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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na podporu stratégie 
Európa 2020
(2010/2234(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2008 s názvom Obnovená sociálna agenda: 
Príležitosti, prístup a solidarita v Európe 21. storočia (KOM(2008)0412),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. júna 2010 s názvom Nový impulz pre európsku 
spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na podporu stratégie Európa 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. novembra 2009 s názvom Kľúčové kompetencie 
pre meniaci sa svet (KOM(2009)0640),

– so zreteľom na osem kľúčových odborných zručností uvedených v odporúčaní 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 s názvom Kľúčové 
kompetencie pre celoživotné vzdelávanie – európsky referenčný rámec,

– so zreteľom na návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 9. apríla 2008 
o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) 
(KOM(2008)0180),

– so zreteľom na desaťročný pracovný program s názvom Vzdelávanie a odborná príprava 
2010 a na následné spoločné predbežné správy o pokroku v súvislosti s jeho realizáciou,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. apríla 2009 s názvom Stratégia EÚ pre mládež –
investovanie a posilnenie postavenia mládeže (KOM(2009)0200),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o Stratégii EÚ pre mládež – investovanie 
a posilnenie postavenia mládeže1,

– so zreteľom na uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku 
spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Mládež v pohybe – Iniciatíva zameraná na 
aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre 
všetkých v Európskej únii (KOM(2010/477),

–  so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020),

– so zreteľom na závery Rady z 11. mája 2009 o hodnotení súčasného rámca pre európsku 
spoluprácu v oblasti mládeže a budúcich perspektívach obnoveného rámca (9169/09),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2008 s názvom Digitálna agenda pre 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0166.
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Európu (KOM(2010)0245),

– so zreteľom na uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o nových zručnostiach pre nové 
pracovné miesta,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o kľúčových 
kompetenciách pre meniaci sa svet: Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a 
inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 20101 ,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 o poskytovaní celoživotného 
vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie – vykonávanie pracovného programu 
Vzdelávanie a odborná príprava 20102,

– so zreteľom na štúdiu agentúry Cedefop o profesionalizácii profesijného poradenstva: 
cesty týkajúce sa spôsobilostí a kvalifikácie odborníkov v Európe, marec 2009,

– so zreteľom na štúdiu agentúry Cedefop o zručnostiach pre budúcnosť Európy: 
predvídanie profesijných zručností, máj 2009,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010) 2020),

– so zreteľom na závery Rady z 11. mája 2010 o kompetenciách podporujúcich celoživotné 
vzdelávanie a iniciatíve „nové zručnosti pre nové pracovné miesta“,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 9. apríla 2008 s názvom Európsky 
systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET): systém pre prenos, 
zhromažďovanie a uznávanie výsledkov vzdelávania v Európe,

– so zreteľom na výsledky konzultácií Rady z 5. decembra 2008 o záveroch Rady a 
zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o budúcich prioritách 
posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (16459/08),

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení 
Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET),

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení 
európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení 
európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie,

– so zreteľom na závery Rady z 21. novembra 2008 o mobilite mladých ľudí,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0164.
2 Ú. v. EÚ C 8E, 23.2.2010, s. 33.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. februára 2007 s názvom Jednotný rámec 
ukazovateľov a referenčných kritérií na monitorovanie pokroku pri dosahovaní 
lisabonských cieľov vo vzdelávaní a odbornej príprave (KOM(2007)0061),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. septembra 2006 s názvom Efektívnosť a rovnosť 
v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy,

– so zreteľom na analýzu agentúry Cedefop s názvom Guiding at-risk youth through 
learning to work, Luxemburg, 2010,

– so zreteľom na stručnú správu agentúry Cedefop z februára 2010 s názvom Zamestnanie v 
Európe má byť väčšmi podložené vedomosťami a schopnosťami,

– so zreteľom na stručnú správu agentúry Cedefop z júna 2010 s názvom Správna 
kvalifikácia? Kvalifikačné nerovnosti v Európe,

– so zreteľom na dokument agentúry Cedefop Working and ageing, Luxemburg 2010,

– so zreteľom na články 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa týkajú 
všeobecného a odborného vzdelávania, mládeže a športu,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2010),
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A. keďže nezamestnanosť u mladých ľudí je jedným z najnaliehavejších problémov v Európe 
a keďže sa sleduje cieľ znížiť podiel žiakov, ktorí nedokončia školskú dochádzku, pod 
10 %,

B. keďže v súvislosti s demografickými zmenami bude samozrejmosťou dlhšia a pestrejšia 
kariéra a iba celoživotné vzdelávanie dokáže zaistiť účasť na trhu práce,

