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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Vzdelávaní dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro
(2007/2114 (INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie „Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie 
je neskoro“ (KOM(2006)0614),

– so zreteľom na rozhodnutie č. 1720/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného 
vzdelávania1,

– so zreteľom na svoje odporúčanie z 26. septembra 2006 o kľúčových kompetenciách 
pre celoživotné vzdelávanie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demokratických výzvach a solidarite 
medzi generáciami“3,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000,

– so zreteľom na článok 149 a 150 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... septembra 2007 týkajúce sa tvorby a rozvoja štatistiky 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... septembra 2007 o ustanovení európskeho 
kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ... septembra 2007 o efektívnosti a rovnosti 
v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy6,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 
(A6-0000/2007),

A. keďže sa vzdelávanie dospelých stáva politickou prioritou a vyžaduje si konkrétne 
a primerané programy, zviditeľňovanie, prístup a zdroje,

B. keďže vzdelávanie a odborná príprava sú rozhodujúcimi faktormi pri plnení cieľov 
Lisabonskej stratégie zvyšovať hospodársky rast, konkurencieschopnosť a sociálne 

  
1 Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
2  Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.
3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, Druhé septembrové zasadnutie v roku 2007.
5 A6-0245/2007, Druhé septembrové zasadnutie v roku 2007.
6 A6-0326/2007, Druhé septembrové zasadnutie v roku 2007.
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začlenenie,

C. keďže ďalšie 4 milióny dospelých by sa museli zapojiť do celoživotného vzdelávania, aby 
sa dosiahla referenčná úroveň účasti, ktorú členské štáty schválili v rámci programu 
„Vzdelávanie a odborná príprava 2010“,

D. keďže investície do vzdelávania dospelých zvyšujú sociálnu a kultúrnu návratnosť 
v podobe väčšieho osobného blaha, ako aj sebarealizácie a aktívnej občianskej účasti,

E. keďže zásadný príspevok vzdelávania dospelých prostredníctvom osvojovania si 
kľúčových spôsobilostí je nevyhnutný pre zamestnateľnosť a mobilitu na modernom trhu 
práce a pre sociálne začlenenie,

F. keďže na monitorovanie rozmanitosti vzdelávania dospelých a na tvorbu politických 
opatrení sú potrebné spoľahlivé údaje,

G. keďže informovanie o systémoch vzdelávania dospelých a prístup k nim sú v jednotlivých 
členských štátoch značne rozdielne,

H. keďže uznávanie a validácia formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania tvoria 
základný prvok v stratégii celoživotného vzdelávania,

I. keďže je naliehavo potrebné prepojiť vzdelávanie dospelých s európskym kvalifikačným 
rámcom a zvýšiť jeho potenciál, pokiaľ ide o kľúčové kompetencie, ako aj sociálne 
a personálne kompetencie,

1. víta návrh Komisie na akčný plán pre vzdelávanie dospelých;

2. uznáva, že by sa na rôznych úrovniach mali prijať opatrenia s cieľom podporiť, posilniť 
a podnietiť nárast kultúry vzdelávania, najmä u dospelých;

3. nalieha na členské štáty, aby zaviedli kultúru celoživotného vzdelávania a sústredili sa 
prednostne na vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých prostredníctvom 
uskutočňovania politických opatrení a činností na podporu osvojovania znalostí, 
na zvýšenie ich príťažlivosti a dostupnosti a na aktualizáciu kvalifikácií;

Zvýšenie motivácie (pre účasť na vzdelávaní dospelých)

4. naliehavo požaduje, aby sa zvýšila podpora vzdelávania dospelých s cieľom motivovať 
viac ľudí zapojiť sa do tohto vzdelávania; domnieva sa, že vzdelávanie dospelých by 
malo zohrávať rozhodujúcu úlohu v politike na podporu všeobecnej kultúry vzdelávania 
prostredníctvom kampaní v médiách, informačných a poradenských služieb 
a predovšetkým informačných a poradenských služieb pre znevýhodnené skupiny;

5. súhlasí, že špeciálne telefonické linky a internetové stránky predstavujú veľmi úspešný 
prostriedok na podporu vzdelávania dospelých a mali by sa zamerať hlavne na nízko 
kvalifikované a staršie osoby;

