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Pozmeňujúci návrh 1
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce;

1. poukazuje na to, že kríza nadmieru 
zasahuje najmä mladých ľudí, a to tak, že 
niektorí hovoria až o tzv. stratenej 
generácii, pretože miera nezamestnanosti 
mladých ľudí v Európskej únii v januári 
2013 dosiahla 23,6 % a čo je ešte 
znepokojujúcejšie, 8 miliónov ľudí vo 
vekovej skupine 18 – 25 rokov nie je ani 
v zamestnaní, ani v systéme vzdelávania či 
odbornej prípravy1; vyzýva členské štáty, 
aby v súvislosti s naliehavými sociálnymi 
problémami v EÚ zvýšili mieru investícií 
do kvalitného vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom pripraviť študentov na 
proces sociálnej a profesionálnej 
integrácie, a najmä na neustále sa meniace 
potreby trhu práce;

__________________
1 štvrťročník o zamestnaní a sociálnej 
situácii EÚ uverejnený Komisiou (marec 
2013).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
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a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť
študentov na neustále sa meniace potreby
trhu práce;

a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom zaistiť, aby 
študenti mali potrebné zručnosti 
a nástroje na úspešný vstup a účasť na 
trhu práce; zdôrazňuje, že v rámci procesu 
európskeho semestra boli mnohé členské 
štáty dôrazne vyzvané, aby zvýšili 
investície do vzdelávania; zdôrazňuje, že 
nedostatočné investície do vzdelávania 
môžu nepriaznivo ovplyvniť stratégiu EÚ 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce;

1. v záujme dosiahnutia zámerov 
a hlavných cieľov, ku ktorým sa EÚ 
zaviazala v stratégii EÚ 2020, v záujme 
realizovania inteligentného, inkluzívneho 
a ekologického rastu, vytvorenia silnej 
a inovatívnej Európy a podpory sociálneho 
začlenenia a vyššej úrovne solidarity pri 
súčasnej príprave občanov na úspešný 
a uspokojujúci život; vyzýva členské štáty, 
aby zvýšili mieru investícií do kvalitného 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
pripraviť študentov na neustále sa meniace 
potreby trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce;

1. vyzýva členské štáty, aby zvýšili mieru 
investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na život vzhľadom na nové 
požiadavky spoločnosti a neustále sa 
meniace potreby trhu práce; domnieva sa, 
že podporou zlepšovania pripravenosti 
študentov na zapojenie sa do spoločnosti, 
ich tvorivosti a úrovne ich vedomostí 
a zručností je možné vytvoriť silnú 
a inovatívnu Európu a podporiť sociálne 
začlenenie;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 5
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce;

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európskej 
únie a podpory sociálneho začlenenia 
zvýšili mieru investícií do kvalitného 
vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom 
pripraviť študentov na neustále sa meniace 
potreby trhu práce;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 6
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce;

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme 
vytvorenia silnej a inovatívnej Európy 
a podpory sociálneho začlenenia zvýšili 
mieru investícií do kvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy s cieľom pripraviť 
študentov na neustále sa meniace potreby 
trhu práce a pomôcť im získať komplexné 
zručnosti, o ktoré je najväčší záujem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada členské štáty, aby vypracovali 
stratégiu založenú na raste 
a zamestnanosti; zdôrazňuje, že investície 
do ľudského kapitálu majú zásadný 
význam pre úsilie dosiahnuť ciele 
stratégie EÚ 2020, vybudovať silnú 
a inovatívnu Európu, posilniť sociálnu 
súdržnosť a podporiť aktívne občianstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 
verejné financovanie vzdelávania a že 
členské štáty by mali lepšie využívať 
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európske štrukturálne fondy a posilňovať 
zapojenie sociálnych partnerov do 
vzdelávania a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že prepúšťanie učiteľov, 
ktorého miera sa v niektorých 
zachraňovaných krajinách zvýšila, vedie 
k znižovaniu vyučovacích štandardov, 
zatváraniu škôl, redukcii učebných osnov 
a k zvýšenej miere školského neprospechu 
a predčasného ukončovania školskej 
dochádzky a že vyšší počet žiakov na 
učiteľov v dôsledku úsporných opatrení 
v tomto odvetví vedie k znižovaniu 
vyučovacích štandardov vo vzdelávacom 
systéme, cieľom ktorého by malo byť 
umožniť učiteľom bližšie dohliadať na 
pokrok vo vzdelávaní ich žiakov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 10
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. Proces umiestňovania 
a zamestnávania učiteľov má zásadný 
význam pre zachovanie vzdelávacích 
systémov; žiada členské štáty, aby 
dodržiavali zásadu uvedenú v smernici 
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Rady 1999/70/ES o práci na dobu určitú;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, poskytovanie 
prierezových zručností – pomoc 
študentom pri riešení problémov a v tom, 
aby boli pružní a schopní prispôsobiť sa 
nepredvídaným situáciám a pracovať 
v tímoch a v medzikultúrnom prostredí –, 
praktické podnikateľské zručnosti 
a zručnosti súvisiace s vedou, 
technológiou, inžinierstvom a matematikou 
(STEM), digitálnu gramotnosť a účinnú 
znalosť cudzích jazykov prístupnú pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že 
vzdelávanie bude efektívne a interaktívne 
pristupovať k potrebám každého 
potenciálneho študenta so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 



