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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovateľka víta iniciatívu Komisie, ktorá navrhuje program v oblasti celoživotného 
školstva a vzdelávania spolu s existujúcimi programami. Jeho cieľom je napomáhať ďalší 
rozvoj rozvinutej spoločnosti založenej na vedomostiach, čím sa dosiahnu lisabonské ciele.
Vzdelávací systém stojí pred náročnými úlohami. Spomeňme len demografický vývoj, 
starnutie pracovnej sily a simultánne snahy na zvýšenie úrovne zamestnanosti.

Postavenie žien na pracovnom trhu ju spojené s postavením žien v školstve a vo vzdelávacom 
systéme. Na pracovnom trhu stále existujú medzi mužmi a ženami veľké rozdiely, ako sú 
napríklad rozdielne mzdy, čo je často výsledkom nerovností, ktoré existujú v školstve a vo 
vzdelávacích systémoch v Európe. Vyše 60% nových pracovných miest, ktoré sa vytvorili v 
rokoch 1995 až 2000, bolo v sektore s najnovšou technológiou. Ženy sú podpriemerne 
zastúpené v oblastiach, ako je výskum a technológia, ktoré majú dôležitú úlohu pri tvorbe 
konkurencieschopnej a dynamickej na  vedomostiach založenej ekonomiky sledujúcej 
lisabonský cieľ. Mali by sa vypracovať stratégie na zvýšenie podielu a účasti žien na všetkých 
úrovniach vzdelávania v tejto oblasti. Mali by sa vypracovať štatistiky a rozdeliť podľa 
pohlavia v rámci vedeckých oblastí, ako je financovanie výskumu alebo zastúpenie žien na 
univerzitách a vo výskumných strediskách, aby sa mohli nájsť účinné prostriedky na 
vytvorenie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov v školstve a vo vzdelávacích systémoch 
Európy.

Rovnaký prístup k vzdelávaniu

Školstvo a vzdelávanie má na občanov priamy dosah a pre mnohých občanov zaradených do 
programu je to po prvý raz, čo sú v kontakte s Európskou úniou, s členským štátom alebo 
kandidátskou krajinou. Štúdium alebo odborné vzdelávanie v zahraničí je vynikajúcim 
spôsobom učenia sa iného jazyka a kultúry a program poskytuje ľuďom možnosť pochopiť 
rôznorodosť Európskej únie a jej susedov. Program v oblasti celoživotného školstva a 
vzdelávania, ktorý zahŕňa všetky existujúce programy, je preto dôležitý nielen na 
zabezpečenie hospodárskeho rastu, ale aj - a to je ešte dôležitejšie - na integráciu v rámci 
Európskej únie.

Program by mal byť dostupný pre všetkých ľudí a mal by venovať osobitnú pozornosť 
skupinám, ktoré sú v školstve a vo vzdelávaní slabo zastúpené. Program vytvára sieť 
národných agentúr zameraných na skupiny, ktoré majú mimoriadne ťažkosti dostať sa ku 
vzdelaniu; žiaci s osobitnými potrebami, postihnutí, prisťahovalci a tí, ktorí žijú pod hranicou 
chudoby. Príliš často sa stáva, že úroveň vzdelania sa dedí z rodičov na deti, a jedným z 
hlavných cieľov musí byť podpora vzdelávania nezávisle od sociálneho pôvodu. Jazyk je 
kľúčom na integrovanie do novej spoločnosti. Navrhovateľka by chcela pripomenúť členským 
štátom, aby uznali dôležité spojenie medzi výučbou jazyka a integráciou do novej spoločnosti, 
a vyzýva členské štáty, aby zlepšili jazykové vzdelávanie, ktoré sa poskytuje prisťahovalcom.

Podpora európskych jazykových schopností je cieľ, ktorý si vyžaduje pozornosť. Rokovanie 
Európske rady v Barcelone v roku 2002 vytýčilo cieľ začať už v útlom detstve s výučbou 
aspoň dvoch cudzích jazykov.



PA\550046SK.doc PE 350.236v01-00

SK

Zemepisne znevýhodnené oblasti potrebujú väčšiu podporu. Mala by sa zlepšiť aj rovnosť 
medzi regiónmi. Vzdelávanie a výskum by sa mal rozvíjať tak, že sa budú zameriavať na 
podporu silných stránok a konkrétnych charakteristík regiónu.

Flexibilné formy vzdelávania

Navrhovateľka vyzýva členské štáty, aby preskúmali rozličné formy vzdelávania, ktoré majú 
k dispozícii, s cieľom nájsť školské a vzdelávacie systémy, vyhovujúce modernej spoločnosti. 
Pri vytváraní možností, aby všetky kategórie ľudí mali prístup ku vzdelaniu, je dôležité mať 
na pamäti, že väčšina zamestnancov v Európskej únii s čiastočným pracovným úväzkom sú 
ženy. Preto je dôležité, najmä pre ženy, aby existovali možnosti na elektronické vzdelávanie 
(prostredníctvom internetu) a diaľkové štúdium.  

