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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na skutočnosť, že kreativita a IKT vytvárajú v novom digitálnom hospodárstve 
novú kultúru podnikania, ktorá môže uľahčiť spoluprácu a výmenu osvedčených postupov 
medzi členskými štátmi s cieľom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, a že je 
preto načase, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stali stredobodom programu, a to 
najmä s cieľom vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša stratégia 2020, ako napríklad hlavný 
cieľ EÚ, ktorým je 40 % podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené 
terciárne alebo rovnocenné vzdelanie;

2. zdôrazňuje význam, ktorý majú pre túto novú kultúru podnikania modely sociálnej 
a solidárnej ekonomiky, a poukazuje na to, že je nevyhnutné, aby inštitúcie poskytujúce 
odborné vzdelávanie a prípravu vrátane vysokoškolského vzdelávania poskytli svojim 
študentom podrobné vedomosti o všetkých formách podnikania vrátane sociálnej 
a solidárnej ekonomiky, a o zásadách zodpovedného a etického riadenia;

3. zdôrazňuje potrebu vytvorenia zoznamu tých oblastí, v ktorých Európska únia má alebo 
by mohla mať komparatívnu výhodu v celosvetovom meradle a v prípade ktorých by sa 
mali vypracovať ďalšie stratégie v oblasti odbornej prípravy;

4. pripomína, že investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy je nevyhnutným 
predpokladom lepšej budúcnosti Európanov; domnieva sa, že kľúčové kompetencie 
a nové zručnosti, a to predovšetkým tie, ktoré sú žiadané v rámci pracovných miest 
v strategických odvetviach rastu, poskytujú ľuďom nové príležitosti a navyše sú základom 
dlhodobého udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja; v tejto súvislosti považuje 
za potrebné, aby členské štáty a všetci zúčastnení aktéri zabezpečili, aby pracovníci 
získavali základné kompetencie, ktoré potrebujú; 

5. poukazuje na to, že celoživotné vzdelávanie bude mať zásadný význam v prípade, že bude 
treba predchádzať nezamestnanosti a náležite zohľadňovať rôzne pracovné skúsenosti; 
vzhľadom na tento cieľ je nutné zvyšovať povedomie pracovníkov o potrebe neustálej 
ďalšej odbornej prípravy;

6. opätovne kritizuje zníženie prostriedkov, ktoré v rozpočte na rok 2011 presadila Rada 
ministrov, pokiaľ ide o financovanie hlavných programov EÚ v oblasti vzdelávania 
(program celoživotného vzdelávania – zníženie o 25 miliónov EUR a program Ľudia –
zníženie o 100 miliónov EUR); ambiciózna stratégia Európa 2020 je tak v jednoznačnom 
rozpore s realitou rozpočtových obmedzení;

7. domnieva sa, že súčasné európske programy v oblasti odbornej prípravy sú účinné a mali 
by byť v budúcnosti viac podporované;

8. odporúča, aby sa zamestnávateľom poskytovali stimuly, aby nabádali svojich 
zamestnancov zúčastňovať sa na programoch odbornej prípravy;
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9. zdôrazňuje význam podpory pravidelných programov ďalšej odbornej prípravy ako 
súčasti celoživotného vzdelávania;

10. poukazuje na to, že prepojenie vzdelávania a odbornej prípravy, najmä cesta od 
odborného vzdelávania k vysokoškolskému vzdelávaniu, si vyžaduje rozšírenie možností 
prepojení medzi odbornou prípravou a vysokoškolským vzdelávaním s osobitným 
dôrazom na ich integráciu do mechanizmov poskytovania informácií, usmernení 
a poradenstva v otázkach kariéry; taktiež zastáva názor, že prechádzanie od vzdelávania k 
zamestnaniu zabezpečuje, aby osoby, ktorým je odborné vzdelávanie určené, získali 
zručnosti požadované na trhu práce;

