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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže štyri z desiatich opatrení prijatých na mimoriadnom samite EÚ o zamestnanosti, 
ktorý sa konal v roku 2009 v Prahe, sa týkajú vzdelávania, odbornej prípravy, 
celoživotného vzdelávania, učňovského vzdelávania, uľahčovania mobility a lepšieho 
predvídania potrieb trhu práce a zodpovedajúcich schopností,

1. považuje vzdelávanie a odbornú prípravu za kľúčové pre integráciu mladých ľudí na trh 
práce a zdôrazňuje, že je dôležité sprístupniť systémy celoživotného vzdelávania vrátane 
formálnych a neformálnych vzdelávacích systémov všetkým obyvateľom a poskytnúť im 
zručnosti a schopnosti uvedené v iniciatíve s názvom Nové zručnosti pre nové pracovné 
miesta; pripomína, že získanie základných poznatkov a dobrej úrovne všeobecnej kultúry 
je kľúčovým faktorom profesijnej mobility;

2. pripomína, že cieľom kodanského procesu je podporiť jednotlivcov, aby využili širokú 
škálu možností odborného vzdelávania, ktoré sú k dispozícii (napríklad na školách, 
v rámci vysokoškolského vzdelávania, na pracovisku alebo prostredníctvom súkromných 
kurzov);

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia disponovali základnými 
zručnosťami na spoľahlivej úrovni, ktoré sú dôležité na podporu celoživotnej mobility 
a ktoré im umožnia reagovať na zmeny na trhu práce a nové hospodárske a sociálne 
potreby; 

4. domnieva sa, že jazykové vzdelávanie má kľúčový význam pre uľahčenie prístupu 
mladých ľudí na trh práce a pre podporu ich mobility a rovnakých príležitostí;

5. vyzdvihuje dôležitosť podpory podnikania a pomoci mladým ľuďom pri zakladaní 
vlastných podnikov, ako aj význam podpory a rozširovania programu Erasmus pre 
mladých podnikateľov; odporúča preto, aby sa vo vzdelávacích inštitúciách usporiadala 
informačná kampaň EÚ o podnikaní, základnom kapitáli, zdaňovaní začínajúcich 
podnikov a o podpore priebežnej odbornej prípravy;

6. zdôrazňuje, že pre členské štáty je dôležité, aby vytvárali takzvané zelené pracovné 
miesta, napríklad poskytovaním školení v oblasti environmentálnych technológií;

7. zdôrazňuje potrebu vytvoriť osobitné programy pre osoby so zdravotným postihnutím 
zamerané na zvýšenie ich možností prístupu na trh práce;

8. zdôrazňuje význam vzdelávania v oblasti podnikania, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 
procesu nadobúdania zručností potrebných pre nové druhy pracovných miest; 

9. považuje za podstatné ustanoviť partnerstvá medzi svetom vzdelávania a svetom práce 
a vyzýva na zlepšenie mobility a jazykových zariadení pre učiteľov, pracovníkov, 
študentov a mladých podnikateľov rozšírením programu Erasmus; 
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10. zdôrazňuje potrebu nových iniciatív alebo programov na úrovni EÚ, ktoré zlepšia 
mobilitu študentov medzi systémami vysokoškolského vzdelávania a podnikateľským 
sektorom;

11. vyzýva členské štáty, aby urýchlili harmonizáciu národných kvalifikačných rámcov 
a európskych kvalifikačných rámcov tak, aby sa naďalej zvyšovala mobilita mladých ľudí 
v oblasti vzdelávania a práce;

12. podporuje stáže ako neoddeliteľnú súčasť študijných osnov, čo žiakom poskytne 
príležitosť nadobudnúť zručnosti a získať pracovné skúsenosti, čím sa im v budúcnosti 
uľahčí integrácia na trh práce; zdôrazňuje vzdelávaciu úlohu praktického výcviku 
a poukazuje na to, že by nemal nahrádzať pracovné miesta;

13. považuje za mimoriadne dôležitý rozvoj a poskytovanie odborných stáží úzko 
prepojených so študijnými osnovami, keďže odborné stáže predstavujú príležitosť utvrdiť 
svoje zručnosti a začať pracovať len s obmedzenými predchádzajúcimi skúsenosťami 
a odbornou prípravou; považuje odborné stáže (so spravodlivou finančnou kompenzáciou) 
za nevyhnutný prostriedok na prepojenie vzdelávania a práce, keďže určité systémy 
vykazujú až 70 % mieru zamestnanosti úspešných absolventov odborných stáží;