AM\935078SK.doc 9/52 PE510.631v01-00

SK

jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť, znalosti cudzích 
jazykov, ako aj zručnosti potrebné 
v odvetviach, kde je pravdepodobné 
zaistenie kvalitných a trvalo udržateľných 
pracovných miest, ako sú odvetvia 
súvisiace s trvalo udržateľným 
a inkluzívnym hospodárstvom, so 
zmenami v oblasti životného prostredia 
a s informačnými a komunikačnými 
technológiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
rozmanité vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, rozvoj tvorivosti,
prierezové a podnikateľské zručnosti 
a zručnosti súvisiace s vedou, 
technológiou, inžinierstvom a matematikou 
(STEM), digitálnu gramotnosť a znalosti 
cudzích jazykov, ale tiež umenie a telesný 
pohyb, s cieľom zaistiť vyvážené 
všeobecné vzdelávanie a osobný rozvoj
a riešiť nesúlad medzi úrovňou 
všeobecného vzdelávania a získanými 
odbornými zručnosťami na jednej strane
a meniacimi sa potrebami na trhu práce na 
druhej strane;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 14
Jean-Luc Bennahmias
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. zdôrazňuje, že lepšie vedomosti 
a zručnosti majú zásadný význam; vyzýva 
preto členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby dbali na súlad zručností 
s dopytom na trhu práce;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 17
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov od raného veku a aby riešili 
nesúlad medzi zručnosťami a dopytom na 
trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
prierezové a podnikateľské zručnosti 
a zručnosti súvisiace s disciplínami STEM 
(veda, technológia, inžinierstvo 
a matematika), digitálnu gramotnosť 
a znalosti cudzích jazykov a aby riešili 
nesúlad medzi zručnosťami a dopytom na 
trhu práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti (s osobitným 
zameraním na sociálnu zodpovednosť 
podnikov) a zručnosti súvisiace s vedou, 
technológiou, inžinierstvom a matematikou 
(STEM), digitálnu gramotnosť a znalosti 
cudzích jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce; 
v tejto súvislosti si všíma potenciál na 
tvorbu pracovných miest v odvetviach, ako 
sú ekologické hospodárstvo, zdravotná 
starostlivosť a informačné 
a komunikačné odvetvie, v ktorých bude 
v nasledujúcich rokoch potrebný stále 
väčší počet kvalifikovaných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na 
aktívne občianstvo, prierezové 
a podnikateľské zručnosti a zručnosti 
súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
digitálnu gramotnosť a znalosti cudzích 
jazykov a aby riešili nesúlad medzi 
zručnosťami a dopytom na trhu práce; 
zdôrazňuje však, že súčasná kríza 
privádza stále väčší počet firiem do 
bankrotu, a preto čoskoro nebudú žiadne 
podniky schopné ponúknuť mladým 
ľuďom odborné vzdelávanie alebo 
pracovné miesta bez ohľadu na úsilie 
členských štátov riešiť nesúlad medzi 
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ponukou a dopytom; domnieva sa preto, 
že akékoľvek pokusy o reformu 
vzdelávania v Únii sú zbytočné, pokiaľ 
nebudú sprevádzané opatreniami na 
predchádzanie zatvárania a presídľovania 
podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 22
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vzhľadom na veľký nesúlad medzi 
zručnosťami, ktoré sú k dispozícii, 
a požiadavkami trhu práce žiada členské 
štáty, aby podporovali spoluprácu medzi 
podnikmi a vysokými školami vo výučbe 
špecializácií a pri tvorbe učebných osnov 
a aby zaviedli v školách hodiny 
poradenstva pre voľbu povolania ako 
základ prevencie nezamestnanosti medzi 
mladými ľuďmi;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 23
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. Vplyvom hospodárskej a finančnej 
krízy mnohé rodiny nie sú viac schopné 
platiť vysokoškolské vzdelávanie, čo vedie 
k väčšej miere predčasného ukončovania 
školskej dochádzky na tejto úrovni; 
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domnieva sa, že členské štáty by mali 
zaručiť všetkým osobám právo na 
bezplatné univerzálne a kvalitné vzdelanie 
bez ohľadu na ich hospodársku situáciu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 24
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. žiada členské štáty, aby identifikovali 
konkrétne vzdelávacie kurzy a kurzy 
odbornej prípravy a príslušné školné na 
základe sústavného sledovania cieľa 
predchádzať predčasnému ukončovaniu 
školskej dochádzky a aby tak zaistili, že 
získané zručnosti budú dostatočné na 
naplnenie potrieb na trhu práce 
v súčasnosti aj v budúcnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína členským štátom potrebu 
podporovať výsledky vzdelávania 
s cieľom zaistiť, aby mladí ľudia mali 
vedomosti a schopnosti, ktoré potrebujú 
na úspešnú integráciu do spoločnosti 
a trhu práce;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli 
všetkým rovnaký prístup na všetkých 
úrovniach a individuálne uspôsobené 
podmienky, ktorými splnia rozličné 
potreby študentov, najmä tých zo 
zraniteľných sociálnych skupín, akými sú 
Rómovia, migranti a zdravotne postihnuté 
osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie, aby poskytli 
všetkým rovnaký prístup na všetkých 
úrovniach a aby zintenzívnili rozvoj 
partnerstiev medzi podnikmi a školami 
s cieľom zaistiť, že vzdelávanie a odborná 
príprava budú lepšie prispôsobené 
