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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 vzpostavitvi evropskega 
ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
(KOM(2006) – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0479)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 194(4) in 150(4) Pogodbe o ES, na podlagi katerih 
je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0294/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
kulturo in izobraževanje, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2007),

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
Uvodna izjava 1

(1) Razvoj znanja, spretnosti in 
sposobnosti državljanov je za 
konkurenčnost in socialno vključenost v 
Skupnosti bistvenega pomena. Udeležbo v 
vseživljenjskem učenju in uporabo 
kvalifikacij je zato treba spodbujati in 
izboljšati na nacionalni ravni in ravni
Skupnosti.

(1) Razvoj in priznavanje znanja, 
spretnosti in sposobnosti državljanov sta za 
konkurenčnost in socialno kohezijo v 
Skupnosti bistvenega pomena, da se 
omogoči transnacionalna poklicna 
mobilnost ter izpolnijo zahteve po ponudbi 
in povpraševanju na evropskem trgu dela.
Udeležbo v vseživljenjskem učenju in 
uporabo kvalifikacij je zato treba 
spodbujati in izboljšati na nacionalni ravni 
in ravni Skupnosti.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Potrjevanje neformalnega in 
priložnostnega učenja je treba spodbujati 
v skladu s sklepi Sveta z dne 28. maja 
2004 o skupnih evropskih načelih za 
ugotavljanje in potrjevanje neformalnega 
in priložnostnega učenja.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8

(8) Priporočilo se sklada z okvirom za 
evropsko območje visokošolskega 
izobraževanja in deskriptorji ciklov, ki so 
jih sprejeli ministri za visoko šolstvo na 
zasedanju v Bergnu maja 2005. 

(8) Priporočilo se sklada z okvirom za 
evropsko območje visokošolskega 
izobraževanja in deskriptorji ciklov, o 
katerih so se sporazumeli ministri za 
visoko šolstvo iz 45 evropskih držav na 
zasedanju v Bergnu maja 2005 v okviru 
bolonjskega procesa.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Sklepi Sveta iz maja 2004 o 
zagotavljanju kakovosti v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju, 
priporočilo z dne 15. februarja 2006 o 
nadaljnjem evropskem sodelovanju pri 
zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu 
ter standardi in smernice za zagotavljanje 
kakovosti na področju evropskega 
visokošolskega izobraževanja, o katerih so 
se sporazumeli ministri za visoko šolstvo 
na zasedanju v Bergnu maja 2005, 
vsebujejo skupna načela za zagotovitev 
kakovosti, ki morajo nuditi oporo pri 
izvajanju evropskega ogrodja kvalifikacij.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10
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(10) Cilj tega priporočila je ustvariti skupni 
referenčni okvir, ki bi služil kot sredstvo 
prevajanja med različnimi sistemi 
kvalifikacij in njihovimi ravnmi za splošno 
in visokošolsko izobraževanje ali za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje. 
To bo povečalo preglednost, primerljivost 
in prenosljivost kvalifikacij državljanov v 
različnih državah članicah. Evropsko 
ogrodje kvalifikacij bi poleg tega 
mednarodnim področnim organizacijam 
omogočil, da bi povezali svoje sisteme 
kvalifikacij s skupno referenčno točko in 
tako olajšali umestitev teh kvalifikacij v 
nacionalnih sistemih kvalifikacij. To 
priporočilo tako prispeva k doseganju 
širših ciljev spodbujanja vseživljenjskega 
učenja in povečanja mobilnosti delavcev in 
udeležencev v procesu učenja. 

