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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 význam investovania do vzdelávania v záujme splnenia cieľov stratégie 
Európa 2020 a posilnenia európskej konkurencieschopnosti a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby napriek procesom rozpočtovej konsolidácie zlepšili prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu pre všetkých;

2. pripomína, že je potrebná vyššia úroveň zručností a vedomostí na zníženie 
nezamestnanosti, na podporu dobrovoľnej zemepisnej mobility, na podporu mobility 
odborníkov a na zabezpečenie primerane vzdelanej a odborne pripravenej pracovnej sily 
pre európsky priemysel, najmä pre malé a stredné podniky;

3. zdôrazňuje potrebu usmerňovať odborné vzdelávanie a prípravu s cieľom pomôcť 
študujúcim, stážistom a pracovníkom určiť spôsoby vzdelávania a odbornej prípravy, 
ktoré by najlepšie vyhovovali ich zameraniu a záujmom, a uznáva, že predvídanie trendov 
pracovného trhu môže byť pre všetkých účastníkov veľmi užitočné, aby mohli lepšie 
zamerať svoje činnosti a prijímať informované rozhodnutia;

4. vyjadruje poľutovanie nad obmedzením financovania vzdelávania a nedostatkom miest na 
vykonávanie odbornej praxe ponúkaných zo strany podnikov, ktorý je zapríčinený krízou;

5. pripomína, že zamestnávatelia majú kľúčovú zodpovednosť pri zabezpečení toho, aby sa 
celoživotné vzdelávanie stalo realitou pre každého, a podporuje ich v tom, aby 
umožňovali pracovníkom pravidelnú odbornú prípravu v priebehu celého procesu ich 
zamestnania; 

6. naliehavo vyzýva členské štáty, aby si stanovili ambiciózne ciele a pri riešení problému 
predčasného ukončenia školskej dochádzky uplatňovali inovatívne politiky, a vyzýva na 
diverzifikované a pružné dráhy vzdelávania, ktoré vyhovujú rôznym potrebám 
študujúcich, zavedenie dvojitých systémov zlučujúcich štúdium a praktické vzdelávanie s 
lepšími možnosťami v odbornom vzdelávaní a príprave;

7. vyzýva na zintenzívnenie politického dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy medzi Úniou a jej medzinárodnými partnermi s cieľom zohľadniť 
zvyšujúcu sa hospodársku, sociálnu a politickú vzájomnú závislosť a prispieť k 
vykonávaniu vonkajšieho rozmeru stratégie Európa 2020.


