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NÁVRHY

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

1. upozorňuje na úroveň nezamestnanosti mladých ľudí, a najmä na veľké rozdiely v nej 
medzi jednotlivými členskými štátmi (od menej ako 15 % až po viac ako 55 %), ako aj na 
počet mladých ľudí bez vzdelania, odbornej prípravy alebo zamestnania (14 miliónov 
mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie, nepokračujú vo vzdelávaní, ani odbornej 
príprave vo veku od 15 do 30 rokov), čo ohrozuje samotný európsky projekt, hospodársky 
rozvoj a existenciu zjednotenej Európy s kvalitou života a pracovnými podmienkami, 
hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou EÚ, ako sa stanovuje v článku 175 
ZFEÚ;

2. zdôrazňuje, že aj keď predpokladom akéhokoľvek riešenia tvorby udržateľných a trvalých 
pracovných miest je oživenie hospodárstva, dôvody tejto situácie spočívajú v 
štrukturálnych otázkach s pôvodom v politikách vzdelávania a zamestnanosti, ktoré treba 
napraviť, pričom je potrebná nová generácia príťažlivejších pedagogických stratégií s 
lepším regionálnym zameraním, ktoré by napomohli vykonávanie účinnejších stratégií 
zmien v rámci aktívneho života (so silným prepojením medzi školou a prácou), a 
vytvorenie istejších kariérnych postupov; 

3. chápe, že keďže každoročne zanikne 15 % pracovných miest a rovnaký počet vznikne, je 
potrebný všeobecný prístup schopný predvídať tieto zmeny, aby politika zamestnanosti 
bola skutočne efektívna; domnieva sa, že sú dôležité politiky v oblasti kvalifikácie, ktoré 
budú účinne presadzovať prispôsobovanie kvalifikácie uchádzačov potrebám podnikov a 
hospodárstva vo všetkých regiónoch EÚ, a to od začiatku až do konca kariéry;

4. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa snažili dosiahnuť vyššiu
účinnosť politík vzdelávania a zamestnanosti, ktoré by mali vychádzať z týchto troch 
základných bodov: prístup zameraný na budúcnosť, ktorý by lepšie predvídal vývoj na 
trhu práce a bol by napojený na vzdelávanie a odbornú prípravu;  širšie zapojenie 
všetkých zainteresovaných strán; regionálny prístup, ktorý umožní vytvorenie 
mechanizmov schopných lepšie identifikovať problémy, efektívnejšie rozhodovať a lepšie 
reagovať na potreby v oblasti kvalifikácie;

5. požaduje spoločné kroky financované z európskych fondov, najmä nástrojov v oblasti 
politiky súdržnosti (ESF a EFRR) ako prioritnú odozvu na túto ťažkú situáciu; 

6. víta oznámenie Komisie o balíku opatrení proti nezamestnanosti mladých ľudí, ktorý sa 
má prijať v júni a ktorý by mal v nadväznosti na iniciatívu EÚ na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí a systém záruk pre mladých v súlade so stratégiou 2020 prísť s riešeniami, 
ktoré podporia tvorbu udržateľných pracovných miest, znížia neistotu práce, posilnia 
programy mobility v rámci EÚ a uľahčia lepšiu spoluprácu medzi regiónmi, ako súčasť 
plánu o budúcnosti hospodárskej a menovej únie, ktorá bude ekonomicky, sociálne a 
územne súdržnejšia. 


