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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. považuje vzdelávanie a odbornú prípravu za kľúčové pre integráciu mladých ľudí na trhu 
práce a zdôrazňuje dôležitosť vytvárania systémov celoživotného vzdelávania prístupných 
pre všetkých, ktoré budú poskytovať ľuďom zručnosti a schopnosti uvedené v iniciatíve 
Nové zručnosti pre nové pracovné miesta;

2. zdôrazňuje dôležitosť pomoci mladým ľuďom pri začínaní podnikania a odporúča 
uskutočniť vo vzdelávacích inštitúciách informačnú kampaň EÚ o podnikaní, základnom 
kapitáli, zdaňovaní začínajúcich podnikov a o podpore odbornej prípravy;

3. považuje za podstatné ustanoviť partnerstvá medzi vzdelávacími a pracovnými 
inštitúciami a vyzýva na zlepšenie mobility študentov, učiteľov a zamestnancov;

4. podporuje poskytovanie praktického výcviku na doplnenie školských osnov, ktoré žiakom 
poskytne príležitosť získať pracovné skúsenosti, čím sa im v budúcnosti uľahčí vstup 
na trh práce;

5. považuje za veľmi dôležitý rozvoj odborných stáží, keďže odborné stáže predstavujú 
príležitosť začať pracovať len s malými predchádzajúcimi skúsenosťami a odbornou 
prípravou; považuje odborné stáže za užitočný prostriedok na spojenie vzdelávania 
a práce, keďže určité systémy vykazujú po úspešnom absolvovaní odbornej stáže mieru 
úspešnosti nástupu na pracovné miesto až 70 %;

6. domnieva sa, že učni by mali byť riadne vyškolení a že táto forma odborného vzdelávania 
má slúžiť ako prostriedok na získanie zručností a schopností; podporuje prepojenie medzi 
vzdelávaním a prácou a navrhuje, aby sa okrem technologických a vedeckých predmetov 
vyučovali aj cudzie jazyky;

7. pripomína, že nová stratégia EÚ 2020 má zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní 
schopnosti občanov zamestnať sa a že kľúčovým faktorom pri dosahovaní jej cieľov sú 
mladí ľudia, preto je nevyhnutné poskytnúť im lepšie vzdelanie a odbornú prípravu.


