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Pozmeňujúci návrh  1 
Terry Reintke, Bart Staes, Monika Vana, Karima Delli 
v mene skupiny Verts/ALE 
Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 
v mene skupiny S&D 
 
Správa A8-0222/2015 
Martina Dlabajová 
Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie 
2014/2235(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0222/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o vytvorení konkurencieschopného trhu práce EÚ 
pre 21. storočie: posilnenie politík získavania zručností a tvorby kvalitných miest 
založených na právach ako spôsobu prekonávania krízy 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, 
pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné 
programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o zamestnanosti mladých ľudí2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o dodržiavaní základného práva 
na voľný pohyb v EÚ, 

– so zreteľom na jednu z priorít záverov zasadnutia Európskej rady z 26. – 27. júna 2014, 
ktorou je pomôcť rozvíjať zručnosti a talent a sprístupniť životné príležitosti pre 
všetkých formou podpory správnych zručností pre moderné hospodárstvo 
a celoživotným vzdelávaním, 

– so zreteľom na návrh Komisie zo 17. januára 2014 na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov 
k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii pracovných trhov,  

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01), 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0110. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2014)0010. 
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– so zreteľom na svoje odporúčanie a odporúčanie Rady z 18. decembra 2006 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A8-0000/2015), 

A. keďže v jednotlivých členských štátoch sú značné rozdiely, pokiaľ ide o povolania a 
počty voľných pracovných miest, ktoré sa nedajú obsadiť v dôsledku nedostatku 
kvalifikovaných pracovníkov; 

B. keďže vysoké úrovne dlhodobej nezamestnanosti sú veľmi znepokojivé, pričom 
približne 12,4 milióna ľudí je nezamestnaných viac ako jeden rok a z nich viac ako 6 
miliónov je nezamestnaných viac ako dva roky; keďže že dlhodobá nezamestnanosť 
ohrozuje budúcnosť jednotlivcov i udržateľnosť nášho sociálneho trhového 
hospodárstva a stáva sa štrukturálnym problémom;  

C. keďže úsporné opatrenia a reforma trhu práce majú negatívny vplyv na tvorbu 
pracovných miest a na ich kvalitu; keďže európsky trh práce, ktorý poskytuje 
pracujúcim a zamestnávateľom základné istoty, motivuje k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia; 

D. keďže v roku 2012 bol každý tretí európsky zamestnanec buď nadmieru, alebo 
nedostatočne kvalifikovaný, so zreteľom pracovné miesto, ktoré zastával1; a keďže 
u mladých zamestnancov je zvyčajne vyššia pravdepodobnosť, že budú formálne 
nadmerne kvalifikovaní, a zároveň je pravdepodobnejšie, že starší pracovníci pracujú na 
pracovných miestach, ktoré až tak nezodpovedajú ich zručnostiam; 

E. keďže kríza neúmerne postihuje mladých ľudí, ktorí sa stali skupinou, ktorá je najviac 
ohrozená chudobou; 

Hospodárska kríza a jej dôsledky 

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku európskej hospodárskej krízy občanov 
ťažko zasahuje zvýšená chudoba a nezamestnanosť a takisto narastajúca nerovnosť; 
konštatuje, že mnohé členské štáty zápasia s vysokou mierou nezamestnanosti (EÚ-28: 
9,9 %); je znepokojený aj skutočnosťou, že miera nezamestnanosti mladých ľudí (EÚ-
28: 21,4 %) je vo všeobecnosti ešte oveľa vyššia ako miera nezamestnanosti zvyšného 
obyvateľstva; 

2. zdôrazňuje, že európska pracovná sila čelí značným problémom v dôsledku finančnej 
krízy z roku 2008, úsporných opatrení a následného spomalenia hospodárskeho rastu; 
konštatuje, že chybné politické rozhodnutia viedli ku škrtom vo verejných výdavkoch 
na vzdelávanie a sociálne služby a že sa rozšírili opatrenia znižujúce ochranu 
zamestnancov; 

                                                 
1 Európska komisia (2013): Employment and Social Developments Review. 
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3. zdôrazňuje, že krízové opatrenia zacielené na menšie verejné výdavky v krajinách 
postihnutých krízou už ukázali svoj negatívny vplyv, najmä na mladých ľudí, v 
dôsledku škrtov v oblasti vzdelávania, tvorby pracovných miest, podporných a 
sociálnych služieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že politiky vzťahujúce sa na 
mladých ľudí boli vypracované bez toho, aby boli zapojení tí, ktorých sa týkajú, a ich 
zástupcovia; 

