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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o právnom rámci opatrení na zosúladenie rodinného života s obdobím štúdia mladých 
žien v Európskej únii
(2006/2276 (INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 2 a článok 141 zmluvy o ES,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie vyhlásenú v roku 20001, najmä jej 
články 9 a 14 týkajúce sa práva na založenie rodiny a práva na vzdelanie, 

– so zreteľom na závery Európskej rady z Kodane v dňoch 21. a 22. júna 1993, v Lisabone v 
dňoch 23. a 24. marca 2000, v Štokholme v dňoch 23. a 24. marca 2001, v Barcelone v 
dňoch 15. a 16. marca 2002, v Bruseli v dňoch 20. a 21. marca 2003, v Bruseli v dňoch 
25. a 26. marca 2004, v Bruseli v dňoch 22. a 23. marca 2005 a 23. a 24. marca 2006 
týkajúce sa Lisabonskej stratégie pre zamestnanosť a rast,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie európskych ministrov školstva v Bologni 19. júna 
1999,

– so zreteľom na Európsky pakt pre mládež, ktorý prijala Európska rada v Bruseli v dňoch 
22. a 23. marca 2005,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a Komisie zo 14. marca 2007 o opatrovateľskej 
službe pre deti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2005 o európskych politikách týkajúcich sa 
mladých ľudí pod názvom Riešenie problémov mladých ľudí v Európe – implementácia 
Európskeho paktu mládeže a presadzovanie aktívneho občianstva (KOM(2005)0206), 
ktoré hovorí o potrebe zabezpečiť mladým ľuďom kvalitné vzdelávanie a odbornú 
prípravu v spojení s lepším zosúladením medzi rodinným životom a profesionálnym 
životom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2003 pod názvom Efektívne 
investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy: povinnosť Európy (KOM(2002)0779),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2003 pod názvom Úloha univerzít v 
Európe znalostí (KOM(2003)0058), 

  
1 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s 1.



PE 386.544v01-00

Externý preklad 4/13 PR\658908SK.doc

Externý preklad

SK

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. apríla 2005 pod názvom Mobilizácia vzdelanosti 
v Európe: ako môžu univerzity v plnej miere prispieť k Lisabonskej stratégii 
(KOM(2005)0152),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. júna 2005 pod názvom Nediskriminácia a rovnaké 
príležitosti pre všetkých – rámcová stratégia (KOM(2005)0224),

– so zreteľom na rozhodnutie č. 1672/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 
2006, ktorým sa zriaďuje program Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
solidarity – Progress1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. marca 2006 pod názvom Plán uplatňovania 
rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (KOM(2006)0092),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. marca 2005 pod názvom Zelená kniha – Ako 
čeliť demografickým zmenám, nová solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 pod názvom Demografická 
budúcnosť Európy – pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)0571),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 pod názvom Prvá etapa 
konzultácie so sociálnymi partnermi o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného 
života (SEK(2006)1245),

– so zreteľom na odporúčanie Rady 92/241/EHS z 31. marca 1992 o opatrovaní detí2, ktoré 
stanovuje, že rodičom, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacieho kurzu alebo odborného 
vzdelávania s cieľom uplatniť sa na trhu práce, majú byť poskytnuté tieto služby,

– so zreteľom na uznesenie z 9. marca 2004 o zosúladení profesionálneho, rodinného a 
súkromného života3, na uznesenie z 9. marca 2005 o prehodnotení Lisabonskej stratégie 
po uplynutí polovice času jej trvania4, na uznesenie z 19. januára 20065 o budúcnosti 
lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosť, na uznesenie z 1. februára 2007 o 
diskriminácii mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania6, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0000/2007),

  
1 Ú. v. EÚ L 315, 15.11.2006, s 1.
2 Ú. v. ES L 123, 8.5.1992, s 16.
3 Ú. V. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
4 Ú. v. EÚ C 320, 15.12.2005, s. 164. 
5 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
6 Prijaté texty, P6_TA(2007)0021.
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A. keďže vzdelávanie a rodina patria do národnej kompetencie a zodpovednosti,

B. keďže vzdelanie je základným právom pre všetkých a nevyhnutnou podmienkou rozvoja 
osobnosti a jej účasti na hospodárskom a spoločenskom živote, 

C. keďže prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a učeniu je základným predpokladom, aby 
mladí muži a ženy nadobudli schopnosti, ktoré Európa potrebuje v oblasti stimulácie 
zamestnanosti a rastu, ako aj v oblasti medzigeneračnej solidarity a obnovy obyvateľstva, 