(10) Cilj tega priporočila je ustvariti skupni 
referenčni okvir, ki bi služil kot sredstvo 
prevajanja med različnimi sistemi 
kvalifikacij in njihovimi ravnmi za splošno 
in visokošolsko izobraževanje ali za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
poleg tega pa mora spodbujati preglednost 
in enakovrednost spričeval, izdanih na 
nacionalni in sektorski ravni. To bo 
izboljšalo preglednost, primerljivost,
prenosljivost ter priznavanje kvalifikacij
in usposobljenosti državljanov v različnih 
državah članicah. Evropsko ogrodje 
kvalifikacij bi poleg tega mednarodnim 
področnim organizacijam omogočil, da bi 
povezali svoje sisteme kvalifikacij s 
skupno referenčno točko in tako olajšali 
umestitev teh kvalifikacij v nacionalnih 
sistemih kvalifikacij. To priporočilo je 
treba zato dosledno upoštevati in pokazati 
je treba vzajemno zaupanje, da se zagotovi 
oblikovanje preglednih načel za 
zagotavljanje kakovosti, saj to priporočilo 
tudi prispeva k doseganju širših ciljev 
spodbujanja vseživljenjskega učenja in 
povečanja zaposljivosti in transnacionalne
mobilnosti delavcev in udeležencev v 
procesu učenja.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) To priporočilo prispeva k 
modernizaciji sistemov izobraževanja in 
usposabljanja, povezavi univerzitetnega 
izobraževanja in zaposlitve ter izgradnji 
mostov med neformalnim in 
priložnostnim učenjem. 
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Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 11

(11) To priporočilo se sklada z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe, saj je 
njegov cilj podpora in dopolnitev delovanja 
držav članic s poenostavitvijo nadaljnjega 
sodelovanja med njimi, večja preglednost 
ter spodbujanje mobilnosti in 
vseživljenjskega učenja. To priporočilo se 
sklada z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena, ker ne nadomešča ali 
opredeljuje nacionalnih sistemov 
kvalifikacij in/ali kvalifikacij. Evropsko 
ogrodje kvalifikacij ne opisuje posebnih 
kvalifikacij ali posameznikovih 
sposobnosti in posebne kvalifikacije bi 
morale biti umeščene na primerno raven 
evropskega ogrodja kvalifikacij prek 
nacionalnega sistema kvalifikacij –

(11) To priporočilo se sklada z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe, saj je 
njegov cilj podpora in dopolnitev delovanja 
držav članic s poenostavitvijo nadaljnjega 
sodelovanja med njimi, večja preglednost 
ter spodbujanje mobilnosti in 
vseživljenjskega učenja, in se bo izvajalo v 
skladu z nacionalno zakonodajo in 
prakso. To priporočilo se sklada z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena, ker ne 
nadomešča ali opredeljuje nacionalnih 
sistemov kvalifikacij in/ali kvalifikacij. 
Evropsko ogrodje kvalifikacij ne opisuje 
posebnih kvalifikacij ali posameznikovih 
sposobnosti in posebne kvalifikacije bi 
morale biti umeščene na primerno raven 
evropskega ogrodja kvalifikacij prek 
nacionalnih sistemov kvalifikacij –

Predlog spremembe 8
Priporočilo 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 sistemov kvalifikacij 
v okviru vseživljenjskega učenja ob 
spoštovanju bogate raznolikosti in 
posebnih prednosti posameznih evropskih 
regij.

Predlog spremembe 9
Priporočilo 2

2. Do leta 2009 povezati nacionalne 
sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij, zlasti s preglednim 
sklicevanjem svojih ravni kvalifikacij na 
ravni, določene v Prilogi I, in – po potrebi 
– z razvijanjem nacionalnih ogrodij 
kvalifikacij glede na nacionalno 
zakonodajo in prakso.

2. Do leta 2010 povezati nacionalne 
sisteme kvalifikacij z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij, zlasti s preglednim 
sklicevanjem svojih ravni kvalifikacij na 
ravni, določene v Prilogi I, in – po potrebi 
– z razvijanjem nacionalnih ogrodij 
kvalifikacij glede na nacionalno 
zakonodajo in prakso.
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Predlog spremembe 10
Priporočilo 3

3. Do 2011 zagotoviti, da vse nove 
kvalifikacije in dokumenti Europass, ki jih 
izdajo pristojni organi, vsebujejo jasen 
sklic na ustrezno raven evropskega ogrodja 
kvalifikacij.

