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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že nový impulz pre zamestnanosť, rast a investície je základnou prioritou 

Komisie a že Komisia sa vo svojom pracovnom programe na rok 2015 zaviazala prijímať 

praktické iniciatívy na podporu začlenenia a zamestnateľnosti na trhu práce vrátane 

konkrétnych opatrení na podporu členských štátov pri začleňovaní mladých ľudí do 

pracovného procesu; opätovne pripomína, že Parlament pravidelne predkladá návrhy 

rôznych riešení, pričom zdôrazňuje, že zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava 

mladých ľudí by sa mali stať jednou z najvyšších priorít pre EÚ; 

2. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonali bezodkladné štrukturálne reformy všetkých 

úrovniach vzdelávania, ale najmä odborného vzdelávania a prípravy vrátane učňovských 

praxí a stáží, ktoré zahŕňajú výraznú zložku učenia sa prácou, s cieľom pomôcť mladým 

ľuďom získať zručnosti, ktoré potrebujú na úspešný vstup na trh práce, a uľahčiť im tak 

prechod zo školy do zamestnania, zlepšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce a životné 

schopnosti a prispieť ku konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ;  v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že využívanie potenciálu vzájomného učenia a úspešné preskúmavanie 

osvedčených postupov je možné len vtedy, ak je v plnom rozsahu zohľadňuje špecifické 

silné stránky každého národného systému; 

3. zdôrazňuje skutočnosť, že miera nezamestnanosti mladých v EÚ je stále znepokojujúca, a 

to najmä v niektorých členských štátoch; vyzýva členské štáty a EÚ, aby skoncovali s 

touto situáciou okamžitým zavedením opatrení v oblasti sociálnej ochrany s cieľom 

bojovať proti hospodárskym a sociálnym následkom nezamestnanosti; 

4. pripomína, že politiky v oblasti vzdelávania a kvalifikácií by nemali byť zamerané len na 

plnenie potrieb pracovného trhu, ale aj na vybavenie jednotlivcov nevyhnutnými 

prierezovými kompetenciami, aby sa z nich stali aktívni a zodpovední občania; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby rešpektovali skutočnosť, že vzdelávanie a odborná príprava 

predstavujú základné právo a prinášajú vysokú hodnotu; 

5. pripomína, že je potrebné podporovať ciele učebných plánov pre formálne a neformálne 

vzdelávanie, ako aj celoživotné vzdelávanie so zameraním na všetkých študentov, a to 

pokiaľ ide o teoretické aj praktické moduly, ako sú podnikateľské projekty študentov, 

ktoré by mohli zahŕňať projekty sociálnych podnikov v spolupráci s miestnymi 

komunitami; 

6. nabáda členské štáty, aby prijali dlhodobé politiky prostredníctvom efektívnych investícií, 

intenzívnejšej spolupráce a strategického partnerstva s cieľom podporiť inovácie, 

konkurencieschopnosť a excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy; 

7. poukazuje na program Erasmus+ ako na kľúčový nástroj na zabezpečenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy v EÚ a podporuje medzinárodné výmeny v rámci 

odbornej prípravy; 
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8. zdôrazňuje, že je dôležité revidovať a propagovať odborné vzdelávanie a prípravu a 

zvyšovať ich atraktivitu pre mladých ľudí, aby nebolo považované za menejcenné v 

porovnaní s inými typmi vzdelávania; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť alebo ďalej 

rozvíjať duálne systémy odborného vzdelávania a prípravy alebo ich prvkov a učenia sa 

prácou na všetkých úrovniach vzdelávania s cieľom uľahčiť nadobúdanie vedomostí, 

orientácie, hlavných zručností potrebných na získanie zamestnania a špecifických 

pracovných zručností a schopností ; zdôrazňuje navyše, že je potrebné zabezpečiť, aby 

verejné orgány kontrolovali kvalitu celkového obsahu odborného vzdelávania a prípravy, 

