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NÁVRHY 

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

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

A. keďže údaje o zamestnanosti mládeže v EÚ sú znepokojujúce, pričom miera 

nezamestnanosti mladých ľudí v niektorých krajinách EÚ je vyššia ako 50 %; keďže 

vzdelávanie zohráva prvoradú úlohu pri podpore sociálneho a pracovného začleňovania 

mladých a keďže podnikanie by sa malo považovať za prierezovú schopnosť a za ďalšiu 

možnosť vytvárania nových podnikov, a najmä ďalších pracovných príležitostí, čím 

pomáha znižovať nezamestnanosť mladých ľudí a podporovať ich uplatnenie na trhu 

práce; 

B. keďže pre mladých ľudí je odborné vzdelávanie a príprava v oblasti podnikania, ako aj 

praktická skúsenosť s podnikaním obrovským prínosom, pomáha rozvoju ich zručností a 

talentu, umožňuje im nadobudnúť sebaistotu a prispieva k zakladaniu nových podnikov, 

uplatneniu na trhu práce a inováciám, keďže podnikanie je vo veľkej miere nedostatočne 

využívanou možnosťou pre mnohých mladých ľudí so zdravotným postihnutím; 

C. keďže účinky a vplyv podnikateľských programov vo vzdelávaní potvrdzujú, že študenti, 

ktorí tieto programy absolvovali, po ukončení štúdia získali pracovné miesto rýchlejšie; 

D. keďže podnikanie je jedným zo spôsobov, ako pomôcť mladým ľuďom nájsť si 

zamestnanie a poberať stabilný príjem; 

E. keďže sa v stratégii Európa 2020 presadzuje hospodárstvo založené na vysokých 

úrovniach zamestnanosti, čím sa podporuje hospodárska, sociálna a územná súdržnosť; 

keďže súčasťou toho je aj silné sociálne hospodárstvo; 

F. keďže družstvá zabezpečujú kvalitné pracovné miesta, ktoré nie je možné premiestniť, sú 

otvorené pre všetkých o odolné voči kríze; keďže v porovnaní s inými typmi spoločností 

tieto podniky vďaka svojmu družstevnému modelu počas krízy zvýšili svoj obrat a stále 

rástli pri menšom počte bankrotov a prepúšťaní; 

G. keďže sociálne podniky otvorené pre všetkých sa aktívne podieľajú na inovačnom 

udržateľnom raste, podporujú väčšiu súdržnosť v rámci spoločnosti a miestnych 

spoločenstiev a môžu vytvárať pracovné príležitosti pre mladých ľudí vrátane tých 

mladých ľudí, ktorí sú sociálne zraniteľní a najviac vzdialení od trhu práce; 

H. keďže vyučovanie skúsenými podnikateľmi vytvára pozitívny obraz o podnikaní a 

uľahčuje začatie podnikania; 

I. keďže mladí podnikatelia čelia viacerým problémom a ťažkostiam vrátane nedostatku 

skúseností, vhodných zručností a nedostatočného prístupu k financiám a infraštruktúre; 

J. keďže neschopnosť využívať informačné a komunikačné technológie je v súčasnosti 

formou negramotnosti; 

K. keďže možnosť jednoduchého a nepodvodného odchodu umožňuje investorom a 
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podnikateľom úspešnejšie začať podnikať nanovo, zamestnať viac pracovníkov a 

dosahovať nižšie miery neúspešnosti; 

L. keďže vďaka znalosti cudzích jazykov môžu byť mladí ľudia lepšie kvalifikovaní 

podnikať na nadnárodnej úrovni; 

1. vyzýva členské štáty, aby spolu s regionálnymi a miestnymi orgánmi využili všetky 

existujúce finančné zdroje na úrovni EÚ, napr. Európsky sociálny fond, európska 

iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, program Európskej únie v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), program Erasmus pre mladých podnikateľov 

a Program EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME), na presadzovanie a 

podporu iniciatív, ktorých zámerom je budovať účinnejšie a cielenejšie väzby medzi 

podnikmi a vzdelávacím sektorom, ktoré u mladých ľudí pestujú kultúru podnikania bez 

ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie či rodovú príslušnosť, a tak ich povzbudzujú 

v rozvíjaní tvorivosti, iniciatívnosti a zmyslu pre zodpovednosť, a ktoré menia vnímanie, 

že podnikanie je posledná kariérna možnosť; žiada Komisiu, aby vyhodnotila skutočné 

využívanie týchto finančných zdrojov a zabezpečila ich ľahkú dostupnosť a jednoduché 

využívanie; zdôrazňuje, že sú potrebné investície do vzdelávania a infraštruktúry s cieľom 

riešiť digitálnu priepasť v Únii; 

2. vyzýva členské štáty, aby urobili všetko pre to, aby zvyšovali informovanosť mladých 

ľudí o príležitostiach na zakladanie podnikov, a to prostredníctvom vhodných programov 

vzdelávania a odbornej prípravy zameraných na podnikanie a podporovaním 

individuálnych zručností, najmä digitálnych zručností a digitálnych riadiacich zručností, 

keďže ide o nevyhnutné nástroje pre podnikateľov v súčasnom hospodárskom a 

podnikateľskom prostredí; zdôrazňuje, že pracovná sila v podobe mladých ľudí so 

skúsenosťami, ktorí majú príslušné zručnosti, je rozhodujúca pre konkurencieschopnosť 

EÚ, vďaka čomu bude možné urýchliť proces hospodárskej obnovy a vytvárať pracovné 

miesta vo všetkých členských štátoch; 

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odstraňovali prekážky podnikania s cieľom pomôcť 

mladým ľuďom premeniť ich kreatívne nápady na úspešné podnikateľské plány; 

4. vyzýva členské štáty, aby bojovali proti prekážkam, ktoré stoja v ceste mladým 

podnikateľom so zdravotným postihnutím, a to poskytovaním odbornej prípravy 

poskytovateľom služieb, ktorých povinnosti zahŕňajú podporu osôb so zdravotným 

postihnutím, a prispôsobovaním priestorov, v ktorých je podpora poskytovaná, aby boli 

dostupné pre tých, ktorí majú problémy s mobilitou; 

5. vyzýva členské štáty, aby aktívne zlepšovali regulačné rámce a zjednodušovali 

administratívne postupy pre podniky, najmä MSP a sociálne podniky, podporovali ich a 

sledovali kvalitu postupov pri zamestnávaní v týchto podnikoch; pripomína, že sociálne a 

inkluzívne podniky umožňujú tvorbu udržateľných pracovných miest, prispievajú k 

rozvoju spoločenstiev, presadzujú udržateľné prostredie a zabezpečuje sociálnu odolnosť 

v čase krízy; 

6. žiada, aby verejné služby zamestnanosti zohrávali aktívnejšiu úlohu pri poskytovaní 

pomoci a poradenstva podnikom, najmä mladým podnikateľom; 
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7. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť finančné ťažkosti, ktorým čelia mladí podnikatelia, 

uľahčovať im prístup k úverom a osobitným grantom, znižovať existujúce administratívne 

zaťaženie, vytvoriť regulačné prostredie a fiškálne stimuly, ktorými sa podporí rozvoj 

podnikateľských iniciatív mladých ľudí a oživí tvorba pracovných miest, s cieľom 

zabezpečiť stabilizáciu podnikateľských projektov mladých podnikateľov; 

8. žiada, aby členské štáty podporovali družstevný model podnikania, ktorý spočíva v 

demokratickom spôsobe rozhodovania a umožňuje mladým ľuďom stať sa zodpovednými 

zamestnávateľmi, zamestnancami a spotrebiteľmi; pripomína, že družstvá a iné sociálne 

a inkluzívne podniky sú súčasťou európskeho sociálneho modelu a jednotného trhu, 

a preto si zaslúžia rozhodné uznanie a podporu, ako sa stanovuje v ústavách niektorých 

členských štátov a v rôznych základných dokumentoch Európskej únie; 

9. žiada, aby členské štáty podporovali ekologické a udržateľné podnikateľské projekty; 

10. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby pre inovatívnych študentov 

zlepšili dostupnosť a prístup k mikroštipendiám a k programom mikropôžičiek, spolu 

s podporou, informáciami, mentorstvom, multidisciplinárnou pomocou a platformami 

partnerského hodnotenia, s cieľom umožniť im začať realizovať svoje podnikateľské 

plány alebo projekty, napríklad také, ktoré sú podporované z  EaSI v rámci osi 

Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie; vyzýva členské štáty, aby zjednodušovali 

prístup k pôžičkám a ich návratnosť, podporovali využívanie kolektívneho financovania, 

rozvíjali partnerstvá medzi miestnym hospodárstvom, podnikmi a univerzitami, 

posilňovali úlohu podnikov pri integrácii mladých ľudí na trh práce a konsolidovali 

medzinárodný Certifikát podnikateľských zručností ESP (Entrepreneurial Skills Pass) na 

rozličných školských a univerzitných stupňoch, najmä v rámci partnerstva s MSP; vyzýva 

členské štáty, aby v rámci univerzít presadzovali zavádzanie tzv. podnikateľských 

inkubátorov zameraných na udržateľný rozvoj a študijné odbory budúcnosti; 

11. zdôrazňuje potrebu zlepšiť podnikateľskú kultúru v terciárnom vzdelávaní podporovaním 

a uľahčovaním vytvárania nových spoločností mladými ľuďmi na základe akademického 

výskumu (spoločnosti vzniknuté odštiepením, tzv. spin-offs), znižovaním byrokratickej 

záťaže súvisiacej so zakladaním takýchto spoločností a stanovením jasného a podporného 

regulačného rámca pre študentov – podnikateľov; domnieva sa, že v tejto súvislosti by 

školy a univerzity mali poskytovať čas, priestor a uznanie iniciatívam mladých ľudí, aby 

im tak poskytli potrebnú dôveru pustiť sa do nových projektov, ktoré sa môžu neskôr 

ukázať ako prospešné pre zakladanie nezávislých podnikov; víta iniciatívy, ktoré 

odmeňujú mladých ľudí za ich úspešné podnikateľské projekty (napr. cena za najlepší 

študentský podnik roka), ďalej zdôrazňuje, že je dôležité, aby spoločnosti poskytovali 

mladým ľuďom šancu získať prvú priamu vnútropodnikovú pracovnú skúsenosť, a 

opätovne zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné podporovať návštevy podnikov 

a programy odborných stáží, vďaka čomu mladí ľudia získajú prehľad o svete podnikania; 

12. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že v rámci ich vzdelávacích systémov vrátane 

programov odbornej prípravy sa bude klásť väčší dôraz na rozvíjanie prierezových 

podnikateľských kompetencií, zručností a vedomostí, najmä prostredníctvom výučby 

zručností IKT a cudzích jazykov už v prvých školských rokoch a neskôr počas 

sekundárneho a terciárneho vzdelávania prostredníctvom podpory učenia, ktorým sa 
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vštepujú a rozvíjajú kompetencie potrebné pre profesiu podnikateľa, napr. tvorivosť, 

komunikačné zručnosti, riadenie podniku či účtovníctvo, a ktoré sa účinne sprostredkúva 

formou praktických skúseností z reálneho života; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 

zohrávajú učitelia pri presadzovaní podnikateľského zmýšľania medzi mladými ľuďmi a 

pri poskytovaní vhodných zručností a kvalifikácií, a zároveň vyzýva členské štáty, aby 

osobitnú pozornosť venovali zabezpečovaniu primeranej a špecializovanej odbornej 

prípravy učiteľov s cieľom zabezpečiť ich nepretržitý profesionálny rozvoj a rozšíriť 

príležitosti na vstup skúsených podnikateľov do vzdelávacieho procesu v úlohe učiteľov; 

13. vyzýva Komisiu, aby podrobne sledovala konkrétne opatrenia prijaté členskými štátmi, 

ktorých cieľom je podporiť podnikanie mladých ľudí, aby venovala osobitnú pozornosť 

propagácii a zverejňovaniu informácií o výsledkoch a aby povzbudzovala a podporovala 

inštitúcie a organizácie vo výmene osvedčených postupov, nápadov, vedomostí 

a skúseností a vo vytváraní medziodvetvových strategických partnerstiev; nabáda Komisiu 

a členské štáty, aby vyvíjali kritériá, modely, spoločné nástroje a projekty na podporu 

podnikania mladých ľudí; víta programy Erasmus+ a Erasmus pre mladých podnikateľov, 

ktoré mladým ľuďom poskytujú príležitosť absolvovať štúdium a odbornú prípravu v 

zahraničí a nadobudnúť podnikateľské skúsenosti v iných členských štátoch; žiada 

Komisiu o zabezpečenie toho, aby podniky dodržiavali pravidlá uplatňovania týchto 

programov, ktorými sú chránené práva účastníkov, a aby tieto programy boli propagované 

na stredných školách a v inštitúciách odbornej prípravy a vysokoškolského vzdelávania; 