Štatistické údaje
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6. zastáva názor, že na tvorbu a sledovanie politických opatrení v oblasti vzdelávania 
dospelých, ako aj na poskytovanie signálov a smerov pre integrovaný program 
celoživotného vzdelávania sú potrebné porovnateľné štatistické údaje;

7. domnieva sa, že je potrebné podporiť prieskum európskeho vzdelávania dospelých ako 
prostriedku, pomocou ktorého možno zbierať porovnateľné údaje o vzdelávaní dospelých 
a podporovať spoločné koncepcie;

8. vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby podporovali výmenu osvedčených 
postupov;

Zosúladenie pracovného rodinného života, celoživotného vzdelávania a efektívnej 
realizácie

9. poukazuje na to, že zosúladenie rodinného života, pracovného života a celoživotného 
vzdelávania si vyžaduje nielen väčšiu flexibilitu pri hospodárení s časom a priestorom, 
ale aj sociálne, hospodárske a daňové podnety s cieľom podporiť prístup dospelých 
k programom odbornej prípravy a vzdelávania;

10. zdôrazňuje potrebu zlepšiť používanie nových technológií a v tejto súvislosti 
poznamenáva, že by sa malo podporovať rozvíjanie prístupu k internetu s cieľom 
podnietiť nové zdroje poznatkov a vzdelávacie metódy, napríklad programy diaľkového 
vzdelávania;

11. upozorňuje na to, že je nutné zvýšiť počet verejných a súkromných zariadení 
starostlivosti o deti a zapojiť zamestnávateľov, ktorí by mohli zabezpečiť podnikové 
zariadenia starostlivosti o deti;

Solidarita medzi generáciami (proti „vekovým getám“) a medzi kultúrami

12. pripomína, že demografická zmena predstavuje pre členské štáty zložitý súbor navzájom 
súvisiacich úloh a že naše spoločnosti budú musieť vytvoriť nové formy solidarity 
medzi generáciami;

13. navrhuje preto, aby sa zlepšil prenos poznatkov, spôsobilostí a skúseností dospelých, 
najmä starších ľudí, cestou školiacich systémov na podporu rôznych podnikateľských 
a remeselných činností; domnieva sa tiež, že je potrebné, aby boli školitelia navzájom 
prepojení sieťou, prostredníctvom ktorej by si mohli poskytovať informácie;

14. podčiarkuje význam „prístupu rodinného vzdelávania“, keď sú rodičia motivovaní vrátiť 
sa k vzdelávaniu, lebo chcú pomôcť svojim deťom pri dosahovaní dobrých výsledkov 
v škole;

15. podporuje vytváranie dobrovoľníckych programov vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávajú 
v oblasti solidarity medzi generáciami a pri uznávaní skúseností a kvalifikácií;

16. zdôrazňuje, že v rámci mobility a sociálneho začlenenia je potrebné zabezpečiť, najmä 
pre prisťahovalcov, flexibilné príležitosti pre programy vzdelávania a odbornej prípravy, 
ako aj vhodné podmienky na ich realizáciu;
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Dôležitosť jazykového vzdelávania a osobitné potreby „rizikových skupín“

17. domnieva sa, že zriadenie národných a miestnych centier podpory pre prisťahovalcov je 
rozhodujúcim nástrojom, pomocou ktorého sa sprístupnia užitočné informácie a objasnia 
otázky týkajúce sa úplného začlenenia prisťahovalcov do spoločnosti;

18. znovu zdôrazňuje význam výraznejšej podpory jazykových kurzov, najmä tých, ktoré sú
určené pre prisťahovalcov;

19. podporuje myšlienku vytvorenia „auditov schopností“ pre prisťahovalcov, nízko 
kvalifikované a postihnuté osoby; je presvedčený, že takéto audity schopností môžu popri 
hospodárskych výhodách, ktoré prinesú, prispieť aj k zníženiu rasizmu, xenofóbie, 
diskriminácie a vylúčenia;

