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NÁVRHY

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

1. poukazuje na význam vzdelávania ako kľúčovej oblasti spolupráce s členskými štátmi v 
záujme dosiahnutia zásadných cieľov stratégie Európa 2020, pokiaľ ide o pracovné miesta 
a rast, ako aj mimoriadne potrebnú hospodársku obnovu; 

2. zdôrazňuje, že zamestnateľnosť a rozvoj širokej škály schopností a zručností 
uplatniteľných na trhu práce musia predstavovať hlavnú prioritu na dosiahnutie cieľov 
udržateľného rastu a prosperity; dôrazne v tejto súvislosti podporuje univerzitné výmeny, 
dialóg medzi univerzitami a podnikateľskou sférou, učňovské vzdelávanie a pas zručností;

3. poukazuje na význam 7. rámcového programu pre výskum, konkurencieschopnosť a 
inovácie a európskeho výskumného programu pri uľahčovaní mobility výskumných 
pracovníkov z EÚ a odkrývaní inovačného a konkurenčného potenciálu EÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby členské štáty podporovala a pomáhala im počas celého 
medzivládneho procesu vo svetle nadchádzajúcej konferencie ministrov zodpovedných za 
vyššie vzdelávanie, ktorá sa uskutoční v apríli 2012 v Bukurešti;

5. upozorňuje na úzky vzťah medzi bolonským procesom a smernicou o odborných 
kvalifikáciách; vyzýva Komisiu, aby pri zachovaní svojich právomocí zhodnotila 
nerovnomernú implementáciu tohto procesu a pripravila hodnotiacu tabuľku tak, aby sa 
bolonský proces stal skutočným nástrojom uľahčenia mobility odborníkov nielen medzi 
členskými štátmi, ale aj medzi EÚ a signatármi z tretích krajín;

6. vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty pri rozširovaní európskeho systému 
prenosu a zhromažďovania kreditov a zvyšovaní jeho transparentnosti tak, aby sa mohol 
využívať ako komparatívny nástroj na zjednodušenie uznávania odborných kvalifikácií;

7. žiada, aby sa zlepšila komunikácia medzi univerzitami v EÚ s cieľom urýchliť uznávanie 
nových diplomov.