D. keďže lepšie zosúladenie rodinného života a študentského života na všetkých úrovniach 
by mohlo umožniť lepšie zužitkovať potenciál mladých ľudí, najmä mladých žien, a tak 
prispieť k vytváraniu vedomostnej spoločnosti, konkurencieschopnosti hospodárstva, 
sociálnej kohézii a obnove európskej spoločnosti, čo sú ciele vyjadrené v revidovanej 
Lisabonskej stratégii,

E. keďže budúcnosť Európy závisí od jej schopnosti podporovať spoločnosti prijímajúce deti 
a mladých ľudí a keďže v rámci toho by naplnenie rodinných prianí nemalo stáť v 
protiklade k rozhodnutiam týkajúcim sa vzdelávania a profesie, alebo byť brzdou pri ich 
sledovaní alebo novom rozhodovaní o nich,

F. keďže predĺženie obdobia štúdia1, absencia podnetov na založenie samostatnej 
domácnosti, neskoršie osamostatňovanie, ako aj ťažší prístup k aktívnemu životu môžu v 
prípade mladých ľudí viesť k rozhodnutiu odložiť založenie rodiny,

G. keďže príležitosti, aké poskytuje celoživotné vzdelávanie a dlhšie trvanie štúdia, vedú k 
zvýšeniu priemerného veku študujúcich a vzdelávajúcich sa mužov a žien2,

H. keďže zvýšenie dĺžky života ovplyvňuje medzigeneračné a rodinné vzťahy a zvyšuje 
počet závislých osôb,

I. keďže uvedené oznámenie Komisie o zosúladení pracovného, súkromného a rodinného 
života uznáva, že politiky zosúladenia sa musia takisto týkať mladých žien a mladých 
mužov, ktorí sú ešte súčasťou systému vysokého školstva,

J. keďže materiálne ťažkosti často sťažujú prístup a pokračovanie štúdia, pričom sú 
mimoriadne náročné na zvládnutie pre mladé ženy a mladých mužov, ktorí študujú a 
zároveň nesú zodpovednosť za rodinu, prípadne majú profesionálnu zodpovednosť1,

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Správa EUROSTUDENT 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe, priemerný vek 
študentov v Spojenom kráľovstve je 28 rokov, v Rakúsku 25,3 roka, vo Fínsku 24,6 roka, v Holandsku 24,2 roka 
a v Írsku 24,1 roka.
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K. keďže členské štáty by mali vytvoriť priaznivé sociálne a hospodárske prostredie pre 
mladých rodičov napriek tomu, že im neprislúcha ovplyvňovať individuálnu voľbu mať 
alebo nemať deti,

L. keďže štatistiky ukazujú, že Európania nemajú taký počet detí, aký by si želali2,

M. keďže sú to práve ženy, ktoré sa väčšinou starajú o závislé osoby3, hrozí im vo väčšej 
miere než mužom, že nebudú pokračovať v ďalšom štúdiu, že zanechajú už prebiehajúce 
štúdium, alebo sa k nemu už nevrátia, čo nevyhnutne vedie k faktickej diskriminácii v 
prístupe a pokračovaní štúdia a celoživotného vzdelávania, ako aj k nerovnostiam medzi 
mužmi a ženami v profesionálnom živote,

N. keďže vo väčšine krajín je práca v priebehu štúdia buď dôvodom znemožňujúcim čerpanie 
sociálnej pomoci, alebo dôvodom na jej zníženie, a keďže študentský štatút, najmä ak sú 
tu osoby, o ktoré je potrebné sa starať, závažne komplikuje poskytovanie bankových a 
iných pôžičiek,

O. keďže zodpovednosť za rodinu zahŕňa špecifické potreby v rámci určitého množstva 
oblastí, najmä v oblasti bývania, opatrovateľských služieb a pružnosti pri navštevovaní 
prednášok,

P. keďže rôzne krajiny a rôzne ustanovizne vyššieho a profesijného vzdelávania rôznym 
spôsobom zaobchádzajú so študentmi/študentkami s rodinnou zodpovednosťou – čo môže 
byť určitou prekážkou pri ich mobilite, a teda pri uskutočňovaní ich vzdelávacích alebo 
profesionálnych túžob – a keďže ich potreby sa v rámci vzdelávacích systémov, ako aj v 
súvislosti s kritériami na prideľovanie študentskej pomoci, nezohľadňujú rovnakým 
spôsobom,