3. Sprejeti ustrezne ukrepe, da do leta 
2012 vsa nova spričevala o kvalifikaciji, 
diplome in dokumenti Europass, ki jih 
izdajo pristojni organi, vsebujejo jasen 
sklic – prek nacionalnih sistemov 
kvalifikacij na ustrezno raven evropskega 
ogrodja kvalifikacij.

Predlog spremembe 11
Namen 1

1. Podpiranju držav članic pri izvajanju 
zgoraj navedenih nalog in mednarodnih 
področnih organizacij pri uporabi 
referenčnih ravni in načel evropskega 
ogrodja kvalifikacij, kot so določeni v tem 
priporočilu, zlasti z lajšanjem sodelovanja 
in preskušanja ter razvijanjem gradiva za 
podporo in vodenje.

1. Podpiranju držav članic pri izvajanju 
zgoraj navedenih nalog in mednarodnih 
področnih organizacij pri uporabi 
referenčnih ravni in načel evropskega 
ogrodja kvalifikacij, kot so določeni v tem 
priporočilu, zlasti z lajšanjem sodelovanja 
in preskušanja, vključno s prostovoljnimi 
medsebojnimi pregledi in pilotnimi 
projekti v sklopu programov Skupnosti,
ter razvijanjem gradiva za podporo in 
vodenje.

Predlog spremembe 12
Namen 3

3. Spremljanju delovanja, sprejetega na 
podlagi tega priporočila, in – pet let po 
sprejetju – poročanju Evropskemu 
parlamentu in Svetu o pridobljenih 
izkušnjah in posledicah za prihodnost, po 
potrebi pa tudi pri morebitnem pregledu 
tega priporočila. 

3. Ocenjevanju in ovrednotenju, skupaj z 
državami članicami, delovanja, sprejetega 
na podlagi tega priporočila, in – pet let po 
sprejetju – poročanju Evropskemu 
parlamentu in Svetu o pridobljenih 
izkušnjah in posledicah za prihodnost, po 
potrebi pa tudi pri morebitnem pregledu 
tega priporočila.
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Predlog spremembe 13
Namen 3 a (novo)

3a. Spodbujanju, na podlagi skupnih 
evropskih načel za ugotavljanje in 
potrjevanje neformalnega in 
priložnostnega učenja, oblikovanja in 
izvajanja Evropskega prenosnega 
kreditnega sistema v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (ECVET), 
katerega namen je olajšati/omogočiti 
prenos, zbiranje in priznavanje učnih 
izidov ne glede na to, kje ali kako so bili 
pridobljeni.
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OBRAZLOŽITEV

Unija je po zaporednih širitvah izpostavljena nenehnemu gospodarskemu in družbenemu 
zagonu globalizacije, tako da bo nadaljnji razvoj evropske družbe čedalje bolj odvisen od 
ključnih vplivov, ki oblikujejo osebnost, kot so izobraževanje, raziskave, inovacije in 
tehnologija.

Ta področja političnega delovanja morajo biti pogoj in temelj za napredek, ki je bil določen v 
lizbonski strategiji s ciljem, da se zagotovi uspešna prihodnost Unije kot političnega organa in 
predvsem njenih državljanov kot družbene skupnosti.

Omenjeni štirje dejavniki so med seboj tesno povezani. Edini način za dosego rasti in 
delovnih mest v naši prihodnji družbi so inovacije in napredek, medtem ko sta izobraževanje 
in raziskovalna dejavnost temelj za ustvarjalnost, ki bo nedvomno pripomogla k izboljšanju 
sistema EU.

Koncept izboljšanja pomeni le prispevek k mednarodni konkurenčnosti EU, pri čemer je treba 
v vsakem primeru delovati v skladu s političnimi smernicami, ki so določene v lizbonski 
strategiji.

Zato je treba spodbujati čezmejno mobilnost na trgu dela znotraj EU in v ta namen zagotoviti, 
da bodo nacionalni izobraževalni sistemi bolj odprti za medsebojno prehajanje.

Države članice so si leta 1999 v Bologni za cilj zadale ustanovitev evropskega visokošolskega 
območja do leta 2010. Tako je bil uveden evropski sistem prenašanja kreditnih točk (ECTS), 
ki omogoča mednarodno priznavanje učnega uspeha.

