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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva významnú úlohu, ktorú predstavuje kvalitné vzdelávanie a odborná príprava pre 
udržateľný hospodársky rast v Európe, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, 
že nebola vyzdvihnutá medzi desiatimi prioritnými opatreniami, ktoré navrhla Komisia
vo svojom ročnom prieskume rastu; 

2. zdôrazňuje, že Európa musí mať v záujme podpory hospodárskeho rastu vzdelaných 
občanov a pripomína, že je nevyhnutné, aby bolo základné vzdelávanie prístupné pre 
všetkých;

3. zdôrazňuje, že vzdelané obyvateľstvo závisí od kvality vzdelávania a výučby, a teda aj od 
kvality učiteľov a vychovávateľov na všetkých úrovniach; 

4. upozorňuje na význam nepretržitých a významných investícií do vzdelávania, odbornej 
prípravy a celoživotného vzdelávania učiteľov a zároveň na zachovanie koordinovaného 
úsilia v rámci celej EÚ pri dosahovaní ďalších spoločných cieľov v oblasti vzdelávania;

5. trvá na tom, že úlohe vzdelávania od úvodných rokov vývinu po základné a 
vysokoškolské vzdelávanie, ako aj úlohe odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých 
by sa v rámci jednotného trhu mala venovať väčšia pozornosť;

6. zdôrazňuje potrebu oveľa ambicióznejších cieľov, zároveň však berie na vedomie 
spoločný cieľ znížiť predčasné ukončovanie školskej dochádzky na menej ako 10 % do 
roku 2020 a naliehavo vyzýva Komisiu, aby zohľadnila obrovské rozdiely medzi 
členskými štátmi a aby zabezpečila porovnateľnosť kritérií, ktorými sa merajú výsledky, 
a zohľadnenie dlhodobej perspektívy;

7. podporuje univerzity, aby vykonávali viac základného výskumu, ktorý tvorí základ 
hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii, v rámci ktorého sa musí do roku 2020 
zvýšiť počet mladých ľudí s univerzitným titulom alebo diplomom na 40 %.