4. domnieva sa, že ambiciózna hospodárska a sociálna politika a inteligentné a udržateľné 
reformy trhu práce, silné verejné služby a cielené investície a rovnako aj lepší prístup k 
dlhodobému a udržateľnému financovaniu sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o úsilie 
dosiahnuť spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť a vytvárať 
kvalitné pracovné miesta založené na právach s cieľom poskytovať pracovníkom príjem 
nutný pre život a zlepšovať sociálne začlenenie;  ďalej zdôrazňuje potrebu udržateľných 
a robustných systémov sociálneho zabezpečenia odolných voči chudobe; 

Situácia na trhu práce EÚ 

5. poukazuje na to, že na jednej strane má Európa 24 miliónov nezamestnaných ľudí, 
z čoho 7,5 milióna sú mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy, pričom na druhej strane sú tu dva milióny voľných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že riešenie problému nezodpovedajúcich zručností samo 
osebe nevyrieši štrukturálny problém rozsiahlej nezamestnanosti v Európe; 

6. je znepokojený skutočnosťou, že miera nezamestnanosti v EÚ zostáva pomerne vysoká 
(marec 2015, EÚ 28: 9,9 %) a že sa výrazne znížila len v niekoľkých krajinách, a 
upozorňuje na výrazné rozdiely medzi členskými štátmi, keď najnižšia miera 
nezamestnanosti je v Nemecku a Rakúsku (približne 5 %) a najvyššia v Grécku a 
Španielsku (26 % a 23 %)1; poukazuje na to, že rastúce rozdiely na trhoch práce 
v členských štátoch a medzi nimi by mohli potenciálne viesť k ohrozeniu solidarity 
v Únii; 

7. upozorňuje na skutočnosť, že priemerná miera zamestnanosti žien v EÚ je o vyše 
10 percentuálnych bodov nižšia ako u mužov, a zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľovej 
miery zamestnanosti v súlade so stratégiou Európa 2020 vo výške 75 % je podmienené 
zvýšením miery zamestnanosti žien prostredníctvom politík zameraných najmä na 
zosúladenie pracovných a domácich povinností; 

8. poznamenáva, že aj nezamestnanosť mladých je v EÚ rozdielna, pričom v niektorých 
členských štátoch dosahuje miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 16 do 
25 rokov viac ako 50 %; zdôrazňuje, že vysoké úrovne nezamestnanosti mladých ľudí, 
okrem toho, že sa dotýkajú celej generácie, ohrozujú rovnováhu medzi generáciami; 

9. zdôrazňuje, že mladí ľudia často čelia čoraz väčším ťažkostiam pri prechode zo 
vzdelávania do pracovného života, a preto sú zvyčajne viac ohrození zdierajúcimi 
pracovnými podmienkami a tým, že budú mať nekvalitné a neisté pracovné miesta; 
zdôrazňuje, že sa zdá, že súčasná rétorika o zamestnateľnosti tlačí mladých ľudí, aby 

                                                 
1 Európska komisia (2015): EU Employment and social situation, Quarterly Review,  marec 2015. 
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prijímali pracovné miesta za akúkoľvek cenu a akýchkoľvek podmienok, bez toho, aby 
sa starali o svoje práva; 

10. zdôrazňuje, že miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím sa od priemernej 
miery zamestnanosti v EÚ naďalej líši o 26 %, pričom miera zamestnanosti osôb so 
zdravotným postihnutím je nižšia ako 50 %; 

11.  zdôrazňuje, že na vytvorenie klímy priaznivej pre investície je nevyhnutná 
kvalifikovaná pracovná sila, schopnosť inovovať a podieľať sa na demokratickom 
procese ako aktívni občania, zvyšovanie kúpnej sily i stabilné sociálno-ekonomické a 
politické prostredie; 

12. poukazuje na vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti a varuje, že je potrebné 
okamžite ju riešiť, keďže ide o ťažko riešiteľný problém;  

13. konštatuje, že európsky trh práce je ovplyvnený niekoľkými dôležitými skutočnosťami 
vrátane zmien v dopyte po škále pracovných zručností, globalizácie, rýchlych zmien v 
oblasti technológií a ich rozvoja a tiež starnúcej spoločnosti, s čím súvisí požiadavka na 
prispôsobenie politík trhu práce a súvisiacich systémov sociálneho zabezpečenia; žiada 
EÚ a členské štáty, aby sa zaoberali vplyvom opatrovateľských povinností na pracovnú 
silu, pokiaľ ide o pracovné podmienky opatrovateľov, rozvoj ich zručností a príležitosti 
celoživotného vzdelávania, a na potrebu prispôsobovať pracovisko a pracovné 
podmienky pre pracovníkov, ktorí poskytujú opatrovateľské služby; 

