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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:

A. keďže politika v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zohráva kľúčovú úlohu v boji 
proti vysokej miere nezamestnanosti mladých ľudí; keďže investície do odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj do vysokoškolského vzdelávania a výskumu, pružnejšie 
učebné plány a lepšia spolupráca medzi sektorom podnikania a vzdelávania sú základom 
pre udržanie kroku s dynamicky sa rozvíjajúcim pracovným trhom;

B. keďže duálne vzdelávacie systémy sú závislé od úzkej spolupráce medzi verejným 
a súkromným sektorom s vysokým stupňom zapojenia sociálnych partnerov; keďže 
členské štáty s vysoko inštitucionalizovaným prepojením medzi vzdelávacím systémom 
a pracovným trhom majú prekvapivo nízke úrovne nezamestnanosti mladých ľudí;

C. keďže stáže sú užitočným nástrojom ako umožniť a podporiť prechod mladých ľudí 
zo vzdelávacieho systému na trh práce; keďže stáž musí vychádzať zo stratégie odbornej 
prípravy, zamestnávatelia často zneužívajú stáže na zamestnanie lacných pracovníkov, 
ktorí sú len málo chránení, a čoraz viac mladých Európanov musí absolvovať niekoľko 
stáží, ktoré sú buď neplatené alebo sú zaplatené nedostatočne, kým získajú trvalý 
pracovný pomer;

D. keďže sa zhoršila finančná kríza a rozpočtové škrty a iné úsporné politiky narušili učebné 
normy a nepriaznivo ovplyvnili perspektívu mladých ľudí získať prístup k vzdelávaniu 
a zamestnaniu či možnosť v nich pokračovať, a to najmä v hospodársky citlivejších 
členských štátoch; keďže v mnohých členských štátoch je navyše vysoké daňové 
zaťaženie podnikateľov;

E. keďže v roku 2011 7,5 milióna mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov a 6,5 milióna osôb 
vo veku 25 – 30 rokov nebolo zapojených do vzdelávacieho, pracovného alebo školiaceho 
procesu; keďže členské štáty musia zaistiť sieť sociálneho zabezpečenia a zaručiť slušné 
životné podmienky pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými, a mladým ľuďom, ktorí 
nemôžu nájsť prácu;

F. keďže Európska investičná banka (EIB) môže zabezpečovať financovanie investícií 
v krajinách, kde sú miery nezamestnanosti mladých ľudí nad priemerom EÚ; keďže EIB 
by sa mohla regionálne zamerať na strategické investície v záujme zlepšovania 
a rozširovania pracovných príležitostí a na rozvoj inovačných kapacít;

G. keďže po zohľadnení požiadaviek trhu práce by sa nemalo deťom znemožňovať 
získavanie čo najširšej vedomostnej základne, keďže je to ten najlepší spôsob, ako 
zabezpečiť, že budú schopné prispôsobiť sa premenlivosti trhu práce a života 
vo všeobecnosti; keďže sa vo väčšine štúdií dokazuje význam zabezpečovania kvalitného 
vzdelávania od ranej školskej dochádzky ako prostriedku na predchádzanie predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky a ako prostriedku na zabezpečenie úplnej integrácie detí 
s najviac znevýhodneným sociálnym postavením do školského života;
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H. keďže otvorené vzdelávacie zdroje zvyšujú kvalitu, prístupnosť a rovnosť vzdelávania 
a využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) a nových technológií 
uľahčujú interaktívny, kreatívny, flexibilný a individualizovaný vzdelávací proces; keďže 
otvoreným vzdelávaním sa posilňuje udržateľná zamestnateľnosť, a to podporou 
celoživotného vzdelávania;

I. keďže predčasné ukončenie štúdia výrazne bráni hospodárskemu a sociálnemu rozvoju 
Únie a je potrebné prijať integrované opatrenia, aby sa dosiahol cieľ stratégie Európa 
2020, a to zníženie predčasného ukončenia školskej dochádzky; keďže osoby, ktoré 
predčasne ukončili školskú dochádzku, sú častejšie nezamestnané a hrozí im sociálne 
vylúčenie; keďže pri vypracúvaní programov opätovného návratu do školy, ktoré osobám 
s predčasne ukončenou školskou dochádzkou poskytujú druhú šancu, by sa mali osobitne 
zohľadniť zraniteľné skupiny s vysokým rizikom sociálneho vylúčenia s cieľom podnietiť 
ich k zohrávaniu aktívnej úlohy v spoločnosti;