1. pripomína, že nasledujúce odporúčania sa týkajú mladých ľudí, najmä mladých žien, v 
období štúdia alebo učenia, ktorí majú alebo si želajú prijať zodpovednosť za rodinu;

2. pripomína, že v súlade so závermi Zelenej knihy o demografii je jedným z dôvodov 
európskej demografickej nedostatočnosti posunutie rôznych životných etáp (štúdium, 
práca, rodina);

3. sa teší skutočnosti, že Komisia v uvedenom oznámení o zosúladení pracovného, 
súkromného a rodinného života uznala, že politiky zosúladenia sa musia takisto týkať 

    
1 Správa Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: v Holandsku pracuje 
91 % všetkých študentov, v Írsku 69 %, v Rakúsku 67 %, v Nemecku 66 %, vo Fínsku 65 %.
2 Oznámenie Komisie zo 16. marca 2005 pod názvom Zelená kniha – Ako čeliť demografickým zmenám: nová 
solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094).
3 Rapport Eurostudent 2005, Social and Economic Conditions of student life in Europe: 13,8 % študentiek 
s dieťaťom v Lotyšsku oproti 5,3 % študentov, 12,1% oproti 10,4 % v Írsku, 11,5 % oproti 10,1 % v Rakúsku.
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mladých žien a mladých mužov, ktorí sa ešte nachádzajú v systéme vysokého školstva, 
pričom vyjadruje poľutovanie nad tým, že neboli predložené žiadne konkrétne návrhy;

4. povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby v rámci svojho záväzku na podporu súdržnejšej 
spoločnosti pre deti a mladých ľudí rozvíjali politiky podporujúce zosúladenie 
študentského života a rodinného života, aby sa tak umožnilo mať mladým mužom a 
ženám taký počet detí, aký si želajú a zároveň zhodnotiť ich príspevok k rastu a európskej 
konkurencieschopnosti;

5. povzbudzuje členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť situácii mladých ľudí, najmä 
mladých žien, ktoré v období štúdia alebo učenia nesú zodpovednosť za rodinu, najmä aby 
im poskytli špecifickú sociálnu výpomoc prispôsobenú ich potrebám a nezávislú od toho, 
či popri štúdiu vykonávajú alebo nevykonávajú profesionálnu činnosť;

6. povzbudzuje členské štáty, aby rozšírili študentské poistenie aj na osoby, o ktoré sa 
študent/študentka stará; 

7. vyzýva členské štáty a ustanovizne poskytujúce pôžičky, aby zjednodušili a uľahčili 
poskytovanie pôžičiek za výhodných podmienok pre mladých mužov a mladé ženy, ktorí 
nesú zodpovednosť za rodinu a zároveň študujú alebo sa učia;

8. povzbudzuje členské štáty, aby v spolupráci s miestnymi orgánmi a ustanovizňami 
vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania prijali potrebné opatrenia, aby študenti –
rodičia mali prístup k takému bývaniu, ktoré bude zodpovedať ich potrebám, ako aj k 
dostatočnej a primeranej opatrovateľskej službe pre deti za rovnakých podmienok ako 
rodičia, ktorí pracujú; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali možnosti 
prostriedkov Spoločenstva v tejto oblasti, najmä možnosti, ktoré poskytuje Európsky
sociálny fond;

9. povzbudzuje ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby v rámci 
svojich infraštruktúr zriadili opatrovateľskú službu a vyzýva členské štáty, aby podporili 
tento druh podnetov;

10. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s ustanovizňami vyššieho alebo profesionálneho 
vzdelávania poskytli pružnejšiu organizáciu štúdia, napríklad tým, že sa zvýši ponuka 
diaľkového vzdelávania a možností individuálneho štúdia;  

11. povzbudzuje členské štáty a ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby 
väčšmi využívali pružné techniky výučby, ktoré umožňujú nové technológie, a aby tieto 
technológie poskytli k dispozícii všetkým študujúcim alebo učiacim sa mladým ľuďom, 
najmä tým, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu;

12. vyzýva členské štáty a ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby v 
mimoriadnej miere zohľadnili potreby tehotných študentiek a matiek malých detí, aby ich 
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tak podporili pri pokračovaní v štúdiu, respektíve pri návrate k nemu;