ich vzdelávacích cieľov, realizácie, hodnotenia a postupov certifikácie, ako aj uznávania 

kvalifikácií a potvrdzovania rovnocennosti a vydávali v týchto oblastiach usmernenia; 

poukazuje, že výmena najlepších postupov týkajúcich sa systémov duálneho vzdelávania 

by mohla prispieť k štrukturálnym zmenám na pracovnom trhu a viesť k vyššej miere 

zamestnanosti mladých; zdôrazňuje výhody učenia sa prácou, ktoré predstavuje významnú 

pomoc mladým ľuďom na začiatku ich kariéry na pracovnom trhu; 

9. zdôrazňuje , že je dôležité rozvíjať sociálne zručnosti, ktoré uľahčujú úspešnú 

komunikáciu na pracovnom trhu a rozvoj profesionálnej kariéry a ktoré sú nevyhnutným 

doplnkom odborných znalostí a skúseností; 

10. pripomína, že v EÚ sú v súčasnosti dva milióny voľných pracovných miest, a zdôrazňuje, 

že je dôležité, aby sa problémy s nedostatkom kvalifikácií a nesúladom medzi 

ponúkanými a žiadanými kvalifikáciami riešili propagáciou a uľahčením mobility 

študentov a uznávania kvalifikácií, lepším využívaním všetkých nástrojov a programov 

EÚ, ako sú Erasmus +, európsky kvalifikačný rámec, európsky pas zručností, záruka pre 

mladých ľudí, životopis Europass, pas podnikateľských zručností, EURES, znalostné 

aliancie, Európska aliancia pre učňovskú prípravu, európsky systém prenosu kreditov, 

európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy 

(EQAVET) a európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET); 

zdôrazňuje význam klasifikácie ESCO, ktorá identifikuje a kategorizuje zručnosti, 

kompetencie a kvalifikácie dôležité pre trh práce EÚ a vzdelávanie a odbornú prípravu, a 

to v 25 európskych jazykoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť primeranej 

prenosnosti sociálnych práv v EÚ a vzhľadom na túto skutočnosť pripomína význam 

programu Erasmus+, Európskeho sociálneho fondu a siete EURES; vyzýva členské štáty, 

aby podporovali kurzy odbornej prípravy v tých odvetviach, v ktorých existuje veľký 

nesúlad medzi ponukou a dopytom; 

11. víta novú podobu existujúcej webovej stránky Panoráma zručností EÚ, ktorá je 

komplexným a užívateľsky jednoduchým ústredným zdrojom informácií a správ o 

potrebách zručností v jednotlivých povolaniach a sektoroch v EÚ a ktorá pomáha tvorcom 

politík, odborníkom, pracovným agentúram, poradcom v oblasti zamestnania a 

jednotlivcom prijímať lepšie a informovanejšie rozhodnutia; 

12. poukazuje na dôležitosť výučby a učenia sa všeobecných základných zručností, ako sú 

IKT, matematika, kritické myslenie, cudzie jazyky, mobilita atď., ktoré umožnia mladým 

ľuďom ľahšie sa prispôsobiť meniacemu sa sociálnemu a hospodárskemu prostrediu; 

13. poukazuje na skutočnosť, že je dôležité rozvíjať schopnosť študentov učiť sa a že je 

potrebné poskytnúť im účinné stratégie vzdelávania; zdôrazňuje, že naučiť sa učiť sa 
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uľahčí získavanie znalostí, zručností, postojov a schopností, ktoré umožnia jednotlivcom 

stanoviť si, naplánovať a dosiahnuť svoje vlastné ciele vzdelávania a stať sa samostatným 

študentom, ktorý je schopný čeliť intenzívnym zmenám na trhu práce; 