14. vyzýva členské štáty, aby zjednodušovali postupy pre nepodvodné skončenie 

podnikateľskej činnosti a vytvárali podporné prostredie pre odchod z podnikania, a tým 

vyslali mladým ľuďom jasný odkaz, že ich neúspech nebude znamenať prehru 

s celoživotnými následkami; 

15. vyzýva členské štáty, aby v rámci stredoškolského a vysokoškolského kariérneho 

poradenstva presadzovali podnikanie ako pozitívnu kariérnu možnosť a aby riešili 

stigmatizáciu podnikania ako kariérnej voľby, ktorá je rozšírená v niektorých členských 

štátoch; 

16. naliehavo žiada Komisiu, aby pozorne monitorovala konkrétne opatrenia zavádzané 

členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby mali mladí ľudia, ktorí sa rozhodli pre 

podnikanie, rovnaké práva, pokiaľ ide o sociálnu ochranu (v súlade s odporúčaním MOP 

č. 2021), ako aj ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku; 

17. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali informovanosť mladých ľudí so zdravotným 

postihnutím o samostatnej zárobkovej činnosti a zakladaní podnikov prostredníctvom 

opatrení, ako je presadzovanie kariérnej dráhy pre osoby so zdravotným postihnutím, 

ktoré sú už začlenené do trhu práce, a verejné uznávanie podnikateľov so zdravotným 

postihnutím; 

18. vyzýva členské štáty, aby podporovali sponzorstvo zacielené na mladých podnikateľov, čo 

im umožní čerpať zo skúseností a podpory skúsenejších kolegov; 

                                                 
1  Medzinárodná organizácia práce (MOP), odporúčanie k minimálnym úrovniam sociálnej ochrany, 2012 

(č. 202).  
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19. vyzýva členské štáty, aby viedli mladých ľudí k podnikaniu, a to prostredníctvom 

zjednodušenia projektového vyučovania vo vzdelávaní v rámci rôznych disciplín a v 

spolupráci s podnikmi; 

20. naliehavo žiada Komisiu, aby dohliadla na to, aby žiadne z opatrení zavedených 

členskými štátmi nepredstavovalo prekážku voľného pohybu pracovníkov a aby mladí 

ľudia, ktorí sa rozhodli vydať cestou podnikania, mohli rozvíjať svoju činnosť na území 

Európskej únie tam, kde to majú v úmysle; 

21. zdôrazňuje dôležitú úlohu množstva združení mladých podnikateľov, ktoré podporujú 

podnikanie v radoch mladých ľudí a ponúkajú im možnosť rozvíjať inovačné projekty a 

nadobudnúť podnikateľské skúsenosti a zároveň im poskytujú nástroje a potrebnú 

sebaistotu, aby sa sami pustili do podnikania. 

22. vyzýva k užšej spolupráci so súkromným sektorom a so sociálnymi partnermi s cieľom 

podporovať riskovanie, podnikateľskú a inovačnú kultúru (napr. prostredníctvom 

štrukturálnych záväzkov, ako sú mechanizmy súvisiace s inováciami a výmenou názorov); 

23. poznamenáva, že presadzovaním spolupráce medzi stredoškolským a terciárnym 

vzdelávaním sa umožní intenzívnejší dialóg medzi mladými ľuďmi a podporia sa 

inovácie; 

24. vyzýva Komisiu, aby preskúmala faktory, ktoré odrádzajú ženy od toho, aby sa rozhodli 

pre podnikateľskú kariéru, a aby zabezpečila, že v rámci vzdelávacích systémov, ako aj 

pridružených opatrení a činností, sa bude vyvíjať aktívna snaha o rodovú rovnosť. 
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