14. poukazuje na skutočnosť, že v niektorých členských štátoch a regiónoch je vysoká 
miera nezamestnanosti, ktorá má zničujúci vplyv na sociálnu a regionálnu súdržnosť;  

15. so znepokojením obavami poukazuje na pretrvávanie práce na čiastočný úväzok a 
nedobrovoľnej dočasnej práce, fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti a neistých 
pracovných miest v EÚ; konštatuje, že 50 % pracovných miest vytvorených v roku 
2014 predstavovali dočasné pracovné miesta; konštatuje, že v niektorých členských 
štátoch sa v dočasných zamestnaniach nachádza väčšina mladých ľudí;  zdôrazňuje, že 
prístup na pracovný trh i prístup k riadnemu a kvalitnému zamestnaniu predstavujú pre 
mladých ľudí čoraz väčší problém a dokonca ešte viac prehlbujú priepasť medzi 
mladými a staršími ľuďmi; 

16. konštatuje, že podľa Komisie pretrváva chudoba v zamestnaní a pre 50 % všetkých 
uchádzačov o prácu zamestnanie nestačí na to, aby sa vymanili z chudoby; odsudzuje 
rozšírené využívanie doložiek o výnimke členskými štátmi, ktoré sa vzťahujú na 
stanovenie maximálneho počtu pracovných hodín a na základe ktorých sa zvyšuje 
intenzita práce, čo postihuje mnohých pracovníkov;  

17. poukazuje na zneužívanie v práci ako na jeden z faktorov, ktoré zhoršujú kvalitu 
pracovných miest v Únii; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili pracovné práva, 
sociálny dialóg a inštitúcie kolektívneho vyjednávania a aby zlepšili minimálne 
podmienky v zamestnaní a mzdové normy; 

Posilňovanie inkluzívneho trhu práce EÚ 
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18. domnieva sa, že na vytvorenie inkluzívneho trhu práce EÚ sú potrebné odvážne 
reformy, ktorými sa zvýši inkluzívnosť, istota, dobrovoľná mobilita a účasť na trhu 
práce v kvalitných zamestnaniach; nabáda členské štáty, aby vytvárali bezpečnostnú 
sieť, pokiaľ ide o vplyv technického rozvoja na pracujúcich, ktorá by zaistila, aby 
pracujúci mali zodpovedajúci príjem a získavali odbornú prípravu počas celého 
pracovného života aj počas prechodných období; 

19. zdôrazňuje význam osobného a profesionálneho rozvoja, ako aj príležitostí ďalšej 
odbornej prípravy a postgraduálneho profesionálneho vzdelávania; pripomína v tejto 
súvislosti, že treba vynakladať investície na to, aby sa ľudia mohli v akejkoľvek fáze 
života zapojiť do podnetného štúdia, a podporovať celoživotné vzdelávanie s cieľom 
rozšíriť sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a sebestačnosť; zdôrazňuje, že takéto 
opatrenia by sa mali kombinovať s reformami dôchodkového systému a systému 
sociálneho zabezpečenia, ktoré podporia ľudí v práci i mimo nej a podnietia k ďalšej 
odbornej príprave, a ďalej budú podporovať tých, ktorí to potrebujú; 

20. pripomína, že pre inkluzívny trh práce spočívajúci na zásade rovnakej mzdy za rovnakú 
prácu je dôležitá dobrovoľná mobilita pracovníkov založená na právach a 
uskutočňovaná za spravodlivých podmienok a že je potrebné znížiť obmedzujúce 
administratívne a jazykové prekážky; odporúča zvyšovať informovanosť o Európskom 
portáli pre pracovnú mobilitu EURES a ďalej tento portál vylepšovať, ako aj posilňovať 
spoluprácu medzi verejnými službami zamestnanosti; zdôrazňuje potrebu lepšieho 
uznávania formálnych, neformálnych a informálnych kvalifikácií získaných v krajine 
pôvodu alebo v inej krajine; 

21. opakuje, že v Európe je potrebné odkryť obrovský hospodársky potenciál žien, pričom 
je potrebné vytvárať vhodné podmienky, aby mohli ženy kariérne postupovať a zastávať 
vyššie pozície v spoločnostiach alebo si rozbiehať vlastné podniky; zdôrazňuje, že treba 
odstrániť nesúlad medzi dosiahnutou úrovňou vzdelania žien a ich účasťou 
a postavením na trhu práce; pripomína význam rodovej rovnosti vrátane odstránenia 
rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi a zvýšenia miery zamestnanosti žien, 
ako aj posilnenia politík zameraných na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a 
osobným životom, a to v rámci dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti, chudoby a 
sociálneho vylúčenia podľa stratégie Európa 2020; 

22. víta pozitívne výsledky dosiahnuté pilotným projektom pre mobilitu práce s názvom 
Tvoje prvé pracovné miesto EURES, ktorý dokáže účinne osloviť mladých ľudí 
a rozvíjať prispôsobené služby pre osoby hľadajúce prácu aj zamestnávateľov; 
poukazuje na pozitívne vzájomné pôsobenie projektu YfEj a portálu EURES; 

23. domnieva sa, že jednotná a komplexná stratégia zameraná na efektívne a vzájomne 
prospešné formy organizácie práce, ktorá by naplno využívala znalostný potenciál 
pracovníkov a zvyšovala by kvalitu ich práce, by pomohla zlepšiť odolnosť trhu práce; 
poukazuje na to, že s cieľom posilniť účasť zamestnancov na inováciách, podporiť 
účasť pracovníkov a rozvoj ich zručností, a tým aj výkonnosť spoločností, by sa mohli 
rozvinúť participatívnejšie formy organizácie práce, ktoré poskytujú viac právomocí; 

Predvídanie budúcich potrieb zručností 
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24. zdôrazňuje, že vzhľadom na predpokladané rýchle zmeny na trhu práce sú potrebné 
rozsiahle investície do vzdelávania a odbornej prípravy v prospech dnešnej mládeže; 
zdôrazňuje, že politiky týkajúce sa zručností by sa nemali zameriavať len na naplnenie 
potrieb trhu práce, ale aj na to, aby jednotlivec získal potrebné prierezové kompetencie 
a mohol sa rozvíjať ako aktívny a zodpovedný občan; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby rešpektovali, že vzdelávanie a odborná príprava nie sú len nástrojom trhu práce, ani 
len prostriedkom vzdelávania budúcich pracovníkov, ale že predstavujú v prvom rade 
základné právo a samostatnú hodnotu samu osebe; 

25. domnieva sa, že v záujme predvídania budúcich potrieb zručností je možné podľa 
konkrétnej situácie zapojiť zainteresované strany trhu práce vrátane sociálnych 
partnerov do realizácie programov odbornej kvalifikácie; 

Dôležitosť kontinuálneho inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých  

26. pripomína, že právo na vzdelanie je základným právom, a zdôrazňuje, že je potrebné 
presadzovať individuálny prístup ku kariérnemu rozvoju a celoživotnému vzdelávaniu a 
odbornej príprave počas profesijnej dráhy človeka;  vyjadruje presvedčenie, že 
kľúčovým prvkom politík vzdelávania a získavania zručností musia byť už od ranej 
fázy vzdelávania každého jednotlivca usmerňovanie a poradenstvo zamerané na 
individuálne potreby a na hodnotenie a rozvoj individuálnych zručností; 

27. domnieva sa, že programy odbornej prípravy a rekvalifikácie sa musia pripravovať a 
realizovať v úzkej spolupráci predovšetkým s dotknutými osobami, ale aj so sociálnymi 
partnermi a organizáciami, ktoré zastupujú študentov a nezamestnaných, aby sa lepšie 
zosúladili nové zručnosti pracovníkov s požiadavkami trhu práce; 

28. poukazuje na to a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia posilnila monitorovanie 
vnútroštátnych plánov vykonávania záruky pre mladých ľudí a ich účinného 
nasadzovania v praxi; žiada Komisiu, aby pre členské štáty vypracovala jasné 
a jednoznačné odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa vykonávania záruky pre 
mladých ľudí a kvality zamestnávania; 

29. poukazuje na kritické body Európskeho dvora audítorov a stotožňuje sa s 
pripomienkami, ktoré uviedol v správe s názvom Mladí a nezamestnaní v Európe: 
prekážky pred zárukou EÚ pre mladých ľudí, najmä čo sa týka primeranosti celkového 
financovania programu, vymedzenia tzv. kvalitnej ponuky a spôsobu, akým Komisia 
monitoruje výsledky a podáva o nich správy; 

30. pripomína, že je mimoriadne dôležité poskytnúť ľuďom hľadajúcim prácu 
personalizované a na mieru prispôsobené usmernenie a poradenstvo, pokiaľ ide o 
postup pri hľadaní práce alebo výber ďalšieho vzdelávania či odbornej prípravy, a 
zabezpečiť, aby sa ich zručnosti a kompetencie uznávali, rešpektovali a overovali 
prostredníctvom osvedčenia o spôsobilosti, ktoré odráža zručnosti a kompetencie 
získané prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho 
učenia; 

