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výboru ENACA

Podrobné informácie:
1. Program:
a) Konferencia o modernizácii Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií zameranej
na bezpečnú mobilitu (Európska Komisia)
1. Zjednodušenie mobility – Európsky profesijný preukaz
2. Zjednodušenie kvalifikácie – Uznanie odbornej praxe a význam rôznorodosti vo
vzdelávacích systémoch
3. Spoločné vzdelávacie princípy
b) Pracovné stretnutie organizačného výboru ENACA
Príprava podkladov a dokumentov na rokovanie ENACA, ktoré sa bude konať v marci 2014.
2. Priebeh konferencie:
1. Zjednodušenie mobility – Európsky profesijný preukaz
-

účastníci panelovej diskusie: Bernadette Vergnaud, Marianne Sipilä, Marek Szewczyński

Európsky profesijný preukaz bude zavedený s cieľom uľahčiť prístup uznávania ich odborných
kvalifikácií. Bude to založené na elektronickom princípe podporovanom informačným
systémom Vnútorného trhu (IMI) a bude plne zapájať príslušné orgány domovského
členského štátu a zabezpečí včasné a účinné spracovanie žiadosti o uznanie.
Európsky profesijný preukaz je systém, ktorý slúži na zabezpečenie zjednodušenia mobility,
ktorý bude sledovať potreby jednotlivcov, firiem a rovnako aj trhu. Dôležitými atribútmi je
bezpečná mobilita a účinnosť, ktoré prispejú k vzniku a budovaniu spoločného európskeho
pracovného trhu. Prepojenie a výmena služieb vo vzťahu medzi trhom, firmami a jednotlivcami
je základom. Systém Európskeho profesijného preukazu je považovaný za nástroj európskeho
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občianstva, ktorý napomôže k jeho ochrane a budovaniu. Európsky profesijný preukaz môže
napomôcť k zjednodušeniu mobility a zabezpečeniu voľného pohybu osôb a služieb v rámci
EÚ, preto sú vnímané ako úspech.
Prínosom je pre profesionálov rovnako ako aj pre príslušné orgány (v domovskom členskom
štáte a aj ostatných členských štátov EÚ). Zjednoduší sa tým systém medzi domovskými a
hostiteľskými príslušnými orgánmi (skrátenie lehoty v procese uznávania odborných
kvalifikácií a zníženie nákladov). Systém bude regulovaný a modifikovaný v procese
implementácie.
2. Zjednodušenie kvalifikácie – Uznanie odbornej praxe a význam rôznorodosti vo
vzdelávacích systémoch
-

účastníci panelovej diskusie: Andreas Schwab, Katy Turff, Holger Schwannecke

Hoci rozsah smernice je rozšírený na tých mladých profesionálov, ktorí ešte musia dosiahnuť
odbornú prax aby získali prístup k profesii, zachováva aj národné vzdelávacie modely ako je
dvojité vzdelávanie.
Smernica sa dotýka 4 bodov s ohľadom na profesiu – mobility, rozmanitosti, výstupov a
zdieľania informácii. Problematickou oblasťou je prístup k povolaniu, nakoľko ekonomická
aktivita klesá. Je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť a štrukturovanosť. Možnosť
poskytovania odbornej praxe zo strany firiem nie je v každom členskom štáte na rovnakej
úrovni. Takáto možnosť je pre štát a firmy nákladná a z toho dôvodu nie každý členský štát ju
môže poskytovať. Presun znalostí od odborne kvalifikovaného profesionála k praxujúcemu
jednotlivcovi je nevyhnutný. Obavy z neuznania príslušným domovským orgánom
nadobudnutej odbornej praxe v inom členskom štáte neustále pretrvávajú.
3. Všeobecné vzdelávacie princípy
-

účastníci panelovej diskusie: Constance Le Grip, Claudine Speltz, Romuald Krajewski

Všeobecné vzdelávacie princípy umožnia novým povolaniam využívať automatické uznávanie
odbornej kvalifikácie a to bude mať za následok rýchlejšie a jednoduchšie uznávacie postupy.
Najdôležitejším cieľom bolo vytvorenie konkrétnych nástrojov vo všeobecných vzdelávacích
princípoch. Súčasným realistickým a efektívnym zámerom je rozvoj kvalifikačných rámcov a
vytvorenie jedného systému automatického uznávania odbornej kvalifikácie v členských
štátoch EÚ. Zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti v systéme by znamenal zlepšenie
celkového procesu. Úrovne odbornej praxe majú v jednotlivých členských štátoch rozdielne
formy a preto je potrebné sa viac zameriavať na výsledky odbornej praxe. Praktické „knowhow“ je rovnako dôležité ako odborné vzdelanie a prax. Neustále sa vyžaduje zvyšovanie
kvality mobility. Profesionáli neustále čelia novým výzvam a preto je potrebné vytvárať
doplňujúce mechanizmy.
3. Závery:
Konferencia nadväzovala na high-level stretnutie, kde bola formálne prijatá nová verzia
smernice, platná od 17. januára 2014. Diskutované boli zmeny modernizovanej novej verzie
smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, význam rôznorodosti vzdelávacích systémov
v EÚ, spoločné princípy vzdelávania a zjednodušovanie mobility.
Cieľmi v období transpozície je rast, zjednodušenie mobility, slobodný trh, zlepšovanie
smernice, spolupráca, zjednodušenie a uľahčenie vzájomného uznávania odbornej
kvalifikácie, rovnováha vo vzťahu klienta a profesionála, transparentnosť, ochrana
bezpečnosti, zjednodušenie pravidiel, ochrana osobných údajov, implementácia a adekvátny
spôsob využívania systému. (príhovor eurokomisára Michel Barnier)
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