14. víta výsledok stretnutia európskych ministrov zodpovedných za vysokoškolské 
vzdelávanie v rámci Bolonského procesu do roku 2020 (28. – 29. apríla 2009), ktorý 
požaduje posilnenie partnerstva medzi verejnými orgánmi, inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, zamestnávateľmi a zamestnancami ako prostriedok na zlepšenie vykonávania 
politík celoživotného vzdelávania;

15. vyzýva členské štáty, aby podporovali uznávanie študijných výsledkov nadobudnutých 
v rámci neformálneho a informálneho vzdelávania tak, aby mladí ľudia mohli pri hľadaní 
práce na trhu poskytnúť ďalší dôkaz o požadovanom vzdelaní a schopnostiach;

16. domnieva sa, že učni by mali byť riadne vyškolení a že táto forma odbornej prípravy má 
slúžiť ako prostriedok na získanie nielen schopností a zručností, ale aj profesionálneho 
povedomia; podporuje prepojenie medzi vzdelávaním a prácou a navrhuje, aby vo 
vzdelávaní zohrávali ústrednú úlohu digitálne zručnosti, nové technológie, veda a jazyky;

17. vyzýva na podrobnejšie monitorovanie činnosti účastníkov odborných stáží a ich 
pracovných zmlúv v záujme predchádzania zneužívaniu, napríklad pokiaľ ide o dĺžku 
trvania stáže;

18. zdôrazňuje, že súčasná hospodárska recesia môže poslúžiť ako jedinečná príležitosť na 
prehodnotenie politík a posilnenie programov, ktoré uľahčujú mladým ľuďom prístup na 
trh práce;

19. požaduje väčšiu podporu a prestíž odborného vzdelávania;

20. zdôrazňuje význam podpory odborných stáží a mobility pre mladých ľudí, ktorí sú na 
školách alebo v rámci odbornej prípravy zapojení do umeleckých činností, ako sú 
kinematografia, hudba, tanec, divadlo alebo cirkus; 
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21. pripomína, že nová stratégia EÚ 2020 má zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní 
zamestnateľnosti občanov; so zreteľom na skutočnosť, že kľúčovým faktorom pri 
dosahovaní jej cieľov a súčasne aj jednou zo skupín, ktorých sa to týka najviac, sú mladí 
ľudia, považuje preto za nevyhnutné poskytnúť im lepšie vzdelanie a odbornú prípravu 
a podporovať ich v tomto smere; zdôrazňuje potrebu zmeniť zameranie rozpočtu EÚ tak, 
aby sa rozpočtové priority EÚ zhodovali s politickými prioritami zdôraznenými v stratégii 
EÚ do roku 2020;

22. vyzýva členské štáty na zavedenie pozitívnych podporných opatrení pre mladých ľudí 
v tých oblastiach trhu práce, v ktorých majú nedostatočné zastúpenie;

23. domnieva sa, že je potrebná viac podporovať dobrovoľnícke programy v rôznych 
oblastiach, ako sú okrem iného sociálna oblasť a oblasti kultúry a športu;

24. 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;

25. vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia na boj proti vysokej miere predčasného 
ukončovania školskej dochádzky medzi žiakmi, a tým im umožnili získať dodatočnú 
kvalifikáciu a uľahčili ich budúce začlenenie na trh práce;

26. domnieva sa, že je mimoriadne dôležité prispôsobiť systém vzdelávania a odbornej 
prípravy rýchlo sa meniacemu trhu práce a dopytu po nových povolaniach; 

27. je mimoriadne znepokojený zvyšujúcim sa počtom nezamestnaných mladých ľudí, najmä 
počas súčasnej hospodárskej krízy; nalieha na členské štáty, aby zabezpečili čo najvyššiu 
pružnosť trhov práce tak, aby si ľudia, ktorí sú v poslednej fáze vzdelávania alebo 
odbornej prípravy, mohli jednoduchšie nájsť prácu a meniť zamestnania;

28. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť digitálnu a mediálnu gramotnosť do všetkých úrovní 
vzdelávania a pokračovať v tomto procese počas odborných stáží s cieľom dosiahnuť 
digitálnu gramotnosť všetkých občanov;

29. nalieha na členské štáty, aby mladým ľuďom poskytli zariadenia potrebné na rozvoj 
zručností požadovaných v priemysle, aby tak mali lepší predpoklad na získanie 
zamestnania po ukončení vzdelania alebo odbornej prípravy.
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