31. zdôrazňuje, že právo na vzdelávanie a odbornú prípravu má pre dlhodobo 
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nezamestnaných mimoriadny význam; poukazuje na to, že dlhodobo nezamestnaní majú 
najväčší úžitok z prístupu založeného na právach, ktorý sa zameriava na ich konkrétne 
potreby, a nie zo štandardných opatrení; zdôrazňuje, že dlhodobo nezamestnaní 
potrebujú poznať svoje právo na odbornú prípravu, že opatrenia zacielené na nich musia 
rešpektovať individuálnu voľbu a potreby a že odborná príprava musí byť cenovo 
dostupná, dôstojná a zameraná na ich aktuálne potreby; pripomína, že ak sa tieto 
podmienky splnia, dlhodobo nezamestnaní budú schopní využiť zlepšovanie zručností 
ako príležitosť na zlepšenie svojich pracovných a životných podmienok; 

32. poukazuje na význam záruky pre mladých ľudí ako nástroja, ktorý pomáha mladým 
ľuďom počas prechodu zo školy do práce a pri nachádzaní kvalitných pracovných miest 
prostredníctvom učňovskej prípravy, stáží alebo ďalšieho vzdelávania; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila komplexný systém, ktorý bude slúžiť na monitorovanie realizácie záruky 
pre mladých ľudí a zameria sa na kvalitu poskytnutých ponúk; 

33. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup k vzdelávaniu a 
odbornej príprave, a to najmä pre znevýhodnené skupiny, a poskytnúť účinnú podporu v 
boji proti sociálnemu vylúčeniu a pri uľahčovaní prístupu k práci; 

Podpora prechodu od vzdelávania k zamestnaniu 

34. domnieva sa, že sa ukázalo, že duálne odborné vzdelávanie a podobné systémy učenia 
sa prácou sú dobré nástroje, ktoré poskytujú odbornú prípravu spojenú s prácou a s 
prechodom na trh práce; zdôrazňuje, že je potrebné propagovať tieto systémy medzi 
zamestnávateľmi ako investíciu do kvalifikovaných budúcich zamestnancov; ďalej 
zdôrazňuje, že učenie prácou by malo mať vlastný vzdelávací prístup a nemalo by sa 
nikdy považovať za náhradu lacnej pracovnej sily; 

35. konštatuje, že systémy odborného vzdelávania, ktoré dnes existujú, sú výsledkom 
určitých historických a kultúrnych faktorov a vyvíjali sa na základe existujúcich 
právnych noriem, tradícií a pedagogických zásad a v rámci inštitucionálnych štruktúr;  

36. zdôrazňuje, že každý vnútroštátny systém odbornej prípravy je nástrojom na 
dosahovanie určitých cieľov, ktoré sa v rôznych krajinách môžu odlišovať, a preto ich 
možno posudzovať len z hľadiska úspešnosti dosahovania týchto cieľov; zdôrazňuje, že 
vývoz systému odbornej prípravy z jednej krajiny do druhej je možný len vtedy, ak sú 
podmienky v príslušných krajinách porovnateľné alebo ich možno prispôsobiť; 

37. poukazuje na veľmi znepokojivé údaje týkajúce sa percentuálneho podielu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), ktorý vo väčšine členských štátov presahuje 10 %; poukazuje na priame 
prepojenie medzi vysokou mierou nezamestnanosti a predčasným ukončovaním 
školskej dochádzky; zdôrazňuje, že bez naliehavých a rozhodných krokov na európskej 
aj vnútroštátnej úrovni hrozí celej generácii mladých Európanov, že budú pripravení 
o dostatočnú úroveň vzdelania a odbornej prípravy, a preto vylúčení z trhu práce, čo má 
dramatické následky na sociálnu štruktúru, sociálnu a územnú súdržnosť a udržateľnosť 
celého európskeho hospodárskeho modelu; 

38. zdôrazňuje význam individuálnej kariérnej orientácie prostredníctvom hodnotenia a 
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kariérneho poradenstva zameraného na zručnosti a potreby jednotlivca poskytovaného 
vysokokvalifikovanými poradcami v oblasti zamestnania a poradcami z radov 
spolužiakov; 

39. konštatuje, že pre úspešný prechod od vzdelávania k zamestnaniu je veľmi dôležité, aby 
boli mladí ľudia vybavení kľúčovými prierezovými kompetenciami, ktoré im umožnia 
prijímať informované rozhodnutia, rozvíjať zmysel pre iniciatívu a zvyšovať 
sebavedomie; poukazuje na význam systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré umožňujú 
kvalitný prechod vrátane prechodu od vzdelávania k práci, medzi jednotlivými 
zamestnaniami, ako aj medzi zamestnaním a prestávkou v kariére; 

40. zdôrazňuje význam programov duálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré zlučujú 
teóriu a praktickú odbornú prípravu;  v tejto súvislosti opakovane zdôrazňuje dôležitosť 
odborného vzdelávania a odbornej prípravy pre neustály rozvoj zručností a 
kompetencií; zdôrazňuje, že je potrebné aktívne využívať študijné poradenské služby 
ako nástroj prekonávajúci stereotypy v spôsobe voľby profesijnej dráhy a treba 
zabezpečiť, aby sa odborné vzdelávanie a príprava nikdy neposudzovali ako typ 
vzdelávania, ktorý je žiakom vnucovaný; zdôrazňuje, že učňovský diplom by mal 
umožniť žiakom prístup k terciárnemu vzdelávaniu na akademickej úrovni a na úrovni 
odbornej prípravy a že nesmie byť považovaný za menej hodnotný v porovnaní s 
akademickým vzdelávaním; zdôrazňuje význam poskytovania kvalitných a platených 
pracovných stáží, pracovného poradenstva a začlenenia praktických zručností do osnov; 

41. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby členské štáty a jednotliví zamestnávatelia poskytovali 
na programy kvalitného odborného vzdelávania a učňovskej prípravy, ako aj výučby v 
školách a praktickej výučby dostatočné finančné prostriedky a tieto programy uvádzali 
do praxe; pripomína, že tieto programy musia spĺňať požiadavky minimálnej kvality, 
sociálnej ochrany a odmeňovania a že by ich mali verejné orgány v zodpovedajúcej 
miere financovať a dohliadať na ne;  vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia, ktorými 
zabezpečia, že zraniteľné skupiny budú podporované v ich úsilí o začlenenie sa do 
týchto programov a budú v nich zodpovedajúcej miere zastúpené; 

42. domnieva sa, že je potrebné posilniť sociálny dialóg o zručnostiach, do ktorého musia 
byť zapojení študenti i organizácie mládeže, s cieľom nachádzať najlepšie spôsoby 
riešenia problému nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami vo 
všetkých jeho rozmeroch;  

43. domnieva sa, že záruka pre mladých ľudí by mohla byť prvým krokom smerom 
k prístupu k potrebám mladých ľudí, ktorý je v súvislosti so zamestnaním založený na 
ich právach; pripomína povinnosť zamestnávateľov zúčastňovať sa na procese 
poskytovania dostupných programov odbornej prípravy a kvalitných stáží mladým 
ľudom; zdôrazňuje, že sa nesmie upúšťať od kvalitatívneho aspektu dôstojnej práce pre 
mladých ľudí a že je potrebné, aby sa v rámci vynakladaného úsilia zohľadňovali najmä 
základné pracovné normy a iné normy týkajúce sa kvality práce, ako je pracovný čas, 
minimálna mzda, sociálna bezpečnosť a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 

Migrácia pracovnej sily a mobilita za spravodlivých podmienok 
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44. upozorňuje na 7 miliónov občanov EÚ, ktorí v roku 2013 žili alebo pracovali v 
členskom štáte, ku ktorému nemali štátnu príslušnosť, na 1,1 milióna cezhraničných 
pracovníkov a 1,2 milióna vyslaných pracovníkov v EÚ; zdôrazňuje, že dobrovoľnosť 
mobility pracovnej sily musí sprevádzať právo na plnú prenosnosť sociálnych práv v 
Únii, a v tejto súvislosti zdôrazňuje význam programu ERASMUS +, Európskeho 
sociálneho fondu a pracovného portálu EURES;  

45. poukazuje na potrebu komplexného prístupu k migrácii pracovných síl a mobilite za 
spravodlivých podmienok na základe slobodného pohybu občanov a pracovníkov a 
podľa zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu; v tejto súvislosti poukazuje na to, že 
členské štáty musia primerane vykonávať a presadzovať smernicu o presadzovaní práva 
2014/67/EÚ, odstrániť existujúce medzery v smernici o vysielaní pracovníkov 96/71/ES 
a prijímať opatrenia na predchádzanie súvisiacim podvodom; vyjadruje znepokojenie 
z možných rizík tzv. úniku mozgov z určitých členských štátov a regiónov; 

46. pripomína, že je dôležité uľahčovať mobilitu hraničných pracovníkov, a to formou 
poskytovania ďalších informácií o existencii cezhraničných partnerstiev EURES, 
ktorých cieľom je podporovať mobilitu cezhraničných pracovníkov a odstraňovať jej 
prekážky prostredníctvom poskytovania informácií a poradenstva o pracovných 
príležitostiach a o životných a pracovných podmienkach za hranicami; konštatuje v tejto 
súvislosti, že portál EURES-t je dôležitým nástrojom umožňujúcim lepšiu kontrolu nad 
potenciálnymi zdrojmi nových pracovných miest a prechod k lepšie integrovanému trhu 
práce EÚ;  