11. zdôrazňuje, že na miestnej a regionálnej úrovni je dôležité podporovať účinné synergie 
a spoľahlivé formy spolupráce medzi školami, vzdelávacími agentúrami, výskumnými 
strediskami a podnikmi s cieľom prekonať interne zameraný charakter systémov 
vzdelávania a nesúlad znalostí a zručností s potrebami trhu práce, ako aj zlepšiť možnosti 
zamestnania mladých ľudí a najmä žien, s osobitným ohľadom na získavanie ďalších 
odborných kvalifikácií; 

12. podotýka, že vytvorenie novej stratégie štúdia jazykov zameranej na zlepšenie 
všeobecných vedomostí v konkrétnych oblastiach zručností uľahčí mobilitu učiteľov 
a študentov; okrem toho zdôrazňuje, že zabezpečenie hladkého prechodu od odborného 
vzdelávania k vysokoškolskému zvýši atraktívnosť kurzov odbornej prípravy;

13. považuje príležitosti na mobilitu za dôležitú súčasť odborného vzdelávania a prípravy, 
a preto odporúča zdokonalenie programu Leonardo da Vinci;

14. domnieva sa, že cezhraničná mobilita v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je 
rovnako dôležitá ako mobilita v oblasti všeobecného vzdelávania, a je presvedčený o tom, 
že treba vyvíjať väčšie úsilie o rozvoj takejto mobility;

15. odporúča, aby sa kreativita, inovácie a podnikanie podporovali na všetkých úrovniach 
vzdelávania vrátane odborného vzdelávania, a aby sa uznávali spôsobilosti získané 
prostredníctvom akejkoľvek formy vzdelávania vrátane neformálneho a informálneho 
vzdelávania; odporúča aj napomáhať projekty podporujúce odovzdávanie znalostí 
a zručností z generácie na generáciu; 

16. poukazuje na to, že v dôsledku zvyšujúceho sa podielu starnúceho obyvateľstva v Európe 
narastá aj význam programov celoživotného vzdelávania, a podpora týchto programov sa 
stáva nevyhnutnosťou;

17. trvá na tom, že vzdelávanie pre potreby podnikania by malo byť dôležitou súčasťou 
odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zvýšiť jeho príťažlivosť pre všetkých 
študentov a zabezpečiť rozšírenie podnikania v súlade s ustanoveniami stratégie EÚ 2020;

18. uznáva, že rodové stereotypy zohrávajú v našich vzdelávacích postupoch zásadnú úlohu, 
a zdôrazňuje preto význam vytvorenia stratégií, ktorých cieľom je dosiahnuť vytvorenie 
rodovo neutrálneho vzdelávania, ktoré by napríklad pomohlo zaistiť rovnaký prístup žien 
a mužov k odbornému vzdelávaniu a príprave, ako aj k zamestnaniu; 
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19. zastáva názor, že regionálne a miestne orgány zohrávajú zásadnú úlohu pri spolupráci so 
strediskami pre odborné vzdelávanie a prípravu a podnikateľským prostredím a pri 
napomáhaní poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, aby vytvárali priaznivé 
prostredie uľahčujúce študentom absolvujúcim odborné vzdelávanie a prípravu úspešný 
vstup na pracovný trh;

20. vyzýva členské štáty, aby pre mladých ľudí bez ukončeného vzdelania alebo s nízkym 
vzdelaním vytvorili možnosti na zapojenie sa do pracovného života; žiada, aby sa 
vzhľadom na naliehavosť tohto problému vytvoril pilotný projekt zameraný na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí a na pomoc členským štátom pri vytváraní miestnych sietí, 
ktoré by vytvárali prepojenia medzi školami, priemyslom, službami pre mládež a mladými 
ľuďmi;

21. nabáda Komisiu, aby vypracovala a pravidelne aktualizovala graf, ktorý by zobrazoval 
prehľad kvalifikácií a dopytu v oblasti odborného vzdelávania v jednotlivých regiónoch;

22. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala a dôsledne zavádzala osvedčovanie kvality, 
ktoré zásadným spôsobom prispieva k oživeniu inovačných procesov, pokiaľ ide 
o konkrétnu činnosť, efektívnosť a účinnosť, ako napríklad systémy odporúčané 
v európskom referenčnom rámci zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy 
(EQAVET), ako aj nástroje vyvinuté v rámci kodanského procesu, ako sú Europass 
a európsky kvalifikačný rámec (EQF); vyzýva členské štáty, aby zjednodušili postupy 
uznávania zahraničných odborných kvalifikácií, ktoré umožňujú dokázať odborné 
schopnosti nielen prostredníctvom oficiálnych osvedčení, ale aj prostredníctvom ukážok 
prác, teoretických a praktických skúšok, ako aj odborných posudkov;

23. zastáva názor, že výzvy, ktoré so sebou prináša kodanský proces a stratégia 2020, si 
vyžadujú poskytnutie primeraných finančných zdrojov, okrem iného prostredníctvom 
štrukturálnych fondov, najmä ESF, ako aj intenzívnejšie zapojenie sa do podpory 
odborného vzdelávania a prípravy vysokej kvality prostredníctvom konkrétnych krokov 
a zavádzania nových modelov a metód odbornej prípravy, napríklad zviditeľňovaním 
úspechov študentov na pracovnom trhu, propagovaním prestíže odborného vzdelávania 
a prípravy vo veľkých podnikoch a poskytovaním kompletnejších informácií a usmernení 
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy ešte pred ukončením povinnej školskej 
dochádzky; konštatuje, že podpora výmeny skúseností v oblasti programov podpory 
a zahraničných pobytov, ako napríklad účasť na programe Leonardo da Vinci, by bola 
veľmi prospešná;

24. odporúča, aby sa v oblasti plánovania, financovania, riadenia a posudzovania činností 
podporovala autonómnosť stredísk pre odborné vzdelávanie a prípravu, a aby sa medzi 
strediskami pre odborné vzdelávania a prípravu a podnikmi zaviedli dynamickejšie 
spôsoby spolupráce;

25. naliehavo vyzýva vlády, aby presadzovali flexibilné odborné vzdelávanie a prípravu 
zamerané na špecifické potreby organizácií a podnikov, ktoré umožnia, aby sa každá 
ukončená odborná príprava dobre využila, aby sa odborná príprava zosúladila so 
súkromným životom a inými profesijnými činnosťami a aby sa zintenzívnila európska 
mobilita, pričom treba venovať osobitnú pozornosť uľahčeniu prístupu k odbornému 
vzdelávaniu a príprave organizáciám, ktorým hrozí marginalizácia, s cieľom predĺžiť ich 
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odbornú prípravu;

26. pripomína, že programy odborného vzdelávania a prípravy by sa mali rozšíriť tak, aby 
boli v súlade so zásadami celoživotného vzdelávania a počiatočnej a kontinuálnej 
odbornej prípravy;

27. domnieva sa, že dôraz by sa mal klásť na lepšiu harmonizáciu jednotlivých vzdelávacích 
systémov členských štátov, prekonanie týchto rozdielov a uznávanie osvedčení 
a diplomov medzi členskými štátmi s cieľom zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu 
a podnietiť mobilitu.



AD\854397SK.doc 7/7 PE450.958v02-00

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 25.1.2011

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

30
0
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar 
Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Santiago Fisas Ayxela, Mary 
Honeyball, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten 
Løkkegaard, Emma McClarkin, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, 
Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje 
Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Timo Soini, Emil Stoyanov, 
Hannu Takkula, László Tőkés, Corneliu Vadim Tudor, Gianni Vattimo, 
Marie-Christine Vergiat, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Ivo Belet, Nadja Hirsch, Seán Kelly, Iosif Matula, Georgios 
Papanikolaou, Hella Ranner, Mitro Repo, Olga Sehnalová, Rui Tavares