potrebám trhu práce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a podmienky, ktorými splnia rozličné 
potreby študentov, najmä zdravotne 
postihnutých osôb;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 28
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú osoby s duševným alebo 
telesným postihnutím;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 29
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov,
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú zdravotne postihnuté 
osoby, migranti a príslušníci menšín;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Malika Benarab-Attou
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili
a rozšírili inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia potreby študentov, najmä 
tých, u ktorých existuje riziko neúčasti 
alebo vylúčenia, napríklad zo zraniteľných 
sociálnych skupín, akými sú Rómovia, 
migranti alebo zdravotne postihnuté osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie s osobitným 
dôrazom na poskytovanie rovnakého 
prístupu všetkým na všetkých úrovniach 
a nápomocné a individuálne uspôsobené 
podmienky a postupy, ktorými splnia 
rozličné potreby študentov, najmä 
príslušníkov zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby – a to od 
nástupu na štúdium až po jeho ukončenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli rovnaké 
podmienky súťaže o miesta na kurzoch 
a rovnaké študijné príležitosti na všetkých 
úrovniach a individuálne uspôsobené 
podmienky, ktorými splnia rozličné 
potreby študentov na rôznych úrovniach, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 33
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
kvalifikácie s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach s 
vysokokvalifikovanými učiteľmi 
a školiteľmi, inovatívnymi študijnými 
metódami, vysokokvalitnou 
infraštruktúrou a vybavením, vysokou 
relevantnosťou pre trh práce, ako aj 
dráhami k ďalšiemu vzdelávaniu 
a odbornej príprave a individuálne 
uspôsobené podmienky, ktorými splnia 
rozličné potreby študentov, najmä tých zo 
zraniteľných sociálnych skupín, akými sú 
Rómovia, migranti a zdravotne postihnuté 
osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
inkluzívny a integrovaný systém 
vzdelávania s prístupom zameraným na 
celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým 
rovnaký prístup na všetkých úrovniach 
a individuálne uspôsobené podmienky, 
ktorými splnia rozličné potreby študentov, 
najmä tých zo zraniteľných sociálnych 
skupín, akými sú Rómovia, migranti 
a zdravotne postihnuté osoby; zdôrazňuje 
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potrebu, aby členské štáty posilnili svoje 
stratégie v oblasti celoživotného 
vzdelávania zatraktívnením odborného 
vzdelávania a zabezpečením toho, aby 
každý mohol uplatniť svoje právo na 
odbornú prípravu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že prioritou musí byť 
osvojenie si kľúčových zručností – každý 
mladý človek musí mať základné 
vedomosti a schopnosti, ktoré potrebuje 
pre svoj osobný a profesionálny život 
v dospelosti; zdôrazňuje, že je nutné 
zamerať sa na znevýhodnené oblasti 
a mladých ľudí, ktorí majú problémy; 
zastáva názor, že každému žiakovi sa musí 
poskytnúť pomoc s vypracovaním 
vlastného učebného plánu zaistením toho, 
aby každý mal k dispozícii poradenstvo 
v oblasti vzdelávania a kariéry a aby pri 
nástupe na strednú školu bol v ponuke 
vzdelávací modul, ktorý poskytne žiakom 
prehľad o kariérnych možnostiach, ktoré 
majú k dispozícii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 a. zdôrazňuje, že v mnohých vzdialených 
oblastiach existujú vážne problémy 
s prístupom ku školám, čo vedie 
k zvyšovaniu miery predčasného 
ukončovania školskej dochádzky; žiada 
členské štáty, aby vzhľadom na vážnu 
hospodársku tieseň, ktorá sužuje väčšinu 
európskych občanov, vykonali konkrétne 
kroky na prekonanie bariér tohto druhu;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 38
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. žiada členské štáty, aby vytvorili 
štruktúry na podporu a zahrnutie žiakov 
s osobitnými vzdelávacími potrebami do 
všetkých vzdelávacích systémov; 
zdôrazňuje, že odporúčanie žiakov na 
osobitné vzdelávanie by sa malo 
vykonávať za účasti rodičov, učiteľov 
osobitného vzdelávania, príslušných 
triednych učiteľov alebo členov triednej 
rady a zdravotných alebo sociálnych 
služieb; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 39
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. žiada členské štáty, aby v rámci 
opatrení na zvýšenie počtu študentov na
vysokých školách uľahčili mladým 
ľuďom prístup na vysoké školy, medzi 
iným prostredníctvom zavedenia 
študentských pôžičiek za priaznivých 
podmienok, grantov a dôstojného 
ubytovania pre študentov, keďže mnohí 
mladí ľudia sa nemôžu venovať štúdiu 
pre finančné problémy. Zvláštna 
pozornosť by sa mala venovať 
zraniteľným sociálnym skupinám, akými 
sú mladí ľudia z rodín, ktorých príslušníci 
sú dlhodobo nezamestnaní;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 40
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. žiada členské štáty, aby zriadili alebo 
posilnili monitorovacie strediská alebo iné 
rovnocenné zariadenia na 
diagnostikovanie potrieb na 
vnútroštátnom trhu práce a aby zistené 
výsledky začlenili do všetkých krokov 
vzdelávacieho procesu; 

