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NÁVRHY 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. poukazuje na to, že investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy a predpovedanie 

potrieb, pokiaľ ide o zručnosti, majú rozhodujúci význam, ak sa má splniť záväzok 

stratégie Európa 2020 týkajúci sa zlepšenia úrovní vzdelania, t. j. zníženie miery 

predčasného ukončenia štúdia na 10 % a menej a zvýšenie miery dovŕšenia 

vysokoškolského alebo ekvivalentného vzdelania na najmenej 40 %; 

2. vyjadruje poľutovanie nad neprimerane vysokou mierou nezamestnanosti mládeže v EÚ; 

konštatuje, že nezamestnanosť mládeže má negatívny vplyv na sociálnu súdržnosť, 

spravodlivosť a rast; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa spoločne snažili o prioritné 

zavedenie aktívnych politík v oblasti pracovného trhu v záujme vyriešenia tejto krízy; 

3. zdôrazňuje kľúčový význam zabezpečenia rovnakého a univerzálneho prístupu 

k vysokokvalitnému štátnemu vzdelávaniu a k celoživotnému vzdelávaniu, aby sa 

jednotlivci mohli sociálne a intelektuálne rozvíjať a získavať zručnosti, ktoré potrebujú na 

vstup do pracovného života; 

4. zdôrazňuje, že na dosiahnutie týchto cieľov sú dôležité integrované cesty medzi 

vzdelávaním, odbornou prípravou a prácou v záujme získania odborných a vzdelávacích 

kvalifikácií a že sú potrebné iniciatívy v oblasti vzdelávania dospelých a osviežovania 

základných zručností; vyzýva členské štáty, aby s cieľom zapojiť skupiny, ktoré sú 

v najslabšom postavení, pretože sú najmenej vzdelané a najmenej kvalifikované, vytvorili 

celoštátne poradenské služby v oblasti kariéry, ktoré môžu poskytovať relevantné 

informácie o príležitostiach v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj individuálne 

posudzovanie zručností; 

5. uznáva, že je mimoriadne dôležité, aby odborná príprava prispela k tomu, aby sa 

značnému počtu mladých ľudí umožnilo realizovať svoj potenciál, ako aj k dosiahnutiu 

cieľov stratégie Európa 2020; 

6. domnieva sa, že opatrenia navrhnuté v oznámení Komisie si budú vyžadovať intenzívnu 

politickú koordináciu; naliehavo preto žiada členské štáty, a najmä ich príslušné 

ministerstvá, aby sa užšie zapojili do procesu včasnej identifikácie potrebných zručností, 

pričom navrhuje aspoň desaťročný horizont; je pevne presvedčený, že pri navrhovaní 

programov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je nevyhnutná účinná komunikácia a 

spolupráca medzi zamestnávateľmi, sociálnymi partnermi, vzdelávacími inštitúciami a 

inštitúciami odbornej prípravy s využitím osobitných mechanizmov na identifikáciu 

potrieb trhu práce; opakovane zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby verejnosť mala 

prístup ku kvalitatívnym informáciám v tejto súvislosti;  naliehavo preto žiada členské 

štáty, aby do svojich programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného 

vzdelávania začlenili výučbu prierezových zručností týkajúcich sa používania 

informačných a komunikačných technológií, umeleckého prejavu, mobility, 

demokratickej účasti a multikulturalizmu; so zreteľom na tento cieľ zdôrazňuje, že je 

zásadné, aby sa uznávali a využívali schopnosti a zručnosti získané prostredníctvom 
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informálneho a neformálneho vzdelávania; 

7. konštatuje, že sa preto musia primerane podporovať nástroje ako prieskumy profilov 

pracovných miest a povolaní požadovaných v rozličných odvetviach, uskutočňované na 

základe sociálneho partnerstva; 

8. konštatuje, že pracovná sila EÚ musí zvýšiť svoju kvalifikáciu, aby mohla prispievať 

k technologickým zmenám a novým formám organizácie práce a aby sa im dokázala 

prispôsobiť; vyzýva členské štáty, aby väčšmi investovali do vzdelávacích systémov 

a systémov odbornej prípravy, aby predvídali požiadavky na zručnosti, aby zlaďovali 

ponuku a dopyt a aby poskytovali poradenské služby v oblasti kariéry; 

