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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že s cieľom účinne prispieť k boju proti vysokej nezamestnanosti mladých ľudí 

musí byť politika súdržnosti EÚ plne v súlade so stratégiou Európa 2020, a najmä 

s hlavnými cieľmi v oblasti vzdelávania, medzi ktoré patrí zníženie miery predčasného 

ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % a zvýšenie podielu mladých ľudí 

s vyšším odborným vzdelaním, diplomom alebo rovnocennou kvalifikáciou odbornej 

prípravy prinajmenšom na 40 %, a s referenčnou hodnotou, na základe ktorej by sa na 

celoživotnom vzdelávaní malo v priemere zúčastňovať aspoň 15 % dospelých a do 

predškolského vzdelávania by sa malo zapojiť najmenej 95 % detí, čím sa zabezpečí 

uznanie zručností a nadobudnutých skúseností; 

2. upozorňuje, že na to, aby sa dosiahli ciele stratégie Európa 2020, najmä ciele v oblasti 

vzdelávania a znižovania miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, je potrebné 

zlepšiť prístup k vzdelávacej infraštruktúre a kvalitu sociálno-kultúrnych služieb 

v regiónoch EÚ, a to predovšetkým v tých, ktoré postihla hospodárska stagnácia; pripomína 

význam vzdelávania pri dosahovaní väčšej sociálnej a regionálnej súdržnosti a zvyšovaní 

demokratického povedomia a účasti mladých ľudí; 

3. zdôrazňuje, že 12 % populácie vo veku 18 – 24 rokov predčasne ukončí školskú dochádzku; 

vyzýva EÚ, aby určila hlavné faktory vedúce k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky 

a monitorovala charakteristiky tohto javu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni ako 

základ pre cielené a účinné politiky založené na dôkazoch; domnieva sa, že politiky na 

zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky sa musia zaoberať celou škálou 

faktorov vrátane vzdelávacích a sociálnych výziev, ktoré by prípadne mohli spôsobovať 

tento jav; 

4. upozorňuje, že bez dobrej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a aktérmi na trhu 

práce nebude možné vyriešiť problém vysokej nezamestnanosti mladých absolventov v EÚ; 

zdôrazňuje najmä, že prostredníctvom výučby znalostí a zručností potrebných na trhu práce 

sa zvýšila miera zamestnanosti mladých ľudí a znížili sa sociálne rozdiely; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súčasnosti sa na vzdelávanie vyčleňujú nedostatočné 

finančné prostriedky, a zdôrazňuje, že sú potrebné väčšie investície do modernizácie 

vzdelávacích systémov v oblastiach odborného vzdelávania, formálneho vzdelávania 

a informálneho učenia; pripomína, že to platí aj pre renováciu školských budov 

a poskytovanie nových technológií na vzdelávanie a výskum (prístup k výskumným 

databázam, školenia v oblasti informačných technológií, e-learning); 

6. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť väzby medzi vzdelávaním, výskumom a podnikaním na 

regionálnej, miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby sa v rámci 

európskeho semestra čo najskôr začali riadiť odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v oblasti 

vzdelávania a ďalšími odporúčaniami Komisie;  

7. zdôrazňuje dôležitosť celoživotného vzdelávania a v záujme prilákania a udržania 
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kvalifikovaného pedagogického personálu i dôležitosť kvalitnejšej odbornej prípravy 

a pracovných podmienok pre výskumných pracovníkov a profesorov ako kľúčových 

faktorov hospodárskeho rastu; poukazuje na to, že je dôležité, aby mladí ľudia získali 

digitálne zručnosti a aby učitelia absolvovali príslušnú odbornú prípravu, pretože tieto 

zručnosti majú na európskom trhu práce čoraz väčší význam; 

8. zdôrazňuje, že potreby trhu práce sa rýchlo menia a mladí ľudia majú čoraz väčšie 

problémy pri prechode z fázy vzdelávania do pracovného života, a preto sú 

nezamestnanosťou zvyčajne viac ohrození; opakuje, že je dôležité investovať do ľudského 

kapitálu a ľudí, a to najmä do mladých ľudí v Európe, s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť 

a cestu k odbornej kvalifikácii; požaduje zlepšenie existujúcej Panorámy zručností EÚ, 

v rámci ktorej sú identifikované pracovné miesta a potrebné zručnosti, a vyzýva na náležité 

prepracovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch tak, aby 

občania pre príslušné pracovné miesto získali tie správne zručnosti; 

9. podčiarkuje, že je potrebné podporovať partnerstvá medzi svetom vzdelávania a politikami 

zamestnanosti zapojením všetkých zainteresovaných strán vrátane sociálnych partnerov, 

subjektov s rozhodovacími právomocami, poskytovateľov odbornej prípravy 

a zamestnávateľov; 

10. víta iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa zaviedla s cieľom posilniť 

systém záruky pre mladých ľudí, najmä v regiónoch, kde miera nezamestnanosti mladých 

ľudí prekračuje 25 %, a poukazuje na to, že ide o účinný prostriedok na znižovanie 

nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý poslúži ako zásadná štrukturálna reforma 

v strednodobom a dlhodobejšom horizonte; vyzýva členské štáty, aby nadviazali intenzívnu 

spoluprácu so zainteresovanými stranami, najmä zamestnávateľmi a MSP, a aby pri 

zavádzaní systému a budovaní infraštruktúry plne využívali Európsky sociálny fond, 

iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a ďalšie štrukturálne fondy;  