Prístup k vyššiemu vzdelávaniu

20. domnieva sa, že prístup k vyššiemu vzdelávaniu by mal obsiahnuť širšiu verejnosť 
vrátane dospelých s pracovnými skúsenosťami a starších ľudí;

21. poukazuje na to, že je potrebné modernizovať systémy stredoškolského vzdelávania, aby 
sa stali konkurencieschopnejšími, pružnejšími, prístupnejšími a účinnejšími;

Zlepšenie kvality a pedagogiky a pestrejšia paleta pri poskytovaní vzdelávania

22. zdôrazňuje potrebu vysoko kvalitného personálu pôsobiaceho v oblasti vzdelávania 
dospelých; je presvedčený, že by sa mali podporiť osobitné programy zamerané 
na učiteľov pre dospelých a podporuje zriadenie programov vysokoškolského štúdia 
s možnosťou získania diplomu v oblasti vzdelávania dospelých;

23. podporuje opatrenia na zvýšenie prenosu kompetencií a mobility v oblasti vzdelávania 
dospelých, ako sú:

a) uplatňovanie a rozšírenie európskeho kvalifikačného rámca a preukazu o odbornom 
vzdelávaní (EUROPASS-u);

b) uznávanie a validácia základných schopností, kľúčových kompetencií, formálnych, 
neformálnych a informálnych kvalifikácií a vzdelávania s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť, čo sa týka výsledkov vzdelávania, a tým zjednodušiť uznávanie 
dosiahnutých výsledkov v oblasti vzdelávania a prenos medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania;

Financovanie

24. požaduje, aby sa prax financovania a organizovania školení zamestnávateľmi pre svojich 
zamestnancov rozšírila a aby ju podporili daňové úľavy, pretože kvalifikácie a schopnosti 
zamestnancov sú kľúčovým hľadiskom inovácie, produktivity a konkurencieschopnosti;

25. naliehavo požaduje koordináciu, spoluprácu, účinnosť a transparentnosť 
medzi legislatívnymi opatreniami a inštitucionálnymi rámcami, sieťami a partnerstvami 
orgánov a združení, ktoré sú spojené so vzdelávaním dospelých, s využitím miestnych, 
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regionálnych, vnútroštátnych, európskych (verejných alebo súkromných) finančných 
zdrojov;

26. považuje za zásadné, aby sa poskytli finančné podnety, ktoré umožnia ľudom slobodný 
prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu a z toho vyplývajúcim výhodám; poukazuje 
na to, že takéto finančné podnety by mohli nadobudnúť podobu daňových úľav, 
príspevkov, grantov, spolufinancovania, zníženia daní alebo nákladov sociálneho 
zabezpečenia pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria vhodné pracovné podmienky 
na vzdelávanie dospelých;

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

V októbri 2006 Komisia vydala oznámenie s názvom Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie 
sa nikdy nie je neskoro a v súčasnosti pracuje na dokumente „Akčný plán pre vzdelávanie 
dospelých, 2007“, ktorého prijatie je naplánované na koniec septembra alebo na začiatok 
októbra. Oznámenie zdôrazňuje výrazný prínos vzdelávania dospelých pre zamestnateľnosť 
a mobilitu v rámci moderného pracovného trhu a pre sociálne začlenenie.

Rozsah súčasných hospodárskych a sociálnych zmien, rýchly prechod na spoločnosť založenú 
na poznatkoch a demografické zmeny vyplývajúce zo starnutia obyvateľstva v Európe, to 
všetko sú výzvy, ktoré si vyžadujú nový prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave v rámci 
celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie a odborná príprava sa už nesmú obmedzovať iba na školské roky a obdobie 
po ukončení školskej dochádzky. Musia sa obnovovať, pričom je potrebné, aby zahrňovali 
celý pracovný život. Ide o celoživotný a široký proces. Vzdelávanie a najmä vzdelávanie 
dospelých prispieva k osobnému rastu, sebaúcte, aktívnej občianskej účasti, sociálnemu 
začleneniu a medzikultúrnemu dialógu.

Európska únia sa už dostala to povedomia značného počtu svojich občanov priamo 
prostredníctvom svojich programov vzdelávania a odbornej prípravy, v jednotlivých 
členských štátoch však existujú veľké rozdiely, čo sa týka zapojenia do týchto programov.