C. keďže odborná príprava a ďalšie vzdelávanie prispôsobené individuálnym potrebám 
študentov má veľký význam a umožňuje lepšiu integráciu najmä určitým skupinám 
obyvateľstva, ako sú prisťahovalci, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s 
nedokončenou školskou dochádzkou,

1. uznáva význam odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania a vyzdvihuje pritom súčinnosť a 
spoluprácu všetkých zúčastnených strán;  zdôrazňuje, že ide o jeden z kľúčových faktorov 
úspešnosti;

2. víta opatrenia Komisie usilujúce sa o väčšiu priechodnosť, transparentnosť a 
porovnateľnosť pri uznávaní diplomov v jednotlivých vzdelávacích systémoch a medzi 
nimi navzájom;

3. žiada členské štáty, aby zabezpečili, že odborná príprava a ďalšie vzdelávanie sa budú 
viac orientovať na požiadavky trhu práce;

4. víta posilnenie prístupu k vzdelávaniu orientovaného na výsledky, ako aj širšie uznávanie 
neformálne nadobudnutých schopností a zručností;

Odborná príprava

5. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili kvalitnú vzdelávaciu ponuku zameranú na praktickú 
výučbu;

6. žiada väčšiu vyrovnanosť pri voľbe povolania dievčat a chlapcov;

7. požaduje medziinštitucionálny dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami v 
záujme zabezpečenia kvality a zamerania odbornej prípravy na trh práce;

8. víta cieľ stratégie EÚ 2020 zameriavať systémy odborného vzdelávania na kreatívnosť, 
inovácie a podnikateľské myslenie a považovať osamostatnenie sa za možnú voľbu 
povolania;

9. vyzýva členské štáty, aby zohľadňovali aj sprostredkovávanie schopností a zručností, 
ktoré budú vyhovovať budúcim dlhším a neukončeným kariéram;

Ďalšie odborné vzdelávanie

10. vyzýva členské štáty, aby zohľadňovali rastúcu potrebu kvalifikovaného ďalšieho 
vzdelávania a prostredníctvom poradenských centier pomáhali pracovníkom pri jeho 
vhodnom plánovaní; vyzýva zamestnávateľov, aby umožňovali nadobúdanie ďalších 
kvalifikácií;
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11. vyzýva Komisiu, aby vytvorila nástroj (kontrolný zoznam pre celoživotné vzdelávanie), 
ktorý by zamestnancov povzbudzoval venovať sa systematicky a na vlastnú iniciatívu 
celoživotnému vzdelávaniu a  pravidelne kontrolovať, aké schopnosti a kvalifikácie sú 
potrebné na ďalšiu úspešnú účasť na trhu práce;

12. zdôrazňuje význam ľahko prístupného, pružného a individuálne zameraného odborného 
vzdelávania pre ľudí v rôznych fázach života;

13. žiada členské štáty, aby v rámci odborného ďalšieho vzdelávania a celoživotného 
vzdelávania kládli väčší dôraz na využívanie elektronických študijných programov a 
prispievali tým k vyváženému rozdeleniu pracovných a rodinných povinností;

Kvalita a efektívnosť odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania

14. žiada členské štáty, aby vytvárali lepšie možnosti kvalifikácie učiteľov a položili základ 
podporných študijných partnerstiev; 

15. kladie dôraz na sústredenie kľúčových schopností v odbornej príprave a ďalšom 
vzdelávaní, ktorých podpora musí pokračovať aj popri praktickej výučbe;

16. požaduje, aby sa do ďalšieho vzdelávania mohli zapájať aj stredné odborné školy a vysoké 
školy, najmä vysoké školy zamerané na matematiku, informatiku, prírodné a technické 
vedy; poznamenáva však, že nesmie dôjsť k skresľovaniu súťaže so súkromnými 
poskytovateľmi vzdelávania;

Ponuky pre osobitné skupiny osôb

17. žiada členské štáty, aby v odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní osobitne zohľadňovali 
individuálne potreby osôb s najnižším vzdelaním, študentov z prisťahovaleckého 
prostredia, nezamestnaných a ľudí so zdravotným postihnutím;

18. vyzýva členské štáty, aby pre mladých ľudí s neukončeným vzdelaním, alebo len s nízkym 
vzdelaním, vytvorili možnosti na uľahčenie prechodu do pracovného života; žiada, aby sa 
na znak vysokej aktuálnosti tejto témy vytvoril pilotný projekt zameraný na potláčanie 
nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý by členským štátom pomáhal priamo na mieste 
budovať prepojenia medzi školou, podnikmi, orgánmi podpory mládeže a samotnými 
mladými ľuďmi;

