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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. víta prijatie spoločného vyhlásenia o Európskom pilieri sociálnych práv a zdôrazňuje 

politický posun smerom k podpore sociálnej politiky, ktorý je jeho odzrkadlením; 

pripomína, že bez konkrétnych opatrení vyhlásenie nebude účinné a že by sa mali 

uprednostniť boj znižovanie nerovnosti, boj proti chudobe a dostupnosť kvalitného 

vzdelávania s cieľom podporovať solidaritu a sociálnu spravodlivosť a dosiahnuť 

udržateľný rast; zdôrazňuje, že kvalitné vzdelávanie a zvýšenie výdavkov na 

vzdelávanie, mládež a kultúru sú nevyhnutné pri plnení hospodárskych a sociálnych 

cieľov EÚ; 

2. víta zámer začleniť nový pilier sociálnych práv do vykonávania európskeho semestra, a 

to aj do odporúčaní pre jednotlivé krajiny, pretože sociálne investície a opatrenia nesmú 

byť len pozitívnym vedľajším účinkom na hospodársku politiku, ale musia byť plne 

zapojené do koordinácie politiky členských štátov v úsilí o vytvorenie sociálnej únie; 

nabáda členské štáty, aby si v tejto oblasti navzájom vymieňali najlepšie postupy; 

3. vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby v plnej miere využívala klauzulu flexibility Paktu 

stability a rastu, ktorá členským štátom umožňuje vysoké investície do politík v oblasti 

kultúry a mládeže, do vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu a inovácií, ktoré majú 

zásadný význam pri vytváraní aktívnych občanov, vytváraní dobre fungujúceho trhu 

práce a vytváraní stabilnej a dlhodobej hospodárskej prosperity, pri súčasnom dodržaní 

zásady vyvážených rozpočtov;  

4. nabáda členské štáty, aby vystupňovali svoje úsilie o vykonanie odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny v oblasti vzdelávania a mládeže a podporovali výmenu najlepších 

postupov; 

5. víta pokrok v oblasti vysokoškolského vzdelávania a znižovanie počtu prípadov 

predčasného ukončovania školskej dochádzky, pričom však konštatuje, že pokiaľ ide o 

predčasné ukončovanie, v niektorých členských štátoch stále pretrvávajú problémy; 

zdôrazňuje však, že najnovší monitor vzdelávania a odbornej prípravy a prieskumy 

PISA preukazujú pokles základných zručností a rozdiely medzi pohlaviami a 

sociálnymi kategóriami sú naďalej veľké; pripomína, že mladí ľudia pochádzajúci zo 

znevýhodnených prostredí sú vystavení vyššiemu riziku NEET (osoby, ktoré nie sú 

zamestnané, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) alebo 

zamestnaniu s nízkou kvalifikáciou, nestabilnému  alebo málo platenému zamestnaniu; 

zdôrazňuje, že ciele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa 

zatiaľ nenaplnili; zdôrazňuje, že treba presadzovať právo na kvalitné inkluzívne 

vzdelávanie a odbornú prípravu pre všetky vekové skupiny a typy vzdelávajúcich sa 

osôb, investovať do osvety, vypracovať konkrétne opatrenia na podporu najviac 

zraniteľných študentov a znevýhodnených osôb, ako sú napríklad vzdelávajúce sa osoby 

so zdravotným postihnutím, osôb NEET, ako aj mládeže a detí s migrantským 

pôvodom, a zabezpečiť ich systematické začleňovanie do štandardného vzdelávania;  

6. domnieva sa, že migranti musia mať úplný prístup k vzdelávacím systémom, čo si 

vyžaduje dodatočné, cielené verejné výdavky, a musia mať možnosť využívať kvalitné 
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sociálne a ekologicky udržateľné investície na začleňovanie pracovníkov do trhu práce a 

znižovanie nezamestnanosti; 

7. je znepokojený nedostatkom základných a digitálnych zručností medzi dospelými, čo 

môže brzdiť, okrem iného, ich prístup ku kvalitným trvalým pracovným miestam; 

poznamenáva, že naše vzdelávacie systémy by sa mali aktualizovať v súlade s výzvami, 

ktoré prináša naša rýchlo sa meniaca a čoraz viac prepojená spoločnosť a medzi ktoré 

napríklad patrí globalizácia a technologický pokrok; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že je 

dôležité vybaviť študentov všetkých vekových kategórií a zázemí sociálnymi a 

prenosnými zručnosťami, ako sú medzikultúrne zručnosti, kreatívne a kritické myslenie 

a digitálna a mediálna gramotnosť, ako aj podporovať IKT a podnikateľské vzdelávanie 

ako účinný spôsob rozvoja prierezových zručností a zmysel pre inováciu a tvorivosť, 

ktoré sú dôležité v samostatnej zárobkovej činnosti a zamestnaní; zdôrazňuje kľúčovú 

úlohu, ktorú zohrávajú programy celoživotného vzdelávania v boji proti chudobe, 

sociálnemu vylúčeniu a nezamestnanosti, v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, ako 

aj pri zabezpečovaní kvalitnej odbornej prípravy pre učiteľov a školiteľov;  

8. domnieva sa, že nadčasové zručnosti by mali zahŕňať vyučovanie udržateľnosti a mali 

by byť súčasťou širších úvah o gramotnosti v oblasti zamestnania v kontexte čoraz 

väčšej digitalizácie a robotizácie európskych spoločností, