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19.10.2016 A8-0250/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0250/2016 

Andrea Bocskor 

Vyhodnotenie stratégie EÚ pre mládež za obdobie 2013 – 2015 

2015/2351(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0250/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o vyhodnotení stratégie EÚ pre mládež za obdobie 

2013 – 2015 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 6, 165 a 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých 

ľudí1, 

– so zreteľom na závery Rady zo 7. – 8. februára 2013 týkajúce sa vytvorenia iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí2, 

– so zreteľom na uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku 

spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)3, 

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 

spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“)4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o programe Erasmus+ a ďalších 

nástrojoch na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – prístup 

celoživotného vzdelávania5, 

– so zreteľom na spoločnú správu Rady a Komisie za rok 2015 o vykonávaní obnoveného 

rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018), ktorú prijala Rada 23. 

novembra 2015, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. septembra 2015 s názvom Návrh spoločnej 

správy Rady a Komisie za rok 2015 o vykonávaní obnoveného rámca pre európsku 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s.1. 
2 EUCO 37/13. 
3 Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0107. 
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spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (COM(2015)0429) a na sprievodné 

pracovné dokumenty útvarov Komisie k oznámeniu Komisie s názvami Výsledky 

otvorenej metódy koordinácie v oblasti mládeže s osobitným zameraním na druhý 

cyklus (2013 – 2015) (SWD(2015)0168) a Situácia mladých ľudí v EÚ 

(SWD(2015)0169), 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2015 s názvom Návrh spoločnej 

správy Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku 

spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Nové priority pre európsku 

spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (COM(2015)0408), 

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o podpore podnikania mladých ľudí 

prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy1, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a na stanoviská Výboru pre 

kontrolu rozpočtu a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 

A. keďže v súlade s článkom 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zostáva 

politika v oblasti vzdelávania a mládeže v právomoci členských štátov; 

B. keďže by sa mladým ľuďom malo pomáhať prekonávať prekážky, ktorým čelia, 

prostredníctvom cielenejšieho využívania zdrojov na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni 

Únie; keďže však nemôžeme bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí bez vzdania 

sa politík úsporných opatrení, ktoré zničili pracovné miesta vo väčšine členských štátov, 

ako sa uvádza v spoločnej správe Rady a Komisie o vykonávaní obnoveného rámca pre 

európsku spoluprácu v oblasti mládeže; 

C. keďže by sa mladým ľuďom malo pomáhať riešiť mimoriadne závažné problémy, pred 

ktorými v súčasnosti stoja, a prekonávať prekážky, ktorým budú čeliť v budúcnosti, a to 

prostredníctvom vnútroštátnych politík v prospech mládeže, a keďže tieto politiky by v 

súlade s prioritami v oblasti verejných politík každého štátu mali byť relevantnejšie, 

účinnejšie a koordinovanejšie; navrhuje, aby sa cielené využívanie hospodárskych 

politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík na miestnej, regionálnej a 

vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie uľahčilo definitívnym zastavením 

využívania existujúcich finančných prostriedkov na integráciu hospodárskych 

migrantov; 

D. keďže jedným z cieľov programu Erasmus+ ako celku je prispieť k dosiahnutiu 

obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018); keďže v 

tejto súvislosti treba zabezpečiť prístup mládežníckych organizácií k projektovým 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0292. 
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grantom v rámci obnoveného programu Erasmus+, ako aj odstránenie prekážok pre 

oprávnenosť malých projektov; 

E. keďže v tejto súvislosti treba pripomenúť, že oznámenie Komisie z februára 2016 o 

použití časti finančných prostriedkov programu Erasmus+ na podporu integrácie 

migrantov môže ohroziť uvedený cieľ, pretože finančné prostriedky ako také sú 

obmedzené a európska mládež už teraz čelí mnohým ťažkostiam v dôsledku politík 

úsporných opatrení, ktoré presadila Únia; 

F. keďže stratégia Únie pre mládež (2010 – 2018) zahŕňa osem hlavných oblastí činností, v 

ktorých by sa mali podniknúť kroky: vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanosť a 

podnikanie, zdravie a kvalita života, účasť na živote spoločnosti, dobrovoľnícke 

činnosti, sociálne začlenenie, mládež a svet, ako aj tvorivosť a kultúra; 

G. keďže je dôležité zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali prístup ku kvalitnému 

formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a k najlepšej možnej odbornej príprave, 

pretože dnešná európska mládež v mnohých členských štátoch sa stretáva s vysokou 

mierou nezamestnanosti, najmä v dôsledku politík úsporných opatrení, ktoré presadila 