13. vyzýva ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby zvyšovali 
povedomie svojich učiteľov a zamestnancov o špecifických potrebách týchto študentov a 
študentiek a aby v prípade potreby zriadili pre nich podporné a poradenské služby, a 
umožnili im tak vstup, pokračovanie alebo návrat do systému vyššieho alebo 
profesionálneho vzdelávania;

14. vyzýva ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby pri výpočte 
nákladov na školné brali ohľad na finančnú situáciu mladých ľudí, mužov i žien, ktorí 
nesú zodpovednosť za rodinu, a povzbudzuje ich, aby im poskytli náležitú pomoc;

15. vyzýva členské štáty a sociálnych partnerov, aby v rámci celoživotného vzdelávania rátali 
okrem iného aj s možnosťami rodičovských dovoleniek, ako aj s väčšou pružnosťou 
pracovných podmienok, najmä prostredníctvom používania nových technológií;

16. pripomína, že skutočnosť, že sú to väčšinou ženy, kto sa stará o závislé osoby, vedie v 
oblasti vzdelávania a v profesionálnej oblasti k diskriminácii medzi mužmi a ženami; 
vyzýva preto členské štáty, aby zhodnotili rodinný život a aby podporili rolu otcov, ako aj 
lepšiu deľbu zodpovedností v rámci rodinného života, a to aj počas štúdia, ako 
plnohodnotnej zložky rovnosti medzi mužmi a ženami;

17. odporúča členským štátom, Rade a Komisii, aby si v rámci otvorenej koordinačnej 
metódy a schôdzí ministrov školstva vymieňali osvedčené postupy v oblasti podpory 
študentov/študentiek, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu a aby zároveň zohľadnili 
inovačné ustanovenia, ktoré v tomto ohľade zaviedli niektoré európske krajiny;

18. odporúča Komisii a členským štátom, aby pri vypracúvaní a zavádzaní programov 
Spoločenstva a národných programov v oblasti vzdelávania zohľadnili špecifickú situáciu 
študentov/študentiek, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu, a upozorňuje na dôležitosť toho, 
aby boli do týchto programov zahrnuté prierezové opatrenia podporujúce zosúladenie 
študentského a rodinného života;

19. vyzýva členské štáty, aby na základe svojej vnútroštátnej situácie zhodnotili, či reforma 
ich vzdelávacieho systému podporujúca pružnosť a lepšie riadenie času štúdia bude mať 
za dôsledok urýchlenie osamostatnenia mladých ľudí a ich vstup do aktívneho života, ako 
aj naplnenie ich túžob po rodine;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj členským 
štátom. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s cieľmi prijatými na Európskej rade v Lisabone v roku 2000 sa má Európa do roku 
2010 stať najkonkurencieschopnejším a najdynamickejším svetovým hospodárstvom 
založeným na poznatkoch, ktoré bude schopné trvalo udržateľného hospodárskeho rastu 
sprevádzaného kvantitatívnym a kvalitatívnym zlepšením zamestnanosti a väčšou sociálnou 
kohéziou.
Táto stratégia bola vypracovaná s cieľom umožniť Únii do roku 2010 znova získať 
podmienky na plnú zamestnanosť a posilniť kohéziu. Rada takisto uviedla, že všeobecným 
cieľom týchto opatrení je zvýšiť do roku 2010 mieru celkovej zamestnanosti v EÚ na 70 % a 
mieru zamestnanosti žien na viac ako 60 %1.

Šéfovia štátov a vlád uznali na Európskych radách v Štokholme2 a Barcelone3, že budúcnosť 
európskeho hospodárstva a spoločnosti bude závisieť od jej občanov, najmä od mladých 
generácií a úrovne ich vzdelanosti. Preto musia mať všetci mladí ľudia, muži i ženy, možnosť 
dostať kvalitné vzdelanie a odborné vzdelanie, ktoré budú prispôsobené novým nárokom trhu, 
a neustále aktualizovať svoje znalosti, aby mohli vstúpiť do sveta práce a trvalo v ňom 
napredovať.

Úroveň vzdelania je základným faktorom rastu a inovačných schopností spoločnosti. Odhad 
OECD hovorí, že pridanie ďalšieho roku v rámci stredoškolského štúdia zvyšuje mieru rastu 
bezprostredne o 5 % a z dlhodobého hľadiska o ďalšie 2,5 %4.

Vzdelávanie a odborná príprava tým, že rozvíja osobné a občianske schopnosti a zároveň 
profesionálne spôsobilosti, vytvára hospodárske a sociálne zisky. Investovanie do ľudských 
zdrojov je teda kľúčovým nástrojom posilnenia sociálnej inklúzie. Štúdia OECD ukazuje, že v 
niektorých krajinách, kde je priemerná úroveň vzdelania najvyššia, je najmenej nerovností 
medzi jednotlivcami5. 

Úroveň vzdelania má takisto nepopierateľný vplyv na zamestnanosť, keďže miera 
nezamestnanosti je tým nižšia, čím vyššia je vzdelanostná úroveň6, vďaka čomu korelatívne 
klesajú súvisiace sociálne výdavky. Takisto je jasné, že miera zamestnanosti stúpa s 
dosiahnutou úrovňou vzdelania: ak vezmeme populáciu vo veku 25 až 64 rokov, miera 

  
1 Európska rada v Lisabone v marci 2000.
2 Európska rada v Štokholme v dňoch 23. a 24. marca 2001.
3 Európska rada v Barcelone v dňoch 15. a 16. marca 2002.
4 De la Fuente a Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy (Ľudský kapitál a 
hospodárstvo založené na poznatkoch), konečné znenie správy pre GR pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, 
Európska komisia, máj 2002.
5 Medzinárodný program pre dohľad nad vedomosťami žiakov, OECD, 2002.
6 Napokon, miera nezamestnanosti držiteľov vysokoškolského diplomu bola v roku 2001 na úrovni 3,9 %, čo je 
trikrát menej než miera nezamestnanosti osôb s nízkou kvalifikáciou.
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zamestnanosti osôb s vysokoškolským vzdelaním bola v roku 2001 na úrovni 84 %, čo je o 15 
bodov viac než priemer všetkých vzdelanostných úrovní a o 30 bodov viac než v prípade 
osôb, ktoré dosiahli nižší stupeň stredného vzdelania1. 

Keďže z vyššie uvedeného vyplýva zásadná potreba investovať do ľudských zdrojov, 
ktoré predstavujú mladí ľudia, aby sa im v plnej miere umožnilo prispieť k 
hospodárskemu a sociálnemu udržaniu európskej spoločnosti, netreba opomenúť ani ich 
potenciál pre demografickú obnovu našich spoločností.

Ako uviedla Európska komisia v Zelenej knihe o demografii2 a Rada v Európskom pakte pre 
mládež3, je načase vytvoriť prostredníctvom zlepšenia profesionálneho vzdelávania a kvality 
zamestnanosti, ako aj prostredníctvom vytvorenia prostredia podporujúceho sociálnu 
integráciu detí a mladých ľudí a naplnenia ich rodinných túžob, také spoločnosti, ktoré im 
budú priaznivo naklonené.

Všetky štatistiky ukazujú, že Európania, najmä tí najvzdelanejší, nemajú taký počet detí, aký 
by si želali. Napĺňanie skutočných rodinných túžob je ovplyvnené sociálnymi a 
hospodárskymi faktormi, ktoré spôsobujú neskoršie realizovanie rôznych životných etáp: 
predĺženie štúdií, neskoršie osamostatnenie, obdobia profesionálnej adaptácie a ťažší prístup k 
aktívnemu životu sú všetko faktory, ktoré vedú k odloženiu rozhodnutia mladých ľudí založiť 
si rodinu.

Ako vyplýva z viacerých nedávnych štúdií o pôrodnosti v Európe4, neskoršie pôrody
nedokážu kompenzovať rodičovstvo, ktoré sa nerealizovalo v mladšom veku. Navyše tieto 
štúdie ukazujú, že rozhodnutie odložiť založenie rodiny na pokročilejší vek zahŕňa takisto 
náklady pre verejné zdravotné systémy, keďže sú tu vyššie riziká pre matku i dieťa. Okrem 
toho, biologické faktory spočívajúce vo veku ženy môžu dotyčnej osobe zabrániť mať želaný 
počet detí.  

Hoci je pravda, že členským štátom neprináleží úloha ovplyvňovať individuálne 
rozhodnutia mať či nemať deti, mali by vytvoriť všetky potrebné podmienky na to, aby 
umožnili mať Európanom toľko detí, koľko si želajú.
Jedným z prostriedkov, ako dospieť k tomuto cieľu, by bolo vytvorenie priaznivého 
sociálneho, hospodárskeho a vzdelávacieho rámca, ktorý umožní mladým Európanom 
naplniť svoje túžby po rodine vo včasnejšom štádiu života tak, aby to negatívne 
neovplyvnilo ich možnosti odborného vzdelania alebo kariéry.