Or. el

Pozmeňujúci návrh 41
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky, a tak splniť hlavné 
ciele stratégie EÚ 2020 zamerané na 
zníženie tohto ukazovateľa pod 10 %, tým, 
že iniciujú vysokokvalitné programy 
v oblasti vzdelávania, rozvoja 
a starostlivosti v ranom veku a zaručia 
deťom rovnaký prístup k nim, ponúknu 
široké spektrum mimoškolských aktivít 
a zapoja do vzdelávacieho procesu
rodičov; pripomína, že všetky tieto kroky 
sú životne dôležité pre riešenie nerovností 
vyplývajúcich zo znevýhodnenia detí 
v ranom veku, pre predchádzanie 
vzdelávania znevýhodnených študentov 
v osobitných segregovaných školách a pre 
zastavenie prenášania chudoby 
a sociálneho vylúčenia na ďalšie 
generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
osobitné programy v oblasti vzdelávania, 
rozvoja a starostlivosti v ranom veku, 
zosúladené s potrebami trhu práce, a budú 
znevýhodneným študentom po celú dobu 
ich štúdia poskytovať poradenstvo;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 43
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti starostlivosti, rozvoja 
a vzdelávania v ranom veku primerané pre 
príslušnú vekovú skupinu, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov do 
podpory vzdelávania a znevýhodneným 
študentom budú po celú dobu ich štúdia 
poskytovať poradenstvo a pomôžu im 
získať prístup k programu Erasmus 
a k stážam;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 44
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania, rozvoja 
a starostlivosti v ranom veku, ktoré budú 
prístupné pre všetkých a zamerané na celé 
obdobie raného detstva – od narodenia až 
do veku šiestich rokov –, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov
a dobre rozvinuté MVO do realizácie 
a monitorovania týchto opatrení
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
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a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a ku kvalitným stážam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodnených študentov budú po celú 
dobu ich štúdia podporovať a pomôžu im 
získať prístup k programu Erasmus 
a k stážam;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. zdôrazňuje, že cieľ stratégie EÚ 2020 
znížiť miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky vyžaduje veľké úsilie 
všetkých členských štátov; zdôrazňuje, že 
okrem iných stratégií by členské štáty mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať široké 
spektrum podporných možností, ako 
napríklad poradenstvo, a pomôžu im 
získať prístup k programu Erasmus 
a k stážam; zdôrazňuje, že súčasná miera 
účasti v programe Erasmus u študentov 
s nižšími príjmami je nižšia ako priemer 
a že je potrebné vyvinúť veľké úsilie, aby 
sa programy EÚ stali prístupnejšími 
a atraktívnejšími pre skupiny s nízkym 
zastúpením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
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znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam; nabáda členské štáty, 
aby zvážili možnosti na udržanie 
študentov v systéme vyššieho vzdelávania 
pomocou pôžičiek s nízkym alebo žiadnym 
úrokom, väčšej ponuky štipendií a grantov 
alebo kratšieho štúdia, najmä v prípade 
magisterských programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali 
znížiť svoje miery predčasného ukončenia 
školskej dochádzky tým, že iniciujú 
programy v oblasti vzdelávania v ranom 
veku, rozvoja a starostlivosti, ponúknu 
mimoškolské aktivity, zapoja rodičov 
a znevýhodneným študentom budú po celú 
dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo 
a pomôžu im získať prístup k programu 
Erasmus a k stážam; v tejto súvislosti víta 
návrhy Komisie na vytvorenie rámca 
