanju evropskih referenčnih stopenj spodbuja k odpravljanju 
prikrajšanosti v izobraževanju. Glede odraslih priporočilo poziva k oblikovanju obsežnih 
infrastruktur v sodelovanju z vsemi pomembnimi partnerji.

Natančneje so cilji priporočila naslednji:

- ugotoviti in opredeliti ključne sposobnosti;
- podpreti delo držav članic, da bi imeli vsi mladi na koncu začetnega izobraževanja ali 

usposabljanja ključne sposobnosti dovolj razvite za odraslo življenje;
- zagotoviti oblikovalcem politike, ponudnikom izobraževanj, delodajalcem in učencem 

samim referenčno orodje na evropski ravni;
- ponuditi okvir za nadaljnje ukrepe na ravni Skupnosti.
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Za uresničitev ciljev so predlagani konkretni ukrepi v podporo reformam na nacionalni ravni:

- vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks in poročanje o napredku v dveletnih poročilih;
- podpora pomembnim projektom s pomočjo programov Skupnosti za izobraževanje in 

usposabljanje;
- spodbujanje enotnega razumevanja ključnih sposobnosti in njihovih povezav s politiko 

zaposlovanja in socialno politiko;
- spodbujanje partnerstev s socialnimi partnerji in drugimi zadevnimi organizacijami.

Predlog ne vpliva na proračun Skupnosti.

OPOMBE IN PREDLOGI SPREMEMB POROČEVALKE

Poročevalka podpira predlog Komisije, ki bo prispeval k uresničevanju strateških ciljev 
oživljene lizbonske strategije in je zlasti pomemben v okviru vseživljenjskega učenja.

V tej luči poročevalka poudarja zlasti nujnost večjega vlaganja v izobraževanje, usposabljanje 
in zmožnosti.

Poročevalka pozdravlja oblikovanje evropskega referenčnega okvirja za ključne sposobnosti, 
s katerim bi evropskim državljanom in državljankam zagotovili orodje, potrebno za 
prilagajanje spreminjajočemu se trgu delovne sile v družbi znanja.

Poročevalka zlasti poudarja, da je treba vsem evropskim državljanom in državljankam, 
vključno z ljudmi s posebnimi potrebami, kot so tisti, ki so zgodaj opustili šolanje, invalidi, 
dolgotrajno brezposelni, starejši in ljudje s šibkimi osnovnimi znanji, dati realno možnost 
pridobiti osnovna znanja.
Zato poročevalka predlaga spremembe in kot pozitivno ocenjuje predlagano priporočilo 
državam članicam pod točko 2, naj zagotovijo vse potrebno tistim, ki so pri izobraževanju 
prikrajšani zaradi osebnih, socialnih, kulturnih ali ekonomskih razlogov in zato potrebujejo 
posebno podporo za izpolnitev svojega izobrazbenega potenciala.

Poročevalka predlaga širitev uvoda k prilogi, da bi med drugim omenili cilje referenčnega 
orodja.

Poleg tega predlaga spremembe za ključne sposobnosti, opredeljene v prilogi:

- 6. kategorija: natančneje izrazi opredelitev znanja in prepričanj, temeljnih za državljanske 
sposobnosti, pri čemer poudari pomen evropske razsežnosti, ki je tesno povezana s 
poznavanjem evropske zgodovine in evropskega integracijskega procesa ter z zavestjo o 
evropski kulturni identiteti in skupnih vrednotah;

- 7. kategorija: poročevalka poudari pomen samoiniciativnosti kot ključne sposobnosti ter v 
tem smislu predlaga dopolnitev naslova kategorije;

- 8. kategorija: predlaga, naj se naslov kategorije in opredelitev ključne sposobnosti razširita 
z dodatno razsežnostjo "kulturne zavesti".
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Poročevalka tudi meni, da ni treba spodbujati le pridobivanja ključnih sposobnosti, ampak 
tudi njihovo razvijanje in posodabljanje v procesu vseživljenjskega učenja v podporo 
nadaljnjemu učenju in zaposljivosti.

Pozdravlja dejstvo, da predlog podpira razvoj nacionalnih strategij za vseživljenjsko učenje 
ter sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah članicah, s čimer spodbuja reformo 
učnih načrtov in oblikovanje skladne ponudbe za izobraževanje in usposabljanje odraslih.

Po mnenju poročevalke mora predlog upoštevati učinke koncepta na druge evropske 
programe in pobude, npr. na integrirani akcijski program na področju vseživljenjskega učenja 
ali na evropski okvir kvalifikacij.

Glede na to je treba temeljito raziskati učinke pridobivanja posameznih sposobnosti, npr. 
opredeliti cilj posamezne sposobnosti in kakšne so njene posledice v socialnem in poklicnem 
življenju posameznika.

Poročevalka se zavzema za hitro uvedbo predlaganega referenčnega okvira za ključne 
sposobnosti.