Európska únia a ktoré bránia členským štátom vynakladať potrebné investície v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže; pripomínajúc, že mladí ľudia čelia 

zvýšenému riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a že v prípade nízkokvalifikovaných 

mladých ľudí, mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania 

alebo odbornej prípravy, a mládeže s osobitnými potrebami, zo znevýhodnených 

sociálno-ekonomických pomerov, ako sú mladí ľudia z prímestských, vidieckych a 

horských oblastí, je pravdepodobnejšie, že budú nezamestnaní a marginalizovaní; 

H. keďže vzdelanie je kľúčové, najmä nadobudnutie základných vedomostí, ako sú čítanie, 

písanie, matematika a história, rodičia by preto nemali byť zbavení úlohy učiteľov; 

okrem toho zdôrazňuje, že samotné vzdelávanie nemôže predchádzať radikalizácii, ako 

preukázala Svetová banka vo svojej najnovšej správe o hospodárskej situácii na 

Blízkom východe a v severnej Afrike1, v ktorej sa uvádza, že 43,3 % zahraničných 

bojovníkov organizácie Islamský štát má stredoškolské vzdelanie, zatiaľ čo 25,4 % 

navštevovalo univerzitu;  

I. keďže sociálne začleňovanie a sociálna mobilita musia byť hlavnými prioritami 

stratégie EÚ pre mládež, a preto ju treba konkrétne zamerať na mladých ľudí v 

zraniteľných skupinách, ako sú mladí ľudia žijúci v chudobe a sociálnom vylúčení a 

mladí ľudia z izolovaných vidieckych oblastí; 

1. berie na vedomie správu o mládeži za rok 2015 založenú na oznámení Komisie o 

vykonávaní obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 

2018) z 15. septembra 2015, ktorá naznačuje, že doposiaľ sa EÚ nepodarilo vyriešiť 

otázku nezamestnanosti mladých ľudí, keďže v niektorých členských štátoch zostáva 

miera nezamestnanosti mladých ľudí veľmi vysoká (50,1 % v Grécku), zatiaľ čo v iných 

štátoch, napríklad vo Francúzsku, sa od zavedenia iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí dokonca zvýšila (21,5 % v roku 2011 oproti 22,8 % v roku 2014); 

                                                 
1 Svetová banka, Monitorovacia správa o hospodárskej situácii na Blízkom východe a v severnej Afrike (október 

2016). 
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2. vníma otvorenú metódu koordinácie ako vhodný prostriedok na vypracúvanie politík v 

oblasti mládeže; opätovne zdôrazňuje svoju výzvu k užšej spolupráci v otázkach 

týkajúcich sa mládeže na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, a 

to pri rešpektovaní zásady subsidiarity; 

3. uznáva význam štruktúrovaného dialógu ako prostriedku na vypočutie mladých ľudí v 

mládežníckych organizáciách aj neorganizovaných jednotlivcov, vo veci ich skutočných 

potrieb s cieľom efektívnejšie vykonávať a rozvíjať politiky v oblasti mládeže na 

všetkých úrovniach a podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí; zdôrazňuje však, že 

pri vypracúvaní týchto politík by sa mali zohľadniť aj pozitívne skúsenosti, vnútroštátne 

priority v oblasti vzdelávania a medzigeneračný dialóg, pretože staršie generácie toho 

môžu veľa ponúknuť, najmä v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; 

4. zdôrazňuje význam úlohy rodiny a jej spolupráce so školami, miestnymi samosprávami 

a cirkvami s cieľom podchytiť mladých ľudí a viesť ich k úplnému začleneniu do 

spoločnosti; pripomína, že príliš často sú učitelia nútení prevziať úlohu náhradných 

rodičov v oblastiach, kde rodinné jednotky zlyhávajú, a že táto dodatočná úloha môže 

viesť k oslabeniu postavenia a profesie učiteľa; 

5. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinnú odbornú prípravu v štátnom, ako 

aj regionálnom jazyku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, keďže podľa 

ukazovateľov uvedených v správe nazvanej Education at a Glance 2015 (Vzdelávanie v 

kocke), v priemere v prípade všetkých krajín OECD platí, že u jednotlivca s 

požadovanými zručnosťami v oblasti čítania a písania bude 4,2-krát vyššia 

pravdepodobnosť, že si nájde zamestnanie, ako u jedinca so slabými zručnosťami v tejto 

oblasti; 