kvality pre stáže a založenie združenia 
učňovskej prípravy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Kinga Göncz
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Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby 
znevýhodneným študentom poskytovali po 
celú dobu štúdia pomoc v podobe 
doučovania, poradenstva a zapojenia do 
sietí s cieľom predísť predčasnému 
ukončeniu ich školskej dochádzky počas 
stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania a aby im na vysokoškolskej 
úrovni pomohli získať prístup k programu 
Erasmus a podporili ich stáže 
v podnikoch, verejnej správe a v médiách 
s cieľom umožniť im získať primerané 
pracovné skúsenosti a podpornú sieť pre 
ich pracovný úspech v budúcnosti 
a taktiež integrovať ich konkrétne názory 
do inštitucionálnej kultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby pri inovácii 
svojho technického odborného 
vzdelávania podporovali synergie medzi 
sociálnymi partnermi a vzdelávacími 
inštitúciami na miestnej úrovni s cieľom 
zosúladiť ponúkané špecializácie, 
odborné profily a príslušné učebné osnovy 
s konkrétnymi potrebami miestneho 
hospodárstva a trhu práce;

Or. el
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Pozmeňujúci návrh 52
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili a realizovali európsky systém 
osvedčovania a uznávania kvalifikácií, 
formálneho, neformálneho a 
informálneho vzdelávania s cieľom 
nabádať všetkých potenciálnych 
študentov k mobilite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyjadruje rovnaké obavy ako Komisia 
z alarmujúco nízkej miery účasti 
dospelých na vzdelávaní vo väčšine 
členských štátov s priemerom v EÚ 8,9 %; 
odporúča rozšíriť prístupné, 
vysokokvalitné vzdelávacie programy pre 
dospelých, najmä na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. naliehavo žiada členské štáty, aby 
uľahčili prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy
a pomáhali pri prechode medzi 
vzdelávaním, odbornou prípravou 
a zamestnaním, zabezpečili „ochranu 
mládeže“, poskytli kvalitné stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a aby podporovali získavanie a uznávanie
schopností nadobudnutých na základe 
neformálneho a informálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, 
odbornou prípravou a zamestnaním, 
poskytli stáže, vzdelávanie spojené 
s praxou, učňovskú prípravu a duálne 
modely vzdelávania a uznávali schopnosti 
nadobudnutú na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby správne 
usmerňovali prechod medzi rôznymi 
spôsobmi vzdelávania a odbornej prípravy,
aby zásadne zlepšili prechod medzi 
vzdelávaním, odbornou prípravou 
a zamestnaním, poskytli stáže, vzdelávanie 
spojené s praxou, učňovskú prípravu 
a duálne modely vzdelávania a uznávali 
schopnosti nadobudnuté na základe 
neformálneho a informálneho vzdelávania; 
zdôrazňuje, že aj v rámci procesu 
semestra EÚ boli členské štáty vyzvané, 
aby odstránili existujúce prekážky 
v prechode medzi systémami vzdelávania 
a odbornej prípravy; zdôrazňuje, že mladí 
ľudia sú vo fáze prechodu viac ohrození 
a že členské štáty musia zlepšiť svoje 
politiky na riešenie ich potrieb, najmä čo 
sa týka sociálneho zabezpečenia a istoty 
príjmu, prístupnosti, financovania 
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a informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli 
vysokokvalitné stáže, vzdelávanie spojené 
s praxou, učňovskú prípravu a duálne 
modely vzdelávania, v ktorých ponúknu 
dôstojné mzdy a primerané pracovné 
podmienky, so silnou vzdelávacou 
zložkou, spojené s kvalifikačným 
procesom, a aby uznávali schopnosti 
nadobudnuté na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania, 