9. víta zriadenie Európskej agentúry pre sledovanie zamestnanosti a uznáva, že vytvorenie 

online nástrojov v oblasti kariérneho rastu ako tzv. panoráma zručností EÚ (EU Skills 

Panorama), ktoré by poskytovali jasné informácie o pracovných príležitostiach, by mohlo 

pomôcť budúcim pracovníkom vybrať si profesionálnu dráhu a získať správnu 

kombináciu zručností, napríklad v oblasti informačných a komunikačných technológií 

a jazykov, a zlepšiť tak svoje pracovné vyhliadky a prispôsobivosť; je pevne presvedčený, 

že predpoveď v tejto súvislosti by mala mať 10-ročný časový rámec; 

10. zastáva názor, že užšie väzby medzi svetom vzdelávania a svetom podnikania by mohli 

pomôcť správne identifikovať schopnosti vyžadované v danej chvíli a následne uľahčiť 

vstup mladých ľudí na pracovný trh; 

11. pripomína, že inštitúty vysokoškolského vzdelávania a inštitúcie odbornej prípravy 

zohrávajú kľúčovú úlohu v regionálnych ekonomikách členských štátov a sú ojedinelým 

miestom, kde sa spájajú inovácia, vzdelávanie a výskum a môžu viesť k vytváraniu 

pracovných miest; poukazuje na to, že úzka spolupráca medzi fakultami v rámci univerzít, 

samotnými univerzitami, inými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a inštitúciami 

odbornej prípravy, regiónmi, vládami, zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, 

predovšetkým sociálnymi partnermi, a podnikmi má zásadný význam pre hospodársky a 

sociálny rozvoj Európy; v tejto súvislosti uznáva úlohu iniciatívy za dialóg medzi 

univerzitami a podnikmi; 

12. konštatuje, že internacionalizácia vzdelávania má sociálny, kultúrny a hospodársky 

význam, a preto naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila medzinárodnú mobilitu 

výskumníkov, študentov, vedcov a lektorov, a to v rámci EÚ aj za jej hranicami;  

13. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vysokokvalifikované osoby prijímajú pracovné miesta 

pod úrovňou svojich kvalifikácií, či dokonca pracovné miesta bez potreby kvalifikácie, čo 

vedie k plytvaniu mozgami v EÚ (tzv. brain waste);  

14. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať tradíciu remesiel a s ňou spojené zručnosti a zaviesť 

stratégie pre podnikateľov v oblasti maloobchodu s remeselným tovarom, aby sa 

zachovala kultúrna identita remeselného odvetvia; v tejto súvislosti poukazuje na význam 

podpory odbornej prípravy spojenej s prácou a mobility mladých remeselníkov a 

remeselníčok; konštatuje, že podpora stáží ako prostriedku začleňovania mladých ľudí do 

tohto odvetvia môže byť aktívnym politickým opatrením, ktoré je hodné podpory, a 

vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti podnikli primerané kroky; zdôrazňuje význam 
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humanitných vied ako oblasti pre skúmanie minulosti a lepšie zachovávanie kultúrnej 

identity; 

15. domnieva sa, že by sa mali zaviesť opatrenia na vytvorenie systému informálnej odbornej 

prípravy na pracovisku, napr. systému učňovskej prípravy, okrem iného v rámci 

tradičných remesiel a profesií, aby sa lepšie sprístupnilo získavanie nových zručností 

a pracovných miest a aby sa podporovala diverzifikácia pracovného trhu; 

16. zdôrazňuje potrebu zviditeľnenia a zvýšenia príťažlivosti profesií a pracovných miest 

v oblastiach, pre ktoré je na pracovnom trhu nedostatok pracovných síl; 

17. vyzýva Komisiu, aby zviditeľnila program Leonardo da Vinci, ktorý umožňuje ľuďom 

získavať nové zručnosti, znalosti a kvalifikácie a zvyšuje príťažlivosť odborného 

vzdelávania pre všetkých, a aby mu poskytla väčšiu finančnú podporu; rovnako poukazuje 

na to, že odborná príprava na pracovisku je obzvlášť dôležitá, a vyzýva na podporu 

vnútroštátnych systémov presadzujúcich takéto možnosti rozvoja kariéry; 

