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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že cieľom všetkých iniciatív musí byť vzdelávať mladých ľudí pre Európu 
budúcnosti, to znamená umožniť im také školské, odborné a vysokoškolské vzdelávanie, 
ktoré sa zameriava na technologické požiadavky modernej a udržateľnej spoločnosti;

2. zdôrazňuje, že sa musí odstrániť nezamestnanosť u mládeže, ktorej príčiny nespočívajú 
podľa názoru MOP vo výške príjmov a vedľajších mzdových nákladov, 
spolurozhodovacích právach ani normách sociálnej ochrany, a že všetky pracovné 
zmluvy musia od prvého dňa platnosti obsahovať neobmedzené sociálne práva, a zamieta 
návrh upustiť od tejto zásady;

3. opakuje dôležitosť konkrétnych a overiteľných cieľov pri presadzovaní integrovaných 
usmernení stratégie EÚ 2020 zameraných na znižovanie nezamestnanosti u mladých ľudí; 
domnieva sa, že cieľové skupiny a ukazovatele navrhnuté v iniciatíve by Komisia mala 
sledovať a pokrok dosiahnutý pri jej uskutočňovaní merať pomocou jednoznačných 
ukazovateľov;

4. domnieva sa, že je nutné podporovať dobrovoľnú mobilitu mladých ľudí v rámci 
školského a odborného vzdelávania, ako aj mobilitu za účelom zamestnania, a to 
nezávisle od ich finančných pomerov, pričom musí platiť, že stupeň mobility si môže
určiť každý človek sám za seba;

5. zdôrazňuje, že prechod zo školy, odbornej prípravy alebo z vysokej školy do pracovného 
života musí byť lepšie pripravený a musí nasledovať bezprostredne po vzdelávaní, a víta 
iniciatívu európskej ochrany mládeže; zastáva názor, že do prípravy udržateľnej stratégie 
na znižovanie nezamestnanosti mládeže musia byť zapojení aj sociálni partneri a 
mládežnícke organizácie, pričom nadobudnuté kvalifikácie sa musia aj formálne uznávať;

6. domnieva sa, že sa musí posilniť úloha rodinného a spoločenského prostredia mladých 
ľudí, ako aj školy pri voľbe povolania a hľadaní zamestnania;

7. vyjadruje názor, že sa musí odstrániť rodovo špecifická voľba povolania, že sa musia 
prijať opatrenia ponúkajúce komplexný obraz o možných povolaniach a že sa musí –
predovšetkým u dievčat – čo najskôr prebúdzať a podporovať záujem o matematicko-
technické povolania;

8. zdôrazňuje, že aktívna politika trhu práce vrátane pracovných programov pre mladých 
ľudí, ktoré sú podporované z verejných zdrojov, a tvorba nových, udržateľných a dobrých 
pracovných miest sú nevyhnutným predpokladom odstraňovania nezamestnanosti 
u mládeže a že na tento účel je potrebné cielenejšie využívať existujúce fondy, napríklad 
ESF;

9. zdôrazňuje, že mladí ľudia s horšou štartovacou pozíciou sa musia stať prostredníctvom 
individuálnej podpory schopnými vstúpiť na trh práce a že študijné miesta podporované z 
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verejných zdrojov sú účinným nástrojom integrácie obzvlášť znevýhodnených mladých 
ľudí;

10. zdôrazňuje, že stáže a absolventská prax predstavujú vo všetkých fázach hľadania 
zamestnania vhodný spôsob, ako nájsť prácu, nesmú však nahrádzať bežné pracovné 
miesta a musia zabezpečovať dostatočný príjem a sociálnu ochranu, a tiež skutočnosť, že 
sa musí zaviesť európsky kvalifikačný rámec pre stáže a absolventskú prax;

11. zdôrazňuje, že mladí ľudia musia mať v priebehu zamestnania prístup k ďalšiemu 
odbornému vzdelávaniu a že sa musí podporovať celoživotné vzdelávanie hneď od 
nástupu do pracovného života.