Pružnosť a mobilita

19. víta myšlienku využiť cezhraničnú mobilitu ako možnú súčasť odbornej prípravy a 
ďalšieho vzdelávania; 

20. vyzýva členské štáty, aby zjednodušili postupy uznávania neformálneho a formálneho 
vzdelávania;

21. víta návrh Komisie realizovať ponuky vzdelávania vo forme modulov; požaduje však 
jednoznačne definovať jednotlivé moduly s možnosťou ich vzájomného porovnávania;

22. je presvedčený, že partnerstvá medzi účastníkmi odbornej prípravy a ďalšieho 
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vzdelávania, o ktorých sa hovorí v stratégii Európa 2020, tvoria predpoklad jeho 
efektívnosti a významu pre trh práce;

23. vyzýva členské štáty, aby pri odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní dbali na 
nadobúdanie jazykových znalostí;

Európska a medzinárodná spolupráca v odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní

24. víta vytvorenie spoločných referenčných nástrojov podporovaných kodanským procesom 
(Europass, európsky kvalifikačný rámec, európsky systém kreditov pre odbornú prípravu 
a ďalšie vzdelávanie a európsky rámec na zabezpečenie kvality odbornej prípravy a 
ďalšieho vzdelávania) a podporuje dôsledné zavádzanie a rozvoj týchto nástrojov;

25. vyzýva členské štáty, aby zjednodušili postupy uznávania zahraničných diplomov, ktoré 
umožňujú dokázať odborné schopnosti nielen pomocou oficiálnych diplomov, ale aj 
ukážok prác, praktických a teoretických skúšok a posudkov;

Financovanie

26. žiada Komisiu, aby prispôsobila Európsky sociálny fond, celý program celoživotného 
vzdelávania a program Erasmus pre mladých podnikateľov tak, aby sa finančné 
prostriedky na projekty odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, ako aj na potláčanie 
nezamestnanosti u mladých ľudí a ďalšieho vzdelávania starších ľudí mohli prideľovať 
v rámci celej EÚ, a aby sa uľahčil prístup k týmto prostriedkom; 

27. vyzýva členské štáty, aby podporovali ďalšie vzdelávanie pomocou systému kreditov 
z prostriedkov ESF, aby z ponúk ďalšieho vzdelávania mohli ťažiť aj ľudia s nižším 
príjmom;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Možnosť a schopnosť študovať a pracovať v medzinárodnom prostredí je dôležitým 
predpokladom úspešnej kariéry v globalizovanom hospodárstve. Rastie potreba pracovníkov, 
ktorí sú mobilní, flexibilní a majú medzinárodné skúsenosti. 

Kľúčové prvky uvedené už v stratégii Európa 2020 pre inteligentný rast (podpora vedomostí, 
inovácií a vzdelávania a podpora digitálnej spoločnosti), trvalo udržateľný rast 
(nízkoenergetická výroba so súčasným zvyšovaním konkurencieschopnosti) a integratívny 
rast (zvyšovanie zamestnanosti, kvalifikácií a potlačovanie chudoby) treba napĺňať už v 
oblasti odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania konkrétnymi krokmi na úrovni Únie aj 
členských štátov.

Napriek krutým dôsledkom hospodárskej krízy na európsky trh práce možno predpokladať, že 
v priebehu najbližších desiatich rokov sa rast zamestnanosti v Európe bude postupne 
obnovovať. Ako ukazujú aktuálne prognózy agentúry Cedefop týkajúce sa ponuky a dopytu 
po kvalifikáciách, odhaduje sa počet nových pracovných miest do roku 2020 na 80 miliónov1.

Z predbežných odhadov možno usudzovať, že stúpajúci dopyt po schopnostiach bude 
pretrvávať. Priemyselné a technologické zmeny prinesú so sebou potrebu 
vysokokvalifikovaných a priemerne kvalifikovaných pracovníkov, avšak na úkor ľudí s 
nízkou kvalifikáciou.

