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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že vysoko kvalifikovaná a vzdelaná pracovná sila je jednou z hnacích síl 
inovácie a predstavuje pre Úniu významnú konkurenčnú výhodu; zdôrazňuje, že kvalitné 
odborné vzdelávanie a príprava prispieva zásadným spôsobom k trvalo udržateľnému 
rozvoju a k vytvoreniu fungujúceho jednotného trhu a že by sa mala neustále 
prispôsobovať potrebám a vývoju na európskom trhu práce prostredníctvom rozsiahleho 
dialógu medzi zúčastnenými stranami;

2. je presvedčený, že odborné vzdelávanie a príprava by mali vytvárať podmienky pre 
mobilitu pracovných síl, a to tak v priebehu počiatočného štúdia, ako aj v rámci procesu 
celoživotného vzdelávania;

3. domnieva sa, že v záujme úplnej realizácie ťažiskovej iniciatívy v rámci stratégie EÚ 
2020 s názvom Agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta sa musia inštitúcie EÚ 
podujať na pragmatickú, komplexnú a rozsiahlu dohodu podporovanú všetkými členskými 
štátmi, ktorá by sa mala zamerať na prepojenie oblastí odborného vzdelávania, odborných 
kvalifikácií, celoživotného vzdelávania a učňovskej prípravy s trhom práce s cieľom 
zabezpečiť, aby každý členský štát skutočne prevzal zodpovednosť za ciele stanovené v 
strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 
2020);

4. zdôrazňuje, že medzi vzdelávacími systémami jednotlivých členských štátov je potrebná 
vyššia zlučiteľnosť a súčinnosť so zameraním na výučbu jazykov a študijné programy 
prispôsobené cieľom Inovácie v Únii; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť všetky právne a 
administratívne prekážky brániace rozvoju európskeho rámca a zabezpečiť širokú škálu 
kvalitných stáží po celej EÚ;

5. zdôrazňuje, že umožniť mladým ľuďom absolvovať isté obdobie odborného vzdelávania 
a prípravy v zahraničí má pre nich kľúčový význam z hľadiska získania nových zručností 
vrátane jazykových zručností, čím sa zvýšia ich šance na zaradenie sa do trhu práce; preto 
víta zámer Komisie vyvinúť kartu Mládež v pohybe, ktorá pomôže všetkým mladým 
ľuďom pri presune do iného členského štátu na účely štúdia, ako aj pri tvorbe európskeho 
systému študentských pôžičiek na účely mobility s cieľom poskytnúť mladým 
Európanom, najmä znevýhodneným osobám, príležitosť absolvovať študijný, vzdelávací 
alebo pracovný pobyt v inej krajine;

6. vyzýva Komisiu, aby preskúmala vzájomné pôsobenie – a vytvorila užšiu súčinnosť–
medzi smernicou 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, bolonským procesom vo 
vysokoškolskom vzdelávaní s vylepšeným využitím európskeho rámca kvalifikácií, 
Európskym systémom kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) a 
Europassom; zastáva názor, že členské štáty by si mali ponechať právomoc týkajúcu sa 
organizácie ich vzdelávacích systémov podľa svojich konkrétnych spoločenských 
a kultúrnych podmienok;
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7. podotýka, že je nesmierne dôležité uľahčiť mobilitu pracovníkov na vnútornom trhu EÚ; 
víta a v plnej miere podporuje návrh Komisie na revíziu súčasného systému na uznávanie 
odborných kvalifikácií; vyjadruje presvedčenie, že súčasťou revízie smernice o odborných 
kvalifikáciách, ktorú uskutoční Komisia, by malo byť užitočné hodnotenie smernice v jej 
súčasnej podobe; zastáva názor, že vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií vo 
všetkých členských štátoch musí byť pre Komisiu naďalej najvyššou prioritou;

8. vyzýva Európsku komisiu, členské štáty a Európsky parlament, aby podporovali 
a rozširovali európske programy mobility študentov, najmä program Leonardo da Vinci, s 
cieľom podporovať väčšiu mobilitu účastníkov vzdelávania na jednotnom trhu;

9. upozorňuje, že existuje aj vnútorný trh pre ponuky v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
a vyzýva členské štáty, aby vytvorili viac poradenských miest pre ponuky v oblasti 
ďalšieho vzdelávania a pracovnej mobility vo vlastnej krajine, ako aj v ostatných 
členských štátoch;

10. poukazuje na prekážky, ktorým musia pri integrácii čeliť občania tretích krajín z dôvodu 
neuznávania odborných kvalifikácií; žiada Komisiu, aby posúdila vplyv európskeho 
kvalifikačného rámca na uznávanie kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín;

11. vyzýva na podporu cezhraničných väzieb a komunikačných platforiem medzi 
vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi na účely výmeny osvedčených postupov;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali plnú transpozíciu, implementáciu a 
presadzovanie právnych predpisov EÚ, o ktoré sa opiera jednotný trh, prostredníctvom 
podpory programov odbornej prípravy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby podnikateľský 
sektor, verejné orgány a spotrebitelia získali primerané vedomosti o platných právnych 
predpisoch a o svojich príslušných právach a povinnostiach;

13. vyzýva všetkých účastníkov na trhu práce, medzi nimi aj subjekty z profesijných odvetví, 
podnikov, odborov, ministerstiev a verejných služieb zamestnanosti, aby sa zapojili do 
štruktúrovaného sociálneho dialógu o tom, ako lepšie zaistiť profesionálnu integráciu 
mladých ľudí a podporovať celoživotné vzdelávanie a formálne a informálne vzdelávanie.
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