J. keďže učitelia vrátane vysokoškolských učiteľov čelia nebývalým problémom rýchlo sa 
meniaceho globálneho hospodárskeho prostredia, v ktorom rozvoj nových zručností 
a kompetencií, inovatívnych prístupov a moderných metód učenia je kľúčom k zaisteniu 
efektívneho vzdelávania a zamestnateľnosti mladých ľudí;

K. keďže programy mobility EÚ v oblasti vzdelávania a mládeže a skoré učenie cudzích 
jazykov zlepšujú vyhliadky na zamestnanie a podporujú mobilitu na trhu práce; keďže 
programy mobility mladých ľudí na obdobie 2014 – 2020 by mali zabezpečovať skutočné 
príležitosti vzdelávania a získavania zručností, a tak napomáhať zvyšovať mieru 
zamestnanosti mladých ľudí;

L. keďže z hľadiska viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 je potrebná 
komplexná analýza finančných prostriedkov EÚ investovaných do vzdelávania, odbornej 
prípravy a boja proti nezamestnanosti mladých ľudí počas programového obdobia 2007 –
2013; keďže integrovaný prístup a synergický účinok medzi rozličnými programami 
a zdrojmi vnútroštátneho financovania a financovania EÚ prispeje k účinnému 
vykonávaniu opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí; keďže je tiež potrebné 
prevziať politiky EÚ na miestnej a vnútroštátnej úrovni a na základe toho ich vykonávať;

M. keďže aj napriek celkovým vysokým úrovniam nezamestnanosti mladých ľudí čelia 
niektoré sektory, ako informačné a komunikačné technológie, výskum a vývoj a zdravotná 
starostlivosť, čoraz väčším problémom zaplniť voľné pracovné miesta kvalifikovanými 
zamestnancami;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad škrtmi v rozpočtoch členských štátov v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré môžu zabrániť mladým ľuďom v prístupe 
k vzdelávaniu a zamestnaniu, a pripomína, že finančné prostriedky vyčlenené 
na vzdelávanie a odbornú prípravu by sa mali vnímať ako nevyhnutná a prospešná 
investícia do budúcnosti; upriamuje pozornosť na potrebu účinnejšieho vyčlenenia 
finančných prostriedkov EÚ na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí;

2. vyzýva členské štáty, aby sa s podporou Komisie zamerali na mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní či odbornej príprave, aby im mohli 
zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu, aby tak mohli získať zručnosti 
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a skúsenosti, ktoré potrebujú na získanie zamestnania alebo opätovného zaradenia sa 
do vzdelávacieho systému prostredníctvom vybraných kurzov, v rámci ktorých sa 
zohľadnia ich problémy;

3. žiada členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom predchádzať 
predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a znižovať jeho úroveň a zabezpečiť druhú 
šancu na vzdelávanie na čo najvyššej úrovni, vďaka čomu sa zníži počet 
najzraniteľnejších mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní 
či odbornej príprave, z hľadiska dlhodobej nezamestnanosti;

4. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetkých, upriamuje 
pozornosť na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú regióny v politike odbornej prípravy, 
zamestnanosti a mobility, a žiada regióny, aby využili všetky prostriedky, ktoré majú 
k dispozícii, aby uľahčovali prístup mladých ľudí k zamestnanosti a aby im pomáhali 
diverzifikovať ich kvalifikačnú základňu; 

5. žiada odbornejšie vzdelávanie a prípravu učiteľov, najmä pokiaľ ide o moderné učebné 
metódy a využívanie nových technológií; zdôrazňuje, že celoživotné vzdelávanie sa 
začína vzdelávaním v ranom detstve, a zdôrazňuje, že predovšetkým jazykové zručnosti je 
nutné podporovať zábavným spôsobom;

6. žiada členské štáty a príslušné inštitúcie, aby vo svojich vzdelávacích programoch 
podporovali sektory vedy, technológií, strojárstva a matematiky s cieľom uspokojovať 
aktuálne požiadavky trhu práce;