AM\935078SK.doc 33/52 PE510.631v01-00

SK

a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

ktoré budú ľahko prístupné a orientované 
na kariéru, a aby uznávali schopnosti 
nadobudnutú na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a hľadali spôsoby uznávania schopností
nadobudnutých na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 59
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli kvalitné 
stáže s príslušnými právami, vzdelávanie 
spojené s praxou, učňovskú prípravu 
a duálne modely vzdelávania a uznávali
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základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

schopnosti nadobudnuté na základe 
neformálneho a informálneho vzdelávania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 60
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli platené 
stáže, vzdelávanie spojené s praxou, 
učňovskú prípravu a duálne modely 
vzdelávania a uznávali schopnosti 
nadobudnuté na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali a udeľovali kredity za 
schopnosti nadobudnuté na základe 
neformálneho a informálneho vzdelávania;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 63
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnuté na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania prostredníctvom prístupného 
a vysokokvalitného validačného systému;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnuté na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania; vyzýva na lepšie partnerstvo 
medzi vzdelávacími inštitúciami 
a zamestnávateľskými organizáciami 
s cieľom prispôsobiť získané kvalifikácie 
potrebám na trhu práce a víta spoluprácu, 
ako napríklad výročné stretnutia medzi 
podnikom a študentmi, veľtrhy na nábory 
nových účastníkov vzdelávania, učňov 
alebo mladých špecialistov, zriaďovanie 
pracovných agentúr vo vzdelávacích 
inštitúciách atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
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vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnuté na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania; víta predloženie návrhu 
Komisie na vytvorenie európskej 
vzdelávacej aliancie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnutú na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili 
prechod medzi rôznymi spôsobmi 
vzdelávania a odbornej prípravy, pomáhali 
pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou 
prípravou a zamestnaním, poskytli stáže, 
vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú 
prípravu a duálne modely vzdelávania 
a uznávali schopnosti nadobudnuté na 
základe neformálneho a informálneho 
vzdelávania; zdôrazňuje však, že 
akékoľvek pokusy zosúladiť vzdelávanie 
a kurzy odbornej prípravy s trhom práce 
budú zbytočné, pokiaľ nebudú 
sprevádzané opatreniami na 
predchádzanie zatvárania a presídľovania 
podnikov, teda tých organizácií, ktoré 
môžu prijať mladých absolventov a ľudí, 
ktorí úspešne prešli inými formami 
vzdelávania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Kinga Göncz
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Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby našli trvalo 
udržateľné riešenie problému s nesúladmi 
medzi nadobudnutými zručnosťami 
a dopytom na trhu práce a aby riešili 
nedostatok zručností najmä v odvetviach 
s potenciálom rastu, ako sú IKT, 
zdravotníctvo a starostlivosť, obchodné 
služby a pod.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že by sa malo 
sprístupniť viac programov učňovského 
vzdelávania, ktoré sú v EÚ stále využívané 
nedostatočne, a kurzov spájajúcich 
odbornú prípravu s pracovnými 
skúsenosťami; zastáva názor, že všetky 
školské učebné osnovy by mali obsahovať 
určité obdobie získavania pracovných 
skúseností; zároveň zdôrazňuje potrebu 
zvýšiť počet študentov na vysokých 
školách a žiada záruky, že študenti 
prechádzajúci priebežnou odbornou 
prípravou, študenti získavajúci pracovné 
skúsenosti a učni budú mať rovnaký 
status.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Inês Cristina Zuber



