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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. poukazuje na skutočnosť, že kreativita a IKT vytvárajú v novom digitálnom hospodárstve 
novú kultúru podnikania úzko prepojenú s odborným vzdelávaním a prípravou, a že je 
preto načase, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stali stredobodom programu, a to 
najmä s cieľom vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša stratégia 2020;

2. pripomína, že investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy je nevyhnutným 
predpokladom lepšej budúcnosti Európy; domnieva sa, že kľúčové kompetencie a nové 
zručnosti poskytujú ľuďom nové príležitosti a navyše sú základom dlhodobého 
udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja;

3. poukazuje na to, že prepojenie vzdelávania a odbornej prípravy, najmä cesta od 
odborného vzdelávania k vysokoškolskému vzdelávaniu, si vyžaduje zmeny zo strany 
vzdelávacích inštitúcií s cieľom vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré so sebou prinášajú 
rozdiely v spôsoboch výučby a štúdia, a že je preto nevyhnutná vhodnejšia odborná 
príprava učiteľov;

4. podotýka, že vytvorenie novej stratégie štúdia jazykov zameranej na zlepšenie 
všeobecných vedomostí v osobitných oblastiach zručností uľahčí mobilitu učiteľov 
a študentov;

5. odporúča, aby sa kreativita podporovala na všetkých úrovniach vzdelávania vrátane 
odborného, neformálneho a informálneho vzdelávania;

6. domnieva sa, že zásadnú úlohu pri vytváraní priaznivého prostredia pre úspešnú 
spoluprácu medzi pracovným trhom a študentmi absolvujúcimi odborné vzdelávanie 
a prípravu zohrávajú regionálne a miestne orgány;

7. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala systémy zabezpečenia kvality, ako sú 
systémy odporúčané v európskom referenčnom rámci zabezpečenia kvality odborného 
vzdelávania a prípravy (EQAVET);

8. domnieva sa, že zmeny, ktoré so sebou prináša stratégia 2020, vytvárajú potrebu 
poskytnúť primerané finančné zdroje, ako aj zvýšiť prestíž odborného vzdelávania 
a prípravy; domnieva sa, že v tejto súvislosti by malo veľký význam zviditeľnenie 
úspechov študentov na pracovnom trhu.