6. vyzýva na lepšiu koordináciu medzi učebnými plánmi vo vzdelávaní a odbornej 

príprave a potrebami meniacich sa trhov práce; zdôrazňuje však, že hoci je lepšia 

koordinácia potrebná, nevyrieši problém nedostatku pracovných miest, pričom hlavnou 

potrebou je vykonanie štrukturálnych reforiem vrátane revízie smernice o vysielaní 

pracovníkov, ktorej skutočným dôsledkom je vytvorenie sociálneho dampingu, čo 

znamená, že v niektorých odvetviach musia mladí ľudia čeliť nespravodlivej 

hospodárskej súťaži zo strany pracovnej sily, ktorá je o 30 až 50 % lacnejšia; 

7. zdôrazňuje potrebu začleniť prvky podnikateľského vzdelávania do všetkých stupňov 

vzdelávania a odbornej prípravy a potrebu podporiť a presadzovať politiky na podporu 

podnikania mladých ľudí v kultúrnom a kreatívnom sektore s cieľom vytvárať pracovné 

miesta; zdôrazňuje, že proces zakladania podniku sa výrazne líši od jedného členského 

štátu k druhému a že v niektorých krajinách je naďalej veľmi zložité pre mladých 

podnikateľov začať podnikať, najmä vzhľadom na administratívne ťažkosti a problémy 

so získaním úveru; 

8. zdôrazňuje, že je dôležité vyriešiť nedostatok zručností a nesúlad medzi ponúkanými a 

požadovanými zručnosťami; poukazuje na to, že mobilita študentov môže byť dobrým 

nástrojom pre odbornú prípravu a získavanie nových zručností, ale že treba venovať 

pozornosť problému „úniku mozgov“, ktorý môžu programy mobility spôsobiť a 

ktorým niektoré členské štáty prichádzajú o ľudské a hospodárske zdroje nevyhnutné 

pre ich prosperitu; 
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9. nabáda členské štáty, aby v plnej miere využívali program Erasmus+, ktorý umožňuje 

mladým ľuďom získať nové skúsenosti a nové zručnosti, ale zdôrazňuje, že samotná 

mobilita nemôže vyriešiť problém nezamestnanosti a že prioritnú pozornosť treba 

najskôr venovať zosúladeniu zručností s potrebami trhu práce, zlepšeniu vzdelávania a 

nadobúdania základných vedomostí; dodáva, že program Erasmus+ by sa nemal vnímať 

a používať ako program na premenu mladých Európanov na budúcich vyslaných 

pracovníkov;  

10. naďalej má isté pochybnosti, pokiaľ ide o účinnosť systému záruky pre mladých ľudí; 

pripomína, že tento systém bol pôvodne koncipovaný, aby zabezpečil udržateľnú 

integráciu na trhu práce prostredníctvom kvalitných ponúk, ale že v niektorých 

krajinách je 75 % „pracovných miest orientovaných na budúcnosť“ v neobchodnom 

sektore, resp. iba v tretine prípadov vedú k odbornej príprave; žiada, aby všetky 

iniciatívy pre mládež v skutočnosti neviedli k neistým pracovným miestam pre mladých 

ľudí, ktorých výsledkom je iba fiktívny, krátkodobý pokles nezamestnanosti; 

11. zdôrazňuje, že by sa mala podporovať dobrovoľnícka činnosť mladých ľudí, napríklad v 

odvetviach opatrovateľských služieb, a mala by sa viac uznávať pre jej hodnotu ako 

dôležitá forma neformálneho vzdelávania; zdôrazňuje však, že tieto činnosti by sa 

nemali stať novým nástrojom na zvýšenie neistoty zamestnanosti mladých ľudí; 

12. víta dynamiku politickej účasti mladých ľudí prostredníctvom sociálnych médií, ale 

vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že tieto platformy sa už nebudú využívať na 

nábor teroristickými organizáciami, keďže podľa údajov Europolu militanti a 

sympatizanti teroristickej organizácie Islamský štát pravidelne využívajú až 46 000 kont 

Twitter; 

13. tvrdí, že členské štáty budú mať problémy so zavádzaním politík podporujúcich 

mladých ľudí dovtedy, kým európske inštitúcie budú vyvíjať nátlak na ich rozpočet 

prostredníctvom európskeho semestra a integračných politík pre migrantov; domnieva 

sa, že členské štáty nebudú môcť plne integrovať migrantov, ak nie sú schopné 

zabezpečiť slobodu, bezpečnosť, pracovné miesta a prosperitu pre svojich vlastných 

občanov;  

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

členských štátov. 

Or. {FR}fr 

 

 