Rýchlo konať je potrebné najmä vo vzťahu k mladým ľuďom. Neprestajný vzostup 
nezamestnanosti u mladých ľudí je jednou z najnaliehavejších úloh v Európe.
Mladí pracovníci sú nielen častejšie nezamestnaní ako zrelí pracovníci, ale aj častejšie 
zamestnaní na neistý pracovný pomer či dobu určitú s nízkou mzdou a horším sociálnym 
zabezpečením. Členské štáty musia prijímať cielené politické stratégie na potláčanie 
nezamestnanosti u mladých ľudí a zohľadňovať pritom osobitosti a potreby jednotlivých 
štátov. Ciele stanovené v rámci stratégie Európa 2020, okrem iného znížiť podiel žiakov, ktorí 
predčasne ukončujú školskú dochádzku, na menej než 10 % na ročník, a umožniť 40 % 
mladých ľudí absolvovať vysokú školu, musia byť sprevádzané konkrétnymi, kreatívnymi a 
účinnými opatreniami.

Podniky čoraz viac vyžadujú, aby mali ponuky odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania 
silné prepojenie s praxou a jednoznačný prístup k hľadaniu riešení. Pre podniky je dôležité, 
aké skutočné schopnosti a kompetencie si prinesie účastník odbornej prípravy a ďalšieho 
vzdelávania následne do pracovného prostredia.

Tu je nutné zameriavať sa v štúdiu jednoznačne na výsledky. Aj obe iniciatívy vyvinuté v 
rámci kodanského procesu – európsky kvalifikačný rámec a európsky systém kreditov pre 
odborné vzdelávanie budú v nasledujúcich rokoch určovať orientáciu na celoeurópskej 
úrovni. Už teraz sa od nich odvíjajú podnety na reformu vzdelávacích systémov v niektorých 
členských štátoch.  Pokiaľ ide o porovnateľnosť systémov odbornej prípravy a ďalšieho 
vzdelávania v členských štátoch EÚ, je potrebné klásť väčší dôraz na priechodnosť, 
transparentnosť a porovnateľnosť v jednotlivých vzdelávacích systémoch a medzi nimi 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, s. 12.



PE452.809v01-00 10/10 PR\839333SK.doc

SK

navzájom. Ciele a iniciatívy európskej politiky vzdelávania si vyžadujú podporu všetkých 
zúčastnených strán v odbornej príprave. Okrem toho si vyžadujú overenie v praxi a na 
mnohých miestach musia byť ešte konkretizované.

Vzhľadom na spoločenskú potrebu ďalšieho vzdelávania, ktorá rastie v súvislosti s 
demografickými zmenami, ako aj na nutnosť zúčastňovať sa na celoživotnom vzdelávaní, sa 
zamestnancom musí poskytnúť nástroj, pomocou ktorého sami zistia potrebu ďalšieho 
vzdelávania a dokážu si ho sami naplánovať. Tieto plány potom môže spresniť nezávislá 
poradenská inštitúcia pre ďalšie vzdelávanie.

Okrem toho je pri zabezpečovaní prístupu k odbornej príprave a ďalšiemu vzdelávaniu 
potrebné vytvoriť pre ľudí v rôznych životných etapách a určité skupiny osôb rozšírené, 
zjednodušené a dostupnejšie možnosti financovania z existujúcich prostriedkov Európskeho 
štruktúrneho fondu, celkového programu celoživotného vzdelávania a programu Erasmus pre 
mladých podnikateľov.

Rovnako je možné financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu systém kreditov 
umožňujúci ľuďom s nízkym príjmom účasť na ďalšom vzdelávaní, čím si zlepšia svoje šance 
na trhu práce. Týmto spôsobom bude možné cielene získavať ľudí pre celoživotné 
vzdelávanie. Vznikne konkurencia medzi zariadeniami ďalšieho vzdelávania, keďže občania 
budú môcť sami rozhodnúť, ktorá ponuka najviac vyhovuje ich potrebám.

Dosiahnutie týchto cieľov predpokladá, že odborná príprava a ďalšie vzdelávanie budú 
natrvalo predstavovať vysokú politickú a spoločnú prioritu. Na jej uskutočňovanie je 
nevyhnutná spolupráca a angažovanosť všetkých zúčastnených strán a musia sa o ňu 
zasadzovať inštitúcie EÚ, členské štáty a rovnakou mierou aj miestni a regionálni účastníci.

Musíme zaistiť, aby európski pracovníci dostali možnosť prispôsobiť sa požiadavkám 
hospodárstva. Politici musia ľuďom pomáhať nadobúdať ďalšie a komplexnejšie kvalifikácie.
Získavanie ďalších kvalifikácií sa nesmie obmedzovať na jediný cieľ – získanie lepšieho 
pracovného miesta. Nadobúdanie ďalšieho vzdelania musí dať aj ľuďom šancu tvoriť 
pracovné miesta do budúcnosti a aktívne tak prispievať k inovačnému hospodárstvu.