AM\935078SK.doc 39/52 PE510.631v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že odborné stáže by mali 
mať vysokú kvalitu a zahŕňať príslušné 
práva a nesmú sa vytvárať ako náhrada 
za trvalé pracovné miesta;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu na aktívnejšiu politiku 
EÚ s cieľom dosiahnuť ciele týkajúce sa 
cezhraničnej mobility študentov 
a zamestnancov a prenosnosti 
kvalifikácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že politika vzdelávania je 
(zároveň) súčasťou politiky trhu práce; 
vyzýva preto členské štáty, aby prijali 
opatrenia na uľahčenie prechodu zo 
systému vzdelávania na trh práce; navyše 
naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili 
programy poskytujúce žiakom 
a študentom odborné vzdelávanie 
a praktické skúsenosti a aby podporovali 
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programy, ktoré poskytujú žiakom 
a študentom poradenstvo a podporu pre 
voľbu povolania a kariéry;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 72
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. uznáva osobitný význam získania 
prvých pracovných skúseností ako 
kritického prvku pri prechode zo 
vzdelávacieho systému do zamestnania; 
zdôrazňuje potrebu rozšíriť inštitúciu 
stáže na stredoškolskú, postredoškolskú 
alebo vysokoškolskú úroveň, a to najmä 
predložením a vykonávaním akčných 
plánov financovaných z európskych 
štrukturálnych fondov;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. žiada členské štáty, aby prijali 
opatrenia na zvýšenie účasti 
zamestnancov a nezamestnaných osôb 
v programoch zmeny pracovného 
zamerania a rekvalifikácie s cieľom znížiť 
riziko nezamestnanosti a dlhodobej 
nezamestnanosti u tej skupiny pracovnej 
sily, po ktorej odbornej činnosti je stále 
menší dopyt;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 74
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. žiada členské štáty, aby podporovali 
povolania a profesie, ktoré vyžadujú 
zručnosti súvisiace s vedou, technológiou, 
inžinierstvom a matematikou (STEM), 
a to aj u žien od raného veku, aby sa 
predišlo pracovnej segregácii a mzdovej 
diskriminácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva predovšetkým v oblasti 
odborného vzdelávania na zapojenie 
všetkých relevantných aktérov, najmä 
sociálnych partnerov a vzdelávacích 
inštitúcií; zdôrazňuje v tejto súvislosti 
zodpovednosť podnikov a vzdelávacích 
inštitúcií poskytovať žiakom a študentom 
odbornú prípravu relevantnú 
z praktického hľadiska;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje veľkú úspešnosť systémov 
tzv. duálneho vzdelávania, najmä pri 
potláčaní nezamestnanosti mládeže, 
a odporúča, aby tie členské štáty, ktoré 
takýto systém nemajú, ho zaviedli v rámci 
svojich opatrení na boj proti 
nezamestnanosti mládeže; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že má zásadný 
význam do takýchto systémov už v ranom 
štádiu plne zapojiť sociálnych partnerov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 78
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

6. zdôrazňuje, že úroveň vzdelávania 
učiteľov má veľký význam a že je 
potrebné pripraviť učiteľov na to, aby 
získavali dôkladné učiteľské zručnosti 
a vedomosti z predmetov, ktoré majú 
vyučovať, a tiež aby sa oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a vedeli ako 
prispôsobiť vyučovanie komunikačným 
a učebným štýlom a východiskám svojich 
študentov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 79
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, aby u žiakov zo 
zraniteľných sociálnych skupín využívali 
prispôsobené vyučovacie metódy, aby sa
oboznamovali s rozličnými kultúrami 
a prispôsobovali vyučovanie rôznym 
komunikačným a učebným štýlom, ktoré 
sú pre študentov známe, a aby sa 
zameriavali viac na výsledky vzdelávania, 
než na vyučovacie formality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov; vyučovanie by 
malo byť zamerané najmä na jazykové 
zručnosti ako kľúč k vzdelávaniu a na 
učenie sa a didaktiku;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov; víta skutočnosť, 
že Komisia kladie dôraz na vzdelávanie 
a odbornú prípravu v oblasti nových 
informačných a komunikačných 
technológií (NIKT);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
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zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov; zdôrazňuje 
potrebu investovať do celoživotného 
vzdelávania učiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov;