14. zdôrazňuje, že rozvoj zručností v nadväzovaní kontaktov je mimoriadne dôležitý pre 

mladých ľudí, a to najmä pre mládež, ktorá má málo pracovných skúseností alebo 

pochádza z nedostatočne zastúpených alebo znevýhodnených skupín; poukazuje na 

skutočnosť, že výučba nadväzovania kontaktov sa môže stať stratégiou na uľahčenie 

získania zamestnania, rozvoja kariéry a preskúmania kariérnych príležitostí; 

15. všíma si neustály vývoj na pracovnom trhu a zdôrazňuje, že je dôležité reagovať na jeho 

požiadavky ponukou zodpovedajúcich kvalifikácií a zručností, a to prepracovávaním a 

rozvíjaním existujúcich učebných plánov a riešením technologických, spoločenských, 

kultúrnych a environmentálnych zmien v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, 

profesijnými organizáciami, podnikateľskými kruhmi, tvorcami politík, miestnymi 

orgánmi, službami vzdelávania a zamestnanosti, mládežníckymi organizáciami a 

relevantnými zúčastnenými stranami; upozorňuje ďalej, že v tomto zmysle je potrebné 

poskytovať a rozvíjať kvalitné celoživotné profesijné poradenstvo, do ktorého budú 

zapojené aj rodiny, s cieľom pomôcť budúcim študentom a mladým ľuďom zvoliť si 

správne svoj študijný odbor a robiť lepšie rozhodnutia, pokiaľ ide o ich vzdelávanie a 

profesijnú dráhu, a zohľadniť svoje pracovné preferencie a potreby trhu práce;  poukazuje 

však na skutočnosť, že vzdelávanie a politiky v oblasti získavania kvalifikácií by nemali 

napĺňať len potreby pracovného trhu, ale mali by prispievať aj k osobnému rozvoju a rastu 

mladých ľudí s cieľom vytvoriť z nich aktívnych a zodpovedných občanov; zdôrazňuje 

preto potrebu občianskej výchovy, formálnej aj neformálnej, v rámci celého 

vzdelávacieho systému; 

16. zdôrazňuje význam stáží a učňovskej praxe ako súčasti učebných plánov stredoškolského 

a vysokoškolského vzdelávania pri získavaní pracovných skúseností a prierezových 

zručností; zdôrazňuje význam mentorských programov, v rámci ktorých študenti 

nadväzujú vzťah s odborníkmi alebo mladými pracovníkmi, získavajú prístup k sieťam a 

jasný obraz o pracovnom procese; povzbudzuje podniky, aby nadviazali dlhotrvajúce 

vzťahy a partnerstvá so vzdelávacími zariadeniami s cieľom uľahčiť študentom vstup do 

prostredia  práce a zabezpečiť, aby sa vyučované zručnosti neustále prispôsobovali 

skutočným potrebám pracovného prostredia; poukazuje však na to, že zatiaľ čo pre 

študentov sú stáže príležitosťou niečomu sa naučiť, musia podniky plniť svoju úlohu v 

oblasti mentorstva a odbornej prípravy a prihliadať na odporúčania Komisie o 

poskytovaní vysoko kvalitných stáží ako spôsobu zvyšovania šancí mladých ľudí na 

získanie zamestnania; 

17. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr začali konať na základe odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny v oblasti vzdelávania a pracovného trhu, ktoré sú uvedené v európskom semestri, a 

tiež na základe ďalších odporúčaní Komisie; 

18. zdôrazňuje úlohu inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktorú zohrávajú pri rozvíjaní znalostí a 

kompetencií požadovaných od absolventov na dosiahnutie úspechu na pracovnom trhu; 

19. poukazuje na význam holistického prístupu k zručnostiam; zdôrazňuje, že je potrebné 

zabezpečovať v rámci vzdelávacieho systému rôzne prístupy a flexibilné vzdelávacie 
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metódy, ktoré možno upravovať a prispôsobiť potrebám jednotlivcov; požaduje rozvoj 

programov učenia sa prácou v rámci všetkých typov vzdelávania a odbornej prípravy, ako 

aj praktické učebné plány, pružné rozvrhy a menej formálne metódy výučby; 