47. pripomína, že pri migrácii pracovníkov z tretích krajín treba rešpektovať ich pracovné 
práva a práva plynúce z ich štátnej príslušnosti, a zdôrazňuje potrebu odstrániť zbytočné 
administratívne prekážky pri ich vstupe do Európskej únie; obáva sa negatívneho 
vplyvu európskych migračných politík na tretie krajiny vrátane sociálnej súdržnosti 
a úniku mozgov; žiada EÚ a členské štáty, aby sa od počiatku zaoberali vplyvom úniku 
mozgov z tretích krajín; 

48. pripomína, že je potrebné zaistiť úplnú prenosnosť práv sociálneho zabezpečenia v 
rámci EÚ a tiež zvýšiť povedomie pracovníkov o pracovných a sociálnych právach, aby 
sa podnecovala a umožnila mobilita pracovnej sily v EÚ; 

49. pripomína, že v dôsledku krízy a rozdielnej hospodárskej situácie v jednotlivých 
členských štátoch EÚ sa čoraz bežnejšou realitou stáva nútená mobilita mladých ľudí; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaistili, že základné právo na slobodu pohybu 
nespôsobí žiadne škody; preto žiada EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že nedôjde 
k obmedzeniu ani odopretiu prístupu ku kvalitným verejným službám a k právu na 
prácu a sociálne zabezpečenie pre mladých mobilných študentov a pracovníkov; 

Výmena a overovanie najlepších postupov v rámci EÚ 

50. zdôrazňuje potrebu výmeny a overovania najlepších postupov medzi členskými štátmi, 
predovšetkým vo vzťahu k systémom a učebným osnovám odborného vzdelávania a 
odbornej prípravy, ako aj vzdelávacím výsledkom neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia a stratégiám celoživotného vzdelávania, pričom je potrebné 
prihliadať na špecifiká jednotlivých trhov práce a vzdelávacích systémov;  
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51. zdôrazňuje dôležitú úlohu neformálneho a informálneho učenia, dobrovoľníctva a 
celoživotného vzdelávania pre rozvoj zručností a kvalifikácií; vyzýva členské štáty, aby 
zlepšili prístup k vzdelávaniu dospelých a vzdelávacím programom druhej šance; 
vyzýva na overovanie a uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia 
zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávania; 

Malé a stredné podniky (MSP) a mikropodniky 

52. domnieva sa, že by sa mali zaviesť špeciálne podporné opatrenia pre mladých 
podnikateľov, ktoré im umožnia prístup k informáciám, ako aj financovaniu a 
finančným prostriedkom vrátane jednotného kontaktného miesta poskytujúceho 
informácie, a že by sa malo podporiť zameranie na mladých ľudí v existujúcich 
subjektoch na podporu podnikania; 

53. domnieva sa, že neformálne vzdelávanie, najmä ak sa rozvíja v mládežníckych 
organizáciách, rozvíja tvorivosť, iniciatívnosť a osobnú zodpovednosť a môže zvýšiť 
šance mladých ľudí na uplatnenie na trhu práce; 

54. zdôrazňuje význam opatrení na podporu začínajúcich podnikov, malých a stredných 
podnikov (MSP), mikropodnikov a subjektov sociálneho a solidárneho hospodárstva s 
cieľom uľahčiť ich zakladanie a prevádzku, ako aj zlepšiť ich prístup k financovaniu a 
odbornú prípravu zamestnancov;  

Inovácie a digitalizácia: nové zručnosti a pracovné miesta 

55. zdôrazňuje význam inovácií a digitalizácie pre spravodlivejšiu a udržateľnejšiu 
inkluzívnu spoločnosť a nevyhnutnosť rozvíjať v tejto súvislosti potrebné vedomosti, 
kreativitu a zručnosti s cieľom vytvárať inovatívne, tvorivé a digitálne produkty a 
služby; zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť digitálnu priepasť a že digitálne zručnosti 
sú dôležité v rámci celoživotného vzdelávania a pre integráciu nových médií a nových 
technológií do osnov; zdôrazňuje potrebu rozvíjať inovatívne spôsoby učenia sa a 
rozšíriť dostupnosť vzdelávania online a diaľkového vzdelávania prostredníctvom 
otvorených vzdelávacích zdrojov (OVZ), ktoré uľahčujú rovnaký prístup k vzdelávaniu 
a odbornej príprave pre každého; 

