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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 79. redni seji, 14. 12. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta
in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in spretnosti
ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 79. redni seji, 14. 12.
2016 obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev
za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št.
2241/2004/ES (v nadaljevanju: predlog stališča), ki ga je Drţavnemu zboru na
podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in
Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10,
107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala dr. Slavica Černoša, vodja Sektorja za srednje,
poklicno in višje šolstvo na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport, ki je
predstavila vsebino predlaganega sklepa in predlog stališča. Pojasnila je, da je v
začetku novembra letos Komisija objavila prvo revizijo odločbe o Europassu.
Odločbo, ki je bila sprejeta pred dvanajstimi leti, je potrebno uskladiti s tehnološkim
napredkom ter spremembami na trgu dela, v sistemih izobraţevanja in usposabljanja
ter druţbi na splošno. Namen predloga posodobitve je uskladitev potreb potencialnih
uporabnikov na trgu dela ter v sektorjih izobraţevanja in usposabljanja, v cilju
podpore posameznikom pri njihovih prehodih med izobraţevanjem in delom.
Slovenija pozdravlja začetek razprave o prenovi Europass mape, ţeli pa pri tem
opozoriti, da je v predlogu prenove preveč poudarka na povezovanju z ESCO
klasifikacijo. Poudarila je, da je z vidika področja zaposlovanja predlog ustrezen.
Omenjeni predlog pa je sporen z vidika sistemov izobraţevanja in usposabljanja, ki
sodijo v nacionalno pristojnost.
Člani komisije izpostavljajo, da je pomembno obravnavati zaposljivost kot proces v
teku, ki vpliva na celotno poklicno ţivljenje. Večje priznavanje in večja preglednost
spretnosti in znanj ter kvalifikacij ima pomembno vlogo pri usklajevanju zaposljivosti
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mladih, ki iščejo delo, s potrebami trga in njihovo mobilnostjo. Znane so politike EU
za večje priznavanje in večjo preglednost spretnosti in znanj ter kvalifikacij in z njimi
povezanih orodij, kot so evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF), evropska klasifikacija
spretnosti, kompetenc in poklicev (ESCO), Europass ter sistemi za zagotavljanje
kakovosti in prenašanje kreditnih točk.
Člani komisije opozarjajo, da razvite drţave EU pospešeno vlagajo v proces
reindustrializacije. V okviru tega procesa se vračajo industrijske panoge iz Azije v
Evropo in ZDA. Posledično se računa na rast in ustvarjanje novih visoko kakovostnih
delovnih mest. Spremembe, ki se dogajajo na tem področju, terjajo uporabo novih
strategij. Ta proces namreč vključuje povečano potrebo po kvalitetnem strokovnem
kadru.
Člani komisije opozarjajo na nevarnost, ker se večino zakonodaje s področja
industrije oblikuje na evropski ravni in se prilagaja industriji. Predstavnik obrtnikov je
izpostavil, da lahko nove politike in ukrepi povzročijo teţave slovenskemu
izobraţevalnemu sistemu. Iz teh razlogov komisija priporoča, da se nameni posebna
pozornost učinkom povezovanja z klasifikacijo ESCO. Potrebna je previdnost pri
koncipiranju novega okvirja Europass, saj lahko vodi k resnim teţavam zaradi
nepredvidenih posledic, ki bi jih povzročil premik določenega dela delovne sile iz
Slovenije v tujino.
Komisija meni, da je pomembna ugotovitev Vlade RS, da je v trenutnem predlogu
sklepa o prenovi Europassa preveč poudarka na povezovanju s klasifikacijo ESCO in
da je zato potrebno poiskati ustrezno sinergijo pri povezovanju orodij in informacij, ki
jih slednje ponujajo ter v optimiziranju ţe obstoječih orodij. Glede na navedeno,
komisija utemeljeno pričakuje, da bo Slovenija v zakonodajnem postopku zadrţana
do določb, ki dajejo prevelik poudarek na povezovanju z ESCO klasifikacijo. Člani
komisije ocenjujejo, da je v interesu Slovenije, da ţeli dodatna pojasnila in zagotovila
glede tega vprašanja in zato je logično, da se uveljavlja ustrezen pridrţek.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da je Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega
parlamenta in Sveta o skupnem okviru za zagotavljanje boljših storitev za znanja in
spretnosti ter kvalifikacije (Europass) in razveljavitvi Odločbe št. 2241/2004/ES
primerno, a premalo zadrţano, ker bi Republika Slovenija morala podati pridrţek.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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