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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 to, že investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy a predpovedanie 
potrieb, pokiaľ ide o zručnosti, majú rozhodujúci význam, ak sa má splniť záväzok 
stratégie Európa 2020 týkajúci sa zlepšenia úrovní vzdelania, t. j. zníženie miery 
predčasného ukončenia štúdia na 10 % alebo menej a zvýšenie miery dovŕšenia 
vysokoškolského alebo ekvivalentného vzdelania na najmenej 40 %;

2. domnieva sa, že opatrenia navrhnuté v oznámení Komisie budú vyžadovať intenzívnu 
politickú koordináciu; naliehavo preto žiada členské štáty, a najmä ich príslušné 
ministerstvá, aby sa užšie zapojili do procesu včasnej identifikácie potrebných zručností; 
rozhodne sa domnieva, že pri navrhovaní vzdelávacích programov a programov odbornej 
prípravy je nevyhnutná účinná komunikácia medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími 
inštitúciami s využitím osobitných mechanizmov;

3. uznáva, že vytvorenie online nástroja, akým je napríklad tzv. panoráma zručností EÚ (EU 
Skills Panorama), by mohlo pomôcť budúcim pracovníkom získať správnu kombináciu 
zručností, napríklad informačných a komunikačných technológií a jazykov, a tak zlepšiť 
ich pracovné vyhliadky a prispôsobivosť; rozhodne sa domnieva, že táto predpoveď by 
mala mať 10-ročný časový rámec;

4. pripomína, že univerzity zohrávajú kľúčovú úlohu v regionálnych ekonomikách 
členských štátov a sú ojedinelým miestom, kde sa spájajú inovácia, vzdelávanie a 
výskum a môžu viesť k vytváraniu pracovných miest; poukazuje na to, že spolupráca 
medzi univerzitami, regiónmi, vládami a podnikmi má zásadný význam;

5. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať tradíciu remesiel a s ňou spojené zručnosti a zaviesť 
stratégie pre podnikateľov v oblasti maloobchodu s remeselným tovarom, aby sa 
zachovala kultúrna identita remeselného odvetvia;

6. vyzýva Komisiu, aby zviditeľnila program Leonardo da Vinci, ktorý umožňuje ľuďom 
získavať nové zručnosti, znalosti a kvalifikácie a robí odborné vzdelávanie atraktívnejším 
pre všetkých;

7. poukazuje na to, že schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch sa považuje za dôležitú 
pre všetkých občanov EÚ a zamestnávatelia ju vnímajú ako užitočný nástroj pri 
posudzovaní uchádzačov o zamestnanie; presadzuje preto túto požiadavku v oblasti 
gramotnosti a podporuje rozvoj vyučovania jazykov;

8. uznáva, že systémy vysokoškolského vzdelávania majú potenciál pripraviť ľudí do sveta 
práce: napríklad malé a stredné podniky, ktoré nemajú k dispozícii zariadenia na výskum 
a vývoj, môžu využívať univerzitné výskumné zdroje a odborné znalosti a študentom 
naopak ponúkať stáže a pracovné príležitosti; požaduje preto užšiu spoluprácu medzi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a malými a strednými podnikmi.