  
1 Tamtiež.
2 Oznámenie Komisie zo 16. marca 2005 pod názvom Zelená kniha – Ako čeliť demografickým zmenám: nová 
solidarita medzi generáciami (KOM(2005)0094).
3 Oznámenie Komisie z 30. mája 2005 o európskych politikách týkajúcich sa mladých ľudí pod názvom Riešenie 
problémov mladých ľudí v Európe – implementácia Európskeho paktu mládeže a presadzovanie aktívneho 
občianstva (KOM(2005)0206).
4 Lutz, Skirbekk: How would tempo policies work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe; Billari, Philipov: Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western Europe.
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Zdá sa, že vo svojom nedávnom oznámení o zosúladení pracovného, súkromného a 
rodinného života1 Európska komisia uznala opodstatnenosť tejto perspektívy, pretože v 
časti o organizácii práce uvádza, že verejné politiky zosúladenia sa musia takisto týkať 
mladých žien a mladých mužov, ktorí sú ešte na vysokých školách.

Okrem lepšieho využitia potenciálu mladých ľudí je potreba podpory zosúladenia rodinného 
života s obdobím štúdií posilnená takisto skutočnosťou, že predĺženie trvania štúdia a 
možnosti celoživotného vzdelávania prispievajú k zvýšeniu priemerného veku študentov. 
Podľa štatistík správy EUROSTUDENT z roku 20052 je priemerný vek študentov v Spojenom 
kráľovstve 28 rokov, v Rakúsku 25,3 roka, vo Fínsku 24,6 roka, v Holandsku 24,2 roka a v 
Írsku 24,1 roka.

Vo viacerých krajinách teda študenti nesú popri svojom štúdiu zodpovednosť za rodinu, alebo 
prijímajú rozhodnutie, že naplnia svoje túžby po rodine a budú mať deti ešte pred zavŕšením 
svojho štúdia. 41 % žien vo Švédsku má prvé dieťa pred ukončením štúdia, vo Fínsku je to 
31 % a v Nórsku 30 %.
Množstvo študentov – rodičov je významné vo viacerých európskych krajinách: v Írsku 
dosahuje podiel študentov, ktorí majú dieťa, 11,3 %, v Rakúsku 10,8 %, v Lotyšsku 10,7 % a 
vo Fínsku 8 %.

Žiaľ, s výnimkou severských krajín, ktoré disponujú súborom sociálnych a 
hospodárskych opatrení priaznivých pre študentov – rodičov, vo väčšine európskych
krajín musia študenti, ktorí nesú takisto zodpovednosť za rodinu, čeliť výrazným 
ťažkostiam v oblasti štúdia, ako aj v každodennom živote. Majú špecifické potreby, čo 
sa týka bývania, opatrovateľskej služby, pružnosti pri nakupovaní atď. Ako však 
vyplýva z nedostatku štatistík a údajov týkajúcich sa životných podmienok týchto 
študentov, tieto potreby sú v rámci vzdelávacieho a sociálneho systému uznané iba v 
malej miere, prípadne nie sú uznané vôbec.

Nezohľadnenie špecifickej situácie študentov, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu, teda 
môže spôsobiť diskrimináciu v prístupe k vzdelaniu na všetkých úrovniach a k 
celoživotnému vzdelávaniu. Veľké rozdiely v zaobchádzaní, ktoré možno pozorovať v 
rôznych členských štátoch, sú ďalšou prekážkou pri napĺňaní prianí týkajúcich sa 
vzdelania, a teda aj profesionálnych želaní vrátane mobility.

Ženy sú v tomto smere zvlášť zraniteľné, pretože sú to práve ony, kto vo väčšine prípadov 
nesie zodpovednosť za rodinu, a to aj vtedy, keď študujú. Podľa správy EUROSTUDENT 
tvorí v Lotyšsku podiel študentiek, ktoré majú dieťa, 13,8 % oproti 5,3 % študentov, v Írsku je 
tento pomer 12,1 % k 10,4 %, v Rakúsku 11,5 % k 10,1 %.