20. poukazuje na potrebu všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré poskytnú 

kvalitné základné a prenosné zručnosti, podnikateľské zručnosti, zručnosti v oblasti 

riešenia problémov a v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a 

jazykové zručnosti, ktoré umožnia jednotlivcom neustále získavať a uplatňovať nové 

znalosti a uľahčia im prispôsobiť sa zmenám v pracovnom prostredí; 

21. zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť do všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy 

prvky vyučovania zameraného na podnikanie, keďže podnecovanie podnikateľského 

ducha detí v ranom veku a rozvoj prierezových zručností súvisiacich s podnikaním, ako je 

kreativita, kritické myslenie, empatia, tímová práca a iniciatívnosť, prispieva k osobnému 

i profesionálnemu rozvoju mladých ľudí a uľahčuje ich vstup na trh práce; v tejto 

súvislosti naliehavo vyzýva na aktívny dialóg a spoluprácu medzi univerzitami a 

podnikmi so zameraním na rozvoj vzdelávacích programov, ktoré mladých ľudí vybavia 

požadovanými zručnosťami a kompetenciami a uľahčia a podporia účasť podnikateľov na 

vzdelávacom procese; domnieva sa však, že vzdelávanie v oblasti podnikania by malo 

zahŕňať sociálny rozmer a zaoberať sa témami, ako sú spravodlivý obchod, sociálne 

podniky a alternatívne obchodné modely, napríklad družstvá, s cieľom dosiahnuť 

sociálnejšie, inkluzívnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo; 

22. povzbudzuje členské štáty, aby do vzdelávacieho procesu zapojili nové technológie, aby 

na všetkých úrovniach a vo všetkých typoch vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 

vzdelávania učiteľov zintenzívnili a zlepšili odbornú prípravu v oblasti informačných a 

komunikačných technológií a digitálnych zručností, poskytovali viac akademických 

titulov a učebných plánov v oblasti digitálnych zručností a motivovali mladých ľudí, aby 

študovali IKT a aby si budovali kariéru v tejto oblasti; zdôrazňuje, že je potrebné 

vybudovať v školách a na univerzitách lepšiu technologickú základňu a zabezpečiť 

potrebnú infraštruktúru; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam otvorených vzdelávacích 

zdrojov (OVZ), ktoré zaisťujú prístup k vzdelávaniu pre každého a zlepšujú 

zamestnateľnosť podporovaním procesu celoživotného vzdelávania; opätovne pripomína, 

že je potrebné povzbudzovať dievčatá a mladé ženy, aby sa venovali štúdiu IKT; 

23. vyzýva na optimálne využívanie existujúceho financovania EÚ, napríklad v rámci 

programu Erasmus+, pri stimulovaní rozvoja prierezových zručností a kompetencií u 

mladých ľudí s cieľom efektívnejšie bojovať proti nezamestnanosti mladých v Európe; 

24. zdôrazňuje, že gramotnosť v oblasti IKT by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou 

vzdelávacieho procesu a mala by sa zahrnúť do učebných plánov na všetkých úrovniach 

štúdia; poukazuje na skutočnosť, že vybavenie mladých ľudí zručnosťami v oblasti IKT 

im prinesie výhody v pracovnom aj súkromnom živote, a to poskytnutím technických 

zručností, sebadôvery a pružnosti, ktoré potrebujú, aby sa dokázali prispôsobovať 

zmenám počas celého života; 

25. vyzýva členské štáty, aby povzbudzovali dievčatá a mladé ženy, aby sa venovali štúdiu 

vedy, techniky, inžinierstva a matematiky, a aby zvýšili zastúpenie žien v tejto oblasti; 
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26. všíma si, že nedostatok jazykových zručností je hlavnou prekážkou pre mladých ľudí, aby 

dosiahli konkurencieschopnosť na pracovnom trhu EÚ, a zdôrazňuje, že členské štáty 

musia vybaviť mladých ľudí rôznymi komunikačnými a jazykovými zručnosťami už od 

útleho veku s cieľom riešiť problémy spôsobené súčasným nesúladom zručností; 