18. konštatuje, že miera plnenia podprogramu Erasmus dosahuje takmer 100 %; pripomína 

riadne podložené dôkazy o tom, že program Erasmus značne uľahčuje štúdium v zahraničí 

a poskytuje študentom širšie spektrum zručností, čím následne výrazne zlepšuje vyhliadky 

študentov zúčastňujúcich sa tohto programu na získanie zamestnania v neskoršom období, 

a tým podstatným spôsobom prispieva ku konkurencieschopnosti Európy; 

19. poukazuje na to, že schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch sa považuje za dôležitú 

pre všetkých občanov EÚ a na pracovnom trhu sa považuje za užitočnú zručnosť; 

presadzuje preto požiadavku na takúto jazykovú gramotnosť a podporuje jazykové 

vzdelávanie a rozvoj výučby jazykov, predovšetkým v súvislosti s odbornou prípravou na 

pracovisku, vrátane získavania komunikačných zručností v jazykoch, ktoré sú na 

medzinárodnej úrovni menej rozšírené a používané; 

20. zastáva názor, že sa nekladie dostatočný dôraz na potenciál prisťahovalcov z krajín mimo 

EÚ pri napĺňaní potrieb pracovného trhu; 

21. zastáva názor, že neakademické technické vysokoškolské vzdelávanie je kľúčovým 

odvetvím pre spájanie získavania zručností s potrebami podnikov a cieľmi v oblasti 

hospodárskeho rastu a produktivity; 

22. uznáva, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a inštitúcie odbornej prípravy majú 

potenciál pripraviť ľudí do sveta práce: napríklad malé a stredné podniky, ktoré nemajú 

k dispozícii zariadenia na výskum a vývoj, môžu využívať univerzitné výskumné zdroje 

a odborné znalosti a študentom ponúkať vysokokvalitné stáže a učňovskú prípravu, ktoré 

im umožnia nadviazať na ich vzdelanie a výrazne zvýšiť možnosti zamestnania; požaduje 

preto posilnenie spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, inštitúciami 

odbornej prípravy a malými a strednými podnikmi, čím sa študentom poskytne príležitosť 

získať a rozvíjať podnikateľské zručnosti; berie na vedomie úlohu, ktorú zohráva kultúrny 

a kreatívny priemysel pri zabezpečovaní primeraného prostredia pre vzdelávanie a 

odbornú prípravu; 

23. požaduje výmenu skúseností a prezentáciu a presadzovanie osvedčených postupov v 



 

PE462.815v04-00 6/7 AD\872043SK.doc 

SK 

súvislosti so zlepšovaním zamestnateľnosti a vzdelania vo vzťahu ku skutočnému dopytu 

na pracovnom trhu; 

24. zdôrazňuje význam celoživotného vzdelávania ako trvalého budovania zručností a znalostí 

počas celého života jednotlivca a skutočnosť, že sa ním zároveň podporuje sociálne 

začleňovanie, osobný rozvoj a aktívne občianstvo; 

25. vyzýva na dôraznejšiu podporu a uznanie formálneho a neformálneho vzdelávania ako 

neoddeliteľnej súčasti procesu celoživotného vzdelávania; 

26. zdôrazňuje význam tzv. zelených pracovných miest ako nových pracovných miest pre 

súčasný celosvetový trh v záujme zachovania a obnovy kvality životného prostredia; 

27. vyzýva členské štáty, aby sa neustále a v úzkej spolupráci usilovali o odstránenie 

administratívnych a právnych prekážok brániacich mobilite študentov a pracovníkov, ako 

aj o uznávanie diplomov a kvalifikácií; 

28. naliehavo vyzýva, aby sa vyvíjalo úsilie na dosiahnutie úplného začlenenia 

znevýhodnených skupín do pracovného procesu, a to aj pokiaľ ide o hľadanie správneho 

typu pracovného miesta pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú často jedinečné 

alebo výnimočné zručnosti; 

29. poukazuje na pretrvávajúcu rodovú diskrimináciu v niektorých oblastiach práce a na 

niektorých pozíciách a vyzýva na odstránenie rozdielov v prístupe k mužom a ženám 

a rodových stereotypov v prípade niektorých pracovných miest; 
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