7. žiada o vytvorenie spoločného systému ukazovateľov výsledkov a vplyvu, aby sa 
vyhodnotil pokrok dosiahnutý v rámci rozličných programov, vrátane opatrení v oblasti 
zamestnanosti, pokiaľ ide o ich účinnosť a efektívnosť, a nielen ich finančnú realizáciu;

8. vyzýva členské štáty, aby podporili zapájanie mladých ľudí do tvorby sektorových politík, 
s ohľadom na ich rozvoj; domnieva sa, že ak sa mladým ľuďom umožní, aby boli 
skutočnými účastníkmi a nie iba pozorovateľmi či príjemcami týchto procesov, dôjde 
k posilneniu legitímnosti a hodnoty tvorby politiky pre mládež;

9. žiada o častejšie využívanie vysokokvalitných duálnych vzdelávacích systémov, ktoré 
kombinujú teoretickú a praktickú výučbu; zdôrazňuje význam zapojenia sociálnych 
partnerov do budovania týchto systémov; žiada Komisiu, aby vypracovala kvalitatívne 
usmernenia pre moderný duálny vzdelávací systém podporený zoznamom všeobecne 
vymedzených, hlavných európskych neakademických povolaní;

10. žiada Komisiu, aby aktívne vyžadovala podporu a iniciatívy, ako aj iné formy spolupráce 
so súkromným sektorom pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí, a podporuje 
vytvorenie partnerstiev s podnikmi i verejno-súkromných partnerstiev; víta návrh Komisie 
vytvoriť Európske združenie učňovskej prípravy; a po konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami od Komisie očakáva, že pripraví transparentný európsky rámec 
kvality pre stáže;

11. vyzýva členské štáty, aby prijali právne záväzný rámec kvality pre stáže, odbornú prax 
a učňovskú prípravu, ktorý bude zahŕňať primerané odmeňovanie a uznávanie 
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nadobudnutých znalostí ako pracovných skúseností, a aby posilnili poskytovanie 
poradenských a konzultačných služieb mladým ľuďom v ranej fáze s cieľom zlepšiť ich 
schopnosť prijímať fundované rozhodnutia o budúcom povolaní a uľahčiť im prístup 
na trh práce.

12. vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu a posilnili partnerstvo medzi podnikmi 
a školstvom na všetkých úrovniach s cieľom užšie prepojiť školské osnovy 
s požiadavkami trhu práce, napríklad rozširovaním aliancií pre sektorové zručnosti 
a znalostných aliancií;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky cezhraničnej učňovskej prípravy, 
stáží a odbornej praxe, aby sa lepšie zosúladila ponuka a dopyt príležitostí odbornej 
prípravy na pracovisku pre mladých ľudí, a tak sa zlepšia mobilita a zamestnateľnosť, 
najmä v hraničných regiónoch;

14. vyzdvihuje potrebu zlepšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy s cieľom 
dosiahnuť správnu rovnováhu medzi vzdelávaním a dopytom pracovného trhu; domnieva
sa, že odborné vzdelávanie a príprava by sa nemali podporovať na úkor vysokoškolského 
vzdelávania; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšovať prepojenie medzi odborným 
vzdelávaním a prípravou a vysokoškolským vzdelávaním a uľahčiť prechod z odborného 
vzdelávania a prípravy k vysokoškolskému vzdelávaniu; zdôrazňuje, že na zlepšenie 
prístupu mladých ľudí na trh práce a lepšie prispôsobenie sa budúcemu vývoju trhu práce 
sú potrebné pružnejšie učebné osnovy;

15. vyzdvihuje potrebu zlepšenia noriem kvality a prístupu vo vysokoškolskom vzdelávaní 
a odbornom vzdelávaní a príprave; zdôrazňuje význam vyučovania cudzích jazykov 
na školách a v odbornom vzdelávaní a príprave ako podmienky ďalšieho budovania 
kapacít, mobility a lepšieho uplatnenia mladých ľudí na pracovnom trhu; žiada členské 
štáty, aby podporovali začleňovanie štúdia cudzích jazykov do svojich vzdelávacích 
systémov;

16. žiada členské štáty, aby podporili uznávanie neformálneho vzdelávania, keďže zohráva 
hlavnú úlohu pri príprave mladých ľudí na trh práce prostredníctvom rozvoja dôležitých 
sociálnych zručností, ktoré požadujú zamestnávatelia; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť okamžité využívanie osvedčených postupov, pokiaľ ide o prístup dievčat 
a žien k odbornej príprave v oblastiach, ktoré sa tradične vnímajú ako mužské, najmä 
v novom sektore IKT;