Pre nedostatočnú podporu je teda u žien vyššia pravdepodobnosť než u mužov, že nebudú 
  

1 Oznámenie Komisie z 12. októbra 2006 pod názvom Prvá etapa konzultácie so sociálnymi partnermi o 
zosúladení pracovného, súkromného a rodinného života (SEK(2006)1245).
2 Správa EUROSTUDENT 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe.
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pokračovať v štúdiu, že ho zanechajú alebo sa k nemu už nikdy nevrátia, čo nevyhnutne 
spôsobuje nerovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti profesionálneho života a vedie k strate 
ich potenciálu.

Stanovisko spravodajkyne:

Spravodajkyňa sa teší, že Európska komisia vo svojom nedávnom oznámení o zosúladení 
pracovného, súkromného a rodinného života uznala, že politiky zosúladenia by sa mali takisto 
týkať mladých žien a mladých mužov, ktorí sú ešte súčasťou systému vyššieho vzdelávania, 
vyjadruje však poľutovanie, že Komisia v tomto ohľade nepredložila žiadne konkrétne 
návrhy.

V kontexte týchto demografických výziev a záväzku členských štátov vytvoriť spoločnosti, 
ktoré budú priaznivejšie naklonené deťom a mladým ľuďom, chce spravodajkyňa zdôrazniť 
potrebu prijatia takých verejných politík, ktoré priznajú väčšiu podporu mladým 
ľuďom, aby mohli prijať zodpovednosť a realizovať svoje vzdelávacie i rodinné plány 
bez toho, že by jeden z nich musel prevážiť na úkor druhého.

Spravodajkyňa preto navrhuje, aby očakávania a potreby mladých mužov a žien, ktorí popri 
svojom štúdiu alebo odbornom vzdelávaní nesú aj zodpovednosť za rodinu, boli väčšmi brané 
do úvahy jednak v rámci vzdelávacích, ako aj sociálnych systémov.

Ako jedno z opatrení v tomto smere spravodajkyňa navrhuje, aby členské štáty poskytli týmto 
mladým ľuďom špecifickú sociálnu pomoc primeranú ich potrebám, ktorej pridelenie či 
výška nebude spochybnená alebo znížená z dôvodu paralelného vykonávania profesionálnej 
aktivity popri štúdiu.

Okrem toho, vzhľadom na materiálne ťažkosti, s ktorými sú títo študenti/tieto študentky 
konfrontovaní/konfrontované, spravodajkyňa navrhuje, aby ustanovizne vyššieho alebo 
profesionálneho vzdelávania zohľadňovali finančné ťažkosti týchto mladých ľudí pri 
vypočítavaní nákladov na školné a aby inštitúcie poskytujúce pôžičky uľahčili ich 
poskytovanie tejto kategórii mladých ľudí.

Spravodajkyňa takisto vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s miestnymi samosprávami a 
ustanovizňami vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania zvýšili na jednej strane ponuku 
lacného bývania, ktoré bude zodpovedať potrebám študentov (či už žijú vo dvojici alebo 
sami), ktorí sa starajú o deti, a na druhej strane, aby poskytli opatrovateľskú službu pre deti 
v dostatočnom množstve a za prístupnú cenu.

Okrem toho, s cieľom uľahčiť zosúladenie obdobia štúdia s rodinným životom spravodajkyňa 
povzbudzuje členské štáty a ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, aby 
navrhli pružnejšiu organizáciu študijného tempa (individuálny plán), aby väčšmi 
využívali učebné techniky umožnené novými technológiami a aby dali tieto technológie k 
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dispozícii všetkým študentom, najmä tým, ktorí nesú zodpovednosť za rodinu.

Nakoniec spravodajkyňa vyzýva ustanovizne vyššieho alebo profesionálneho vzdelávania, 
aby zvyšovali povedomie svojich učiteľov a zamestnancov o špecifických potrebách 
týchto študentov a aby v prípade potreby zriadili pre nich podpornú a poradenskú službu 
s cieľom uľahčiť ich vstup, udržanie sa alebo opätovné začlenenie do vyššieho alebo 
profesionálneho vzdelávania.

Aj keď rodinné a vzdelávacie politiky patria medzi národné kompetencie, spravodajkyňa 
odporúča, aby sa v rámci otvorenej koordinačnej metódy uskutočňovala výmena 
osvedčených postupov v oblasti podpory študentov/študentiek, ktorí nesú zodpovednosť 
za rodinu, a aby sa tiež zohľadnili inovačné ustanovenia, ktoré sa v tomto smere zaviedli 
v niektorých európskych krajinách.
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