11. vyzýva Komisiu, aby pomohla zabezpečiť účinné uplatňovanie systému záruky pre 

mladých ľudí prostredníctvom výmeny príkladov osvedčených postupov; upozorňuje, že 

rozpočtové prostriedky vyčlenené na systém záruky pre mladých ľudí v rámci iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí budú k dispozícii do 31. decembra 2015; vyzýva 

Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby tento program mohol 

pokračovať; 

12. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať v rámci systému záruky pre mladých ľudí podnikateľské 

zručnosti; jednako sa domnieva, že sú potrebné včasné zásahy a aktivácia a v mnohých 

prípadoch i reformy, napríklad zlepšenie systémov odborného vzdelávania a odbornej 

prípravy, a že výmena najlepších postupov týkajúcich sa systému duálneho vzdelávania by 

mohla prispieť k štrukturálnym zmenám na trhu práce a viesť k vyššej miere zamestnanosti; 

13. víta nový Európsky fond pre strategické investície; vyjadruje nádej, že vzdelávanie 

a odborná príprava sa považujú za strategické investície, a preto sú súčasťou jedného 

z prioritných opatrení; 

14. naliehavo žiada Komisiu, aby uznala plný potenciál kultúry, pokiaľ ide o prínos 

k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti regiónov a o zvyšovanie 

sociálnej súdržnosti; zdôrazňuje najmä úlohu kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
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a digitalizácie kultúrneho dedičstva ako strategických hnacích síl oživenia hospodárstva 

a rastu v EÚ i regionálneho rozvoja, keďže v súčasnosti priamo alebo nepriamo vytvárajú 

viac ako 7 miliónov pracovných miest; 

15. zdôrazňuje dôležitosť odvetvia kultúry v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí, keďže je 

pre mladých ľudí veľmi atraktívne a ponúka im viac pracovných príležitostí; pripomína aj 

úlohu kultúry pri vytváraní vyššieho počtu a kvalitnejších pracovných miest 

prostredníctvom vzdelávania, rozvoja zručností, odbornej prípravy a informálneho učenia; 

usiluje sa o nasmerovanie nástrojov politiky súdržnosti k skvalitneniu a zvýšeniu počtu 

pracovných miest v kultúrnom a tvorivom odvetví; 

16. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možnosti využívania finančných prostriedkov 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu na podporu 

kultúrnych aktivít a najmä tvorivého odvetvia v členských štátoch; žiada Komisiu, aby 

Európskemu parlamentu predložila správu o výsledkoch hodnotenia najneskôr spolu so 

správou o programe Kreatívna Európa v polovici trvania, t. j. do 31. decembra 2017; 

17. pripomína, že kultúra a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo sú kľúčovými prvkami 

udržateľnej obnovy miest a vidieka a atraktívnosti miest a regiónov, ako aj hospodárskeho 

rozvoja prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu a tvorivých MSP; vyzýva na 

vytváranie regionálnych centier kultúry, v rámci ktorých môžu obce, mestá a regióny 

spolupracovať, aby podporovali a zachovali svoje kultúrne dedičstvo a premenili ho na 

hospodársku výhodu; 

18. vyzýva Komisiu, aby odhodlane presadzovala prijatie všetkých potrebných krokov na 

zabezpečenie účinnej ochrany hmotných a nehmotných statkov, ktoré tvoria európske 

kultúrne dedičstvo a majú zásadný význam pre podporu kultúrneho a sociálno-

ekonomického rozvoja, ktorý vychádza zo spoločnej európskej identity a z kultúrnej 

odlišnosti európskych krajín, regiónov a miest a ktorý túto identitu a odlišnosť podporuje; 

vyzýva mestá a regióny EÚ, aby na tento účel využívali nástroje politiky súdržnosti; 

19. domnieva sa, že strop vo výške 5 miliónov EUR (alebo 10 miliónov EUR celkových 

nákladov v prípade lokalít, ktoré sú na zozname UNESCO), ktorý Komisia prijala na 

základe celkových nákladov na projekt, je príliš prísny a povedie k obmedzeniu podpory 

kultúrneho dedičstva, v neposlednom rade i preto, že nestanovuje odpočet nákladov na 

dokumentáciu a správu a neredukovateľných výdavkov (napríklad DPH) a že tým dochádza 

k obmedzeniu priestoru pre verejno-súkromné partnerstvá a investície do kultúry, čo má 

zásadný význam pre sociálny a hospodársky rozvoj v EÚ; 

20. zdôrazňuje, že pre tento prístup neexistuje v práve EÚ žiadny právny základ, a v tejto 

súvislosti vyzýva Komisiu, aby preskúmala toto rozhodnutie a v rámci tematických 

usmernení objasnila výklad článku 3 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 (EFRR), pokiaľ 

ide o investície do rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom fixných investícií do 

zariadenia a infraštruktúry malého rozsahu v oblasti kultúry a udržateľného cestovného 

ruchu; 

21. vyzýva členské štáty, aby na kultúru a kultúrne dedičstvo vyčleňovali zo svojich rozpočtov 

a z finančných prostriedkov na regionálny rozvoj väčší podiel s cieľom zabezpečiť 

atraktívnosť regiónov, podporovať ich účinný a komplexný rozvoj a využívať ich potenciál. 
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22. zdôrazňuje dôležitosť zjednodušenia a odporúča, aby Komisia a členské štáty pokračovali 

vo svojom úsilí zjednodušiť vykonávanie politiky súdržnosti s cieľom zlepšiť zameranie 

výsledkov politiky a obmedziť byrokraciu na všetkých úrovniach; podčiarkuje dôležitosť 

platforiem pre výmenu najlepších postupov v rôznych oblastiach vykonávania. 
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