17. zdôrazňuje význam nadobúdania všeobecných zručností, ako sú zručnosti v oblasti IKT, 
schopnosť riadenia, schopnosť kritického myslenia, jazykové a podnikateľské zručnosti, 
a to aj štúdiom v zahraničí, aby sa zlepšovali perspektívy mladých ľudí na trhu práce a ich 
prispôsobivosť budúcemu vývoju trhu práce; vyzýva členské štáty, aby posilnili význam 
týchto zručností vo svojich učebných osnovách;

18. žiada členské štáty, aby podporovali samostatne zárobkovú činnosť medzi mladými 
ľuďmi, a to zlepšovaním vzdelávania v oblasti podnikania; zdôrazňuje, že je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť znižovaniu averzie mladých ľudí k riziku, keďže ide 
o podmienku úspešného podnikania; vyzýva k daňovým úľavám pre podniky, ktoré 
zakladajú a riadia mladí ľudia, s cieľom rozvíjať kultúru podnikania a schopnosť vytvárať 
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nové pracovné miesta;

19. žiada Komisiu a členské štáty, aby zavádzali transparentnosť a harmonizáciu uznávania 
kvalifikácií v rámci Únie, a to najmä prostredníctvom Európskeho systému kreditov 
pre odborné vzdelávanie a prípravu, Europassu a európskeho kvalifikačného rámca, aby 
plne vykonávali odporúčanie Rady týkajúce sa validácie neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia, a najmä zabezpečili cezhraničné uznávanie neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia; zdôrazňuje význam včasného zavádzania týchto 
iniciatív a podávania správ o ich zavádzaní;

20. víta systém záruk pre mladých ľudí a vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali k účinnému 
a včasnému uplatneniu tohto systému, a to aj vytváraním partnerstiev medzi verejnými 
službami zamestnanosti a vzdelávacími inštitúciami s cieľom podporiť mladých ľudí hneď 
po ukončení školskej dochádzky; zdôrazňuje potrebu rozšíriť záruku na všetkých mladých 
ľudí do 30 rokov;

21. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na podporu tejto 
iniciatívy prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, ako aj ďalších štrukturálnych 
fondov EÚ a poznamenáva, že tvorba pracovných miest pre mladých ľudí je kľúčovým 
cieľom politiky súdržnosti podporovanej z EFRR a ESF; zdôrazňuje však, že toto úsilie by 
nemalo odrádzať od štrukturálneho úsilia a reforiem, prostredníctvom ktorých je potrebné 
pripraviť vzdelávacie systémy a pracovné trhy v niektorých členských štátoch na budúce 
výzvy;

22. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali jasné ciele a ukazovatele pre systém 
záruk pre mladých ľudí, aby bolo možné účinne merať a vyhodnocovať vplyv tejto 
iniciatívy;

23. zdôrazňuje význam programov študentskej mobility a vyzýva členské štáty, aby podporili 
plánované zvyšovanie finančných prostriedkov týmto programom v rámci nového 
viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020; zdôrazňuje úlohu navrhovaného 
európskeho nástroja záruky za pôžičku pre študentov denného magisterského štúdia v EÚ 
a tretích krajinách pri ďalšom podporovaní mobility mladých ľudí a viacrozmerného 
systému hodnotenia univerzít;

24. vyzýva Komisiu, aby vo všetkých svojich programoch zaviedla opatrenia zamerané 
osobitne na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí podľa integrovaného globálneho 
prístupu, ktorý je v súlade s hlavnou iniciatívou stratégie Európa 2020 s názvom Mládež 
v pohybe;

25. vyzýva členské štáty, aby mladým ľuďom zabezpečili väčší prístup k pracovným 
ponukám a k ponukám stáží a aby zabezpečili začlenenie základného vzdelávania 
v oblasti zručností potrebných na hľadanie zamestnania do študentských univerzitných 
kurzov; 

26. poznamenáva, že vzdelávací systém EÚ by mal podporovať zásadu spravodlivých 
a rovnakých príležitostí; vyzýva k podpore potrebných zručností s cieľom umožniť prístup 
k celoživotnému vzdelávaniu ako základnej podmienke znalostnej spoločnosti.
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