Myšlienku vzdelávania dospelých je potrebné naďalej presadzovať. Účasť dospelých 
na vzdelávaní a odbornej príprave nie je dostatočná, ak chce EÚ dosiahnuť do roku 2010 
referenčný cieľ, ktorým je 12,5-percentná účasť na vzdelávaní dospelých.

Spravodajca schvaľuje progresívny prístup, ktorý Komisia zaujala, a podporuje prebiehajúce 
práce na budúcom akčnom pláne pri zohľadnení týchto zmien:

a) Odstránenie prekážok účasti. Účasť na vzdelávaní a odbornej príprave je naďalej 
obmedzená. Členské štáty by mali zaviesť vysoko kvalitné poradenské a informačné systémy, 
ako aj cielené finančné podnety pre jednotlivcov a podporu pre miestne partnerstvá.
b) Zabezpečenie kvality vzdelávania dospelých. Na zabezpečenie kvality vzdelávania 
dospelých je potrebné venovať osobitnú pozornosť rôznym hľadiskám kvality s mimoriadnym 
zreteľom na rozvoj personálu, mechanizmy zabezpečenia kvality, metódy a materiály.

c) Zavedenie systémov na uznávanie a validáciu výsledkov vzdelávania. Členské štáty sú 
vyzvané, aby prepojili tieto systémy s národnými kvalifikačnými rámcami v kontexte 
európskeho kvalifikačného rámca.
d) Investovanie do starnúceho obyvateľstva a prisťahovalcov. Členské štáty by mali 
investovať do starších ľudí a prisťahovalcov prostredníctvom študijných a učebných odborov, 
ktoré uspokoja potreby učiacich, a zvýšiť povedomie o dôležitej úlohe prisťahovalcov 
a starších ľudí v európskej spoločnosti a hospodárstve.
e) Schopnosť zmerať pokrok. Spoľahlivé údaje sú popri vhodných ukazovateľoch 
a referenčných úrovniach základom pre uskutočňovanie politiky opierajúcej sa o fakty. Je 
potrebné naďalej zlepšovať kvalitu a porovnateľnosť údajov.
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Spravodajca sa domnieva, že oznámenie prichádza v správnom čase a akčný plán vyzerá 
sľubne, a je presvedčený, že by sa mali prijať opatrenia na viacerých úrovniach s cieľom 
podporiť, posilniť a podnietiť nárast kultúry vzdelávania, najmä u dospelých.

Spravodajca odkazuje na tieto opatrenia v celej správe, uvádza osvedčené postupy 
v členských štátoch a navrhuje tiež opatrenia, ktoré by sa mohli zohľadniť.

Tieto opatrenia sa zameriavajú v zásade na tieto body:
1. Motivácia
2. Štatistika
3. Zosúladenie pracovného a rodinného života, celoživotného vzdelávania a efektívnej 
realizácie
4. Solidarita medzi generáciami a medzi kultúrami
5. Dôležitosť jazykového vzdelávania a osobitné potreby „rizikových skupín“
6.  Prístup k vyššiemu vzdelávaniu
7. Zlepšenie kvality a pedagogiky a pestrejšia paleta pri poskytovaní vzdelávania
8. Financovanie

Spravodajca zdôrazňuje, že myšlienka vzdelávania dospelých je dôležitou zložkou 
celoživotného vzdelávania a predstavuje veľmi zložitú oblasť. Dospelí musia spojiť 
vzdelávanie so svojimi poznatkami, skúsenosťami a so svojím kultúrnym pozadím.
Vzdelávanie dospelých musí mať uplatnenie v ich pracovnej činnosti, ak má byť pre nich 
cenným prínosom.

Je preto nevyhnutné prijať všetky tieto opatrenia čo možno najrýchlejšie, pretože vzdelávanie 
dospelých sa stáva čoraz dôležitejším v čase, keď si globalizácia, demografické zmeny, 
hospodárske a sociálne zmeny v Európe vyžadujú zvýšenú adaptáciu kvalifikácií a schopností 
v súkromnej, sociálnej a pracovnej oblasti.