56. zdôrazňuje potenciál tvorby pracovných miest, ktorý ponúkajú investície do 
vzdelávania, výskumu a vývoja a prechod na sociálne a environmentálne udržateľné 
hospodárstvo; 

Opatrenia týkajúce sa inkluzívneho trhu práce 

57. so znepokojením konštatuje, že programy záruk pre mladých ľudí vo väčšine členských 
štátov zlyhali alebo sa oneskorujú;  vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné posúdenie 
vplyvu tejto iniciatívy a rôznych podôb jej vykonávania a zvážila možnosti zvýšenia 
financovania v rámci súčasného viacročného finančného rámca; 

58. naliehavo vyzýva Komisiu, aby šla nad rámec odporúčaní Rady z marca 2014 o rámci 
kvality pre stáže a aby navrhla nový rámec kvality s cieľom predchádzať diskriminácii a 
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zneužívaniu mladých pracovníkov; 

59. zdôrazňuje, že v záujme zamestnanosti skupín, ktoré sú diskriminované na trhu práce, a 
na poskytnutie možností na kariérny rozvoj týchto skupín sú potrebné osobitné 
opatrenia a podpora zamestnávateľov, najmä malých a stredných podnikov a 
mikropodnikov; pripomína význam sociálnej zodpovednosti zamestnávateľov voči 
všetkým zamestnancom a voči spoločnosti; domnieva sa, že takáto sociálna 
zodpovednosť by sa mala vyžadovať aj od inštitúcií zodpovedajúcich za vzdelávanie 
a odbornú prípravu;  

 
Politické návrhy a odporúčania 

60. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili inovačné spôsoby podpory kvalitných 
cielených investícií v EÚ s cieľom snažiť sa o spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a 
inkluzívnu spoločnosť a vytvárať kvalitné pracovné miesta založené na právach; 

61. vyzýva členské štáty, aby presunuli daňové zaťaženie z práce na iné zdroje zdanenia, 
ktoré budú menej poškodzovať zamestnanosť a rast, ale aby zachovali zodpovedajúcu 
sociálnu ochranu; 

62. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že reformy trhu práce sa budú zameriavať okrem 
podpory tvorby kvalitných pracovných miest na zníženie segmentácie, posilnenie 
začlenenia zraniteľných skupín do trhu práce, presadzovanie rodovej rovnosti, zníženie 
chudoby pracujúcich osôb a zabezpečenie primeranej sociálnej ochrany všetkých 
pracovníkov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb; 

63. vyzýva členské štáty, aby investovali do predškolského vzdelávania a do skorého 
vyučovania cudzích jazykov a informačných a komunikačných technológií na 
základných školách; 

64. vyzýva členské štáty, aby sa konečne rozhodli prejsť od pozorovania osvedčených 
postupov k politickým krokom, ktorými zvýšia mieru zamestnanosti a znížia chudobu a 
nerovnosť, a aby uskutočnili reformy, ktoré budú vychádzať z týchto postupov; 

65. žiada mestá a regióny, aby sa zamerali na kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, aby 
bojovali proti predčasnému odchodu zo školy a nezamestnanosti mladých ľudí, keďže 
práve mladí ľudia naliehavo potrebujú nové vyhliadky, a preto by sa malo urobiť 
maximum pre ich podporu; 

66. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili a podporovali sociálne a solidárne 
podniky, pretože si viac uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, 
spotrebiteľom a zamestnancom;67. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci 
znižovania platových nerovností zaviedli európsky rámec minimálnych miezd, v ktorom 
by sa využívala určitá základná úroveň pre každý členský štát, s cieľom zabezpečiť 
dôstojné mzdy prostredníctvom zákonných prostriedkov alebo dohôd v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi; 

68. žiada Komisiu, aby vypracovala európsku platformu pre uznávanie a overovanie 
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zručností bežných pre konkrétne aktivity a profesie, ktorá by zahŕňala aj uznávanie 
zručností nadobudnutých pri dobrovoľníckej práci; 

69. vyzýva členské štáty, aby vykonávali odporúčania Rady z roku 2012 o overovaní 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako prostriedku uznávania 
kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania, najmä v rámci 
dobrovoľníckej a mládežníckej práce, a aby podporili vykonávanie politík 
celoživotného vzdelávania; 

70. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primerané financovanie inštitúcií kontinuálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy a umožnili väčšiu účasť na programoch celoživotného 
vzdelávania; 

71. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli prognózy týkajúce sa zmien trhu práce, 
najmä v súvislosti s výzvami vychádzajúcimi z globalizácie; 

72. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 
 