Účasť tretích krajín

Program je otvorený účasti tretích krajín a navrhovateľka by chcela upriamiť pozornosť na 
závažnosť tejto možnosti pre budúcnosť Európskej únie. Ide o vzájomne výhodnú situáciu, 
keď krajiny ako Turecko či západný Balkán môžu mať úžitok z takejto predvstupovej 
stratégie, a je to veľká príležitosť pre občanov Európskej únie mať možnosť zúčastniť sa na 
školských a vzdelávacích programoch mimo 25 členských krajín EÚ. Navrhovateľka vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplnú realizáciu účasti tretích krajín.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výboru pre kultúru a vzdelávanie, ako 
gestorský výbor, aby do svojej správy prijal nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Rozvinutá na vedomostiach založená 
spoločnosť je kľúčom k vyššiemu rastu a 
vyššej miere zamestnanosti. Školstvo a 
vzdelávanie sú pre Európsku úniu 
nevyhnutnými prioritami, aby sa dosiahli 
lisabonské ciele.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 13a (nové)

(13a) Smernica č. 2002/73/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. septembra 2002, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 
76/207/EHS o uplatňovaní rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami čo sa týka 
zamestnania, odborného vzdelávania a 
pracovného postupu a pracovných 
podmienok*, obsahuje požiadavku na 
prístup ku všetkým druhom a všetkým 
úrovniam odborného poradenstva.

* Ú. v. L 269 z 05.10.2002, str. 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 16a (nové)

(16a) Pokračujúca nadnárodná spolupráca 
a zvýšená mobilita v oblastiach školstva a 
vzdelávania by prispela k zvýšeniu kvalitu 
školstva a vzdelávania v rámci Európskej 
únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 17a (nové)

(17a) Vzhľadom na lisabonský cieľ, ktorým 
je dosiahnuť do roku 2010 mieru 
zamestnanosti žien vyššiu ako 60%, a 
skutočnosť, že segregácia pracovného trhu 
je stále vysoká, je dôležité uľahčiť ženám 
prístup k celoživotnému vzdelávaniu, a 
najmä k informačným technológiám, a 
podporovať účasť žien na všetkých 
úrovniach školstva a vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 26a (nové)

(26a) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať skupinám, ktoré majú v 
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európskom školstve a vo vzdelávacích 
systémoch podpriemerné zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 2

Všeobecným cieľom integrovaného 
programu je prispievať prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania k rozvoju 
Spoločenstva ako rozvinutej spoločnosti, 
založenej na vedomostiach, s trvalo 
udržateľným rastom, väčším počtom lepších 
pracovných príležitostí a väčšou sociálnou 
súdržnosťou, pričom sa zabezpečí dobrá 
ochrana životného prostredia pre budúce 
generácie. Konkrétne sa zameriava na 
podporu vzájomnej výmeny, spolupráce a 
mobility medzi školskými a vzdelávacími 
systémami vnútri Spoločenstva, aby sa stali 
zárukou svetovej kvality.

Všeobecným cieľom integrovaného 
programu je prispievať prostredníctvom 
celoživotného vzdelávania k rozvoju 
Spoločenstva ako rozvinutej spoločnosti, 
založenej na vedomostiach, s trvalo 
udržateľným rastom, väčším počtom lepších 
pracovných príležitostí a väčšou sociálnou 
súdržnosťou, kde sa osobitná pozornosť 
bude venovať integrácii pohlavnej 
dimenzie vo všetkých druhoch a na 
všetkých úrovniach školských a 
vzdelávacích systémov, pričom sa zabezpečí 
dobrá ochrana životného prostredia pre 
budúce generácie.  Konkrétne sa zameriava 
na podporu vzájomnej výmeny, spolupráce a 
mobility medzi školskými a vzdelávacími 
systémami vnútri Spoločenstva, aby sa stali 
zárukou svetovej kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 3 bod (ca) (nový)

(ca)  poskytnúť prístup k možnostiam na 
celoživotné vzdelávanie pre všetkých a 
podniknúť konkrétne kroky zamerané na 
najviac znevýhodnené osoby, ako sú 
slobodní rodičia, prisťahovalci, ženy a muži 
žijúci v odľahlých oblastiach alebo v 
chudobe;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 3 bod (e)

(e) prispieť k zvýšeniu účasti ľudí všetkých 
vekových kategórií na celoživotnom 
vzdelávaní;

(e) prispieť k zvýšeniu účasti ľudí všetkých 
vekových kategórií na celoživotnom 
vzdelávaní a venovať osobitnú pozornosť 
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skupinám, ktoré sú v školských a vo 
vzdelávacích systémoch v Európe zastúpené 
podpriemerne;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 3 bod (e)

(f) podporovať jazykovú výučbu a jazykovú 
rozmanitosť;

(f) podporovať jazykovú výučbu a 
používanie jazyka na zabezpečenie 
jazykovej rozmanitosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 3 bod (f)

(i) využiť výsledky, inovatívne výrobky a 
procesy a vymieňať si overené skúsenosti v 
oblastiach, ktoré zahŕňa integrovaný 
program.

(i) využiť výsledky, inovatívne výrobky a 
procesy a vymieňať si overené skúsenosti v 
oblastiach, ktoré zahŕňa integrovaný 
program s cieľom zvýšiť kvalitu 
vzdelávania prostredníctvom preberania 
najlepších skúseností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 1 odsek 3 bod (i a) (nový)

(ia) zabezpečiť uplatňovanie stratégie 
rovnosti pohlaví (gender mainstreaming) a 
plné zapojenie mužov a žien vo všetkých 
sektoroch škôl a vzdelávania v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 6 odsek 2 bod (b) bod (vi a ) (nový)

(via) musia mať primerané znalosti o 
stratégii rovnosti pohlaví (gender 
mainstreaming) a musia urobiť 
nevyhnutné kroky na uplatňovanie tejto 
stratégie v ich práci;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 18 bod c
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(c) podporovať výučbu druhého cudzieho 
jazyka;

(c) podporovať výučbu cudzích jazykov;