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť 
učiteľov na to, aby sa zameriavali na 
zručnosti a schopnosti, oboznamovali 
s rozličnými kultúrami a prispôsobovali 
vyučovanie komunikačným a učebným 
štýlom svojich študentov; vzhľadom na 
hrozbu starnutia učiteľov a úpadku tejto 
profesie vyzýva členské štáty, aby 
investovali do udržania odborníkov v tejto 
oblasti, aby napomáhali ich 
profesionálnemu a osobnému rozvoju 
a podporovali ich finančný status;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. odporúča členským štátom, aby 
zabezpečili pre učiteľov a školiteľov 
výrazne lepšie pracovné podmienky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. žiada členské štáty, aby vypracovali 
politiky na podporu celoživotného 
vzdelávania všetkých vekových skupín 
zamerané na rozvoj zručností a schopností 
potrebných na zvládnutie dynamických 
zmien v dopyte na trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. na účely sociálnej solidarity 
a odpovede na demografické výzvy žiada 
členské štáty, aby podporovali 
dobrovoľnícku činnosť osôb v každom 
veku; naliehavo ich vyzýva, aby 
podporovali odborné vzdelávanie potrebné 
pre odvetvie starostlivosti a podpory a aby 
ponúkali štipendiá pre ľudí, ktorí sa 
venujú príslušnému štúdiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Malika Benarab-Attou
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Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam zapojenia mladých 
ľudí do tvorby politík v oblasti výchovy 
a odbornej prípravy, aby sa lepšie 
zohľadnili ich potreby; v tejto súvislosti 
odporúča, aby Komisia konzultovala 
priority mladých ľudí so zástupcami 
národných rád mládeže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu priebežného 
preškoľovania učiteľov s cieľom rozvíjať 
ich horizontálne zručnosti v nových 
vyučovacích štandardoch, metódach 
a postupoch, aby boli schopní držať krok 
s rýchlym vedeckým a technologickým 
vývojom;

Or. el

Pozmeňujúci návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 b. žiada členské štáty, aby podporovali 
neustály dialóg medzi systémom 
vzdelávania a trhom práce s cieľom 
vyhnúť sa riziku nesúladu medzi 
ponúkanými a požadovanými 
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zručnosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť 
v celej EÚ žiada členské štáty, aby 
vzdelávali svojich občanov o občianskych 
právach, povinnostiach a záväzkoch v EÚ 
a o spôsoboch, ako môžu využívať svoje 
právo na voľný pohyb v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 c. zdôrazňuje úlohu Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) v podpore 
investícií do vzdelávania, odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania; preto dôrazne vyzýva na 
zabezpečenie minimálneho celkového 
podielu ESF vo výške 25 % z rozpočtových 
prostriedkov pridelených na politiku 
súdržnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť študentov.

7. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
pravidelne monitorovali a vyhodnocovali, 
či ich systémy a programy vzdelávania 
úspešne pomáhajú príslušníkom 
zraniteľných sociálnych skupín, či sa im 
darí zabezpečovať rovný prístup 
k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu na 
všetkých úrovniach a či zručnosti 
poskytnuté v rámci tohto vzdelávania 
a výcviku skutočne zvýšili 
zamestnateľnosť študentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť študentov.

7. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr 
uskutočnili odporúčania európskeho 
semestra týkajúce sa vzdelávania; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali spolu so 
všetkými zainteresovanými stranami 
vrátane zástupcov mladých ľudí, či sa im 
darí poskytovať rovný prístup 
k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu na 
všetkých úrovniach a či zručnosti 
nadobudnuté počas tohto vzdelávania 
a výcviku zvýšili zamestnateľnosť 
študentov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť študentov.

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť študentov a ich 
schopnosť zvládať občiansky a pracovný 
život.

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 95
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť študentov.

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne 
monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu 
a kvalitnému vzdelaniu na všetkých 
úrovniach a či zručnosti nadobudnuté 
počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili 
zamestnateľnosť a sociálnu integráciu
študentov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali výmenu najlepších postupov 
a modelov, ktoré prinášajú pozitívne 
výsledky na európskej úrovni, pokiaľ ide 
o znižovanie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky, nabádanie 
študentov k návratu do vzdelávacieho 
systému, zaisťovanie účinného prechodu 
zo sveta vzdelávania do sveta práce, 
znižovanie nezamestnanosti mládeže 
a zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu 
a zamestnaniu pre znevýhodnené skupiny.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 97
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
členské štáty, či podnikajú potrebné kroky 
na reformu svojich vzdelávacích systémov 
so zámerom dosiahnuť uvedené ciele.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. nabáda členské štáty, aby viedli 
intenzívny dialóg so vzdelávacími 
inštitúciami s cieľom zvýšiť ich 
informovanosť o príležitostiach 
financovania ponúkaných EÚ a aby 
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v rámci svojich operačných programov 
vytvorili pre ne jednoduchý prístup 
k financovaniu. Nabáda na využívanie 
finančných prostriedkov z EFRR na 
potreby priebežného a odborného 
vzdelávania v rámci pracovného procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že členské štáty môžu 
uvedené návrhy slobodne uplatniť, ako to 
považujú za vhodné, alebo ich neuplatniť;

Or. nl