Evropski svet je na vrhu v Barceloni marca 2002 sklenil ustanoviti enakovreden sistem za 
poklicno usposabljanje, in sicer evropski sistem prenašanja kreditnih točk za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje (ECVET).

Svet in Komisija sta februarja 2004 v skupnem poročilu o napredku pri izvajanju delovnega 
programa izobraževanja in usposabljanja za leto 2010 izrazila odločnost, da se ustanovi 
evropsko ogrodje kvalifikacij.

Nadalje je Evropski svet marca 2005 ponovno poudaril, da je treba evropsko ogrodje 
kvalifikacij sprejeti najkasneje do konca leta 2006.

Parlament je konec septembra 2006 sprejel poročilo o ustanovitvi evropskega ogrodja 
kvalifikacij1. 

Poročevalec je po temeljitem pregledu dokumentacije v zvezi z evropskim ogrodjem 
kvalifikacij menil, da je predlog Komisije2 dobro oblikovan. Predlog je bil sestavljen ne le s 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (poročevalec: Thomas Mann).
2 KOM(2006)0479.
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pomočjo 32 evropskih držav, ki so sodelovale pri projektu evropskega ogrodja kvalifikacij in 
s tem tudi pri programu izobraževanja in usposabljanja za leto 2010, temveč tudi s pomočjo 
socialnih partnerjev, področnih in panožnih organizacij, strokovnjakov s področja 
izobraževanja in nevladnih organizacij. S pomočjo tega postopka posvetovanja so bile zbrane 
vse zahteve, pripombe in predlogi za čim bolj širok dosežen kompromis o besedilu.

Evropsko ogrodje kvalifikacij ima tri poglavitne vloge: prvič, povezati področne referenčne 
okvire, drugič, omogočiti priznavanje, primerjanje in prenos kvalifikacij izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja ter, tretjič, izboljšati preglednost postopkov, vzajemna prehodnost 
nacionalnih sistemov in mobilnost udeležencev v učnem procesu.

Struktura evropskega ogrodja kvalifikacij temelji na osmih navpičnih ravneh, imenovanih 
„ravni referenc“, ki so opredeljene s tremi vzporednimi merili, in sicer z znanjem, s 
spretnostmi in sposobnostmi, s katerimi se lahko posameznike razvrsti bolj natančno glede na 
učne izide.

Evropsko ogrodje kvalifikacij bo v glavnem služilo kot skupna referenčna točka ter 
prevajalsko orodje za povezovanje različnih sistemov kvalifikacij in ravni, ki jih zajemajo, 
tako na področju splošne in višje izobrazbe kot na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Čeprav bodo zainteresirane strani, kot so države članice, socialni partnerji in 
zadevni sektorji, to ureditev izvajale prostovoljno, bo za njen resnični obstoj potrebna 
ustrezna zavezanost. V nasprotnem primeru je tako obsežen in pomemben projekt nemogoče 
prepustiti lastni usodi brez potrebne podpore s strani nacionalnih in področnih zainteresiranih 
strani. 

V okviru sedanjega pripravljalnega dela je treba omeniti tudi pozitivne pripombe Ekonomsko-
socialnega odbora glede evropskega ogrodja kvalifikacij1, ki v svojih sklepih poudarja, da bo 
izvajanje evropskega ogrodja kvalifikacij razširilo in olajšalo dostop do evropskega trga dela s 
priznavanjem, na podlagi katerega bo mogoče kvalifikacije, pridobljene v eni državi članici, 
uporabiti v neki drugi.

Če želimo, da bo evropsko ogrodje kvalifikacij uspešno in da bodo imeli končni porabniki 
(državljani, delavci in delodajalci ali udeleženci v procesu učenja oziroma usposabljanja) od 
njega praktične koristi, morajo države članice in socialni partnerji v fazi izvajanja nujno 
sodelovati na podlagi vzajemnega zaupanja. 

  
1 SOC/256 Vseživljenjsko učenje.