27. zdôrazňuje zásadný význam neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania, ktoré 

spolu so školským vzdelávaním alebo následne po ňom ponúkajú výučbu kľúčových 

zručností, s cieľom predchádzať vylúčeniu alebo ho kompenzovať, a tým poskytnúť 

ľuďom viac príležitostí na osobný rozvoj a na základe ich nadania podporiť ich rozvoj v 

rámci spoločnosti aj v rámci pracovného prostredia; 

28. zdôrazňuje, že pri znižovaní miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a to 

najmä v málo rozvinutých oblastiach, a zlepšovaní zamestnateľnosti mladých ľudí 

zohrávajú kľúčovú úlohu kompetentní a učitelia a školitelia, ktorí sú pripravení študentom 

pomôcť; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bola učiteľom poskytovaná väčšia podpora zo 

strany škôl, inštitúcií odbornej prípravy, miestnych komunít a vzdelávacích politík, napr. 

prostredníctvom účinnejšej a modernejšej odbornej prípravy v oblasti nových zručností, 

ako sú zručnosti v oblasti podnikania a IKT, podpory partnerského učenia a výmeny 

najlepších postupov, ľahšieho prístupu k možnostiam odbornej prípravy a zdokonalených 

systémov neustáleho odborného vzdelávania a prípravy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je 

dôležité investovať do rozvoja celoživotného vzdelávania učiteľov; dôrazne nesúhlasí so 

škrtmi v rozpočtoch na vzdelávanie, najmä ak sa skombinujú so znížením štipendií a 

grantov a so zvýšením poplatkov za vzdelávanie; 

29. podporuje začlenenie nových metód výučby a odbornej prípravy vypracovaných učiteľmi 

vzhľadom na konkrétne potreby triedy; 

30. požaduje progresívnu európsku stratégiu kvalifikácií orientovanú na výsledky s cieľom 

usmerňovať národné stratégie kvalifikácií, začleňovať ich do národných plánov 

zamestnanosti a zároveň poskytovať komplexný rámec pre odvetvové akčné plány 

navrhované v rámci balíka opatrení v oblasti zamestnanosti; 

31. konštatuje, že systém záruky pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých musia zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji vzdelávania a odbornej prípravy u 

mladých nezamestnaných ľudí s nedostatočnými kvalifikáciami alebo ich nízkou úrovňou, 

ale zdôrazňuje, že je potrebné tieto systémy lepšie financovať a riadne a urýchlene 

vykonávať a následne monitorovať situáciu v každom členskom štáte; 

32. zdôrazňuje, že je potrebné usilovať sa o individuálny prístup k pracovnému rastu a 

celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave, a domnieva sa, že pomoc a poradenstvo 

zamerané na individuálne potreby a sústredenie sa na vyhodnotenie a rozvoj 

individuálnych zručností musia byť od začiatku jadrom politík v oblasti vzdelávania; 

33. domnieva sa, že neformálne vzdelávanie, najmä ak sa realizuje v mládežníckych 

organizáciách, rozvíja tvorivosť, iniciatívnosť a osobnú zodpovednosť a môže zvýšiť 

šance mladých ľudí na uplatnenie na trhu práce a pozitívne prispieť k úspešnosti 

odborného vzdelávania a prípravy; vyzýva členské štáty, aby vykonávali odporúčanie 
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Rady z roku 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa1 

ako prostriedok uznávania kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania, najmä v rámci dobrovoľníckej a mládežníckej práce, a aby podporili 

vykonávanie politík celoživotného vzdelávania; 

34. pripomína, že kreatívne odvetvia patria medzi najvýznamnejšie podnikateľské a rýchlo 

rastúce sektory a že kreatívne vzdelávanie rozvíja prenosné zručnosti, ako sú kreatívne 

myslenie, schopnosť riešiť problémy, tímová práca a vynaliezavosť; uznáva skutočnosť, 

že umelecké odvetvia a mediálne sektory sú mimoriadne príťažlivé pre mladých ľudí; 

35. zdôrazňuje, že cieľom politík v oblasti pracovného trhu a konkrétne politík v oblasti 

zosúladenia zručností, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu, musí byť vytváranie 

kvalitných a bezpečných pracovných miest v súlade s programom MOP v oblasti 

dôstojnej práce; konštatuje, že tieto politiky musia prispievať k boju proti fenoménu 

neistých pracovných miest, zmlúv bez špecifikácie pracovného času a neplatených stáží; 

36. všíma si dôležitú úlohu organizácií občianskej spoločnosti, odborových zväzov a 

sociálneho dialógu pri vytváraní politík v oblasti odborného vzdelávania a prípravy; 

37. vyzýva členské štáty, aby nasmerovali investície do inkluzívneho vzdelávania v záujme 

zabezpečenia rovnakého prístupu a príležitostí pre každého vrátane mladých ľudí z 

rôznych sociálno-ekonomických zázemí, ako aj pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny; 

38. vyzýva členské štáty, aby zvýšili atraktívnosť programov a štúdia predmetov v oblasti 

vedy, technológie, inžinierstva a matematiky s cieľom riešiť existujúci nedostatok 

zručností v tejto oblasti; zdôrazňuje však, že humanitné vedy a všeobecné spoločenské 

znalosti sú nevyhnutné, pokiaľ ide o efektívne využívanie príležitostí, ktoré poskytujú 

odbory vedy, techniky, inžinierstva a matematiky, a mali by preto získať účinnú podporu 

v rámci inštitúcií a zohrávať jednoznačnú úlohu pri rozvoji ich učebných plánov; vyzýva 

členské štáty, aby vo vzdelávacích inštitúciách podporovali medziodvetvový prístup v 

rámci rôznych oblastí, ako sú spoločné programy humanitných odborov, vedných 

odborov, IKT, inžinierstva, ekonomiky a ďalších dôležitých odborov; 

39. pripomína, že svoje miesto tu majú aj pracovné miesta, ktoré sa spájajú s tradičnými 

zručnosťami a sú často tými, ktoré nemožno presunúť inam a ktoré navyše pomáhajú 

stimulovať miestne hospodárstva a majú svoj kultúrny význam; vyzýva členské štáty, aby 

preto zabezpečili zachovanie remesiel a profesií s tradičnými a kultúrnymi prvkami a ich 

efektívne odovzdanie mladším generáciám prostredníctvom vykonávania 

špecializovaných programov; 

40. zdôrazňuje úlohu neformálneho vzdelávania a informálneho učenia pre zamestnateľnosť 

mladých ľudí; podčiarkuje význam zapojenia mladých ľudí do mládežníckych a 

dobrovoľníckych organizácií a športu na základnej úrovni, pokiaľ ide o získanie 

podnikateľského ducha a kognitívnych a nekognitivních schopností a prierezových 

zručností, a vyzýva členské štáty, aby uľahčovali zapojenie mládeže do týchto 

mimoškolských aktivít dopĺňajúcich formálne vzdelávanie; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ  C 398, 22.12.2012, s. 1. 
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41. zdôrazňuje, že športovanie umožňuje jednotlivcom rozvíjať širokú škálu prierezových 

zručností, ktoré zvyšujú ich uplatniteľnosť na pracovnom trhu, a zároveň im pomáha 

uspieť ako vodcom a dosahovať svoje ciele;  zdôrazňuje súvis medzi športom, 

zamestnateľnosťou, vzdelávaním a odbornou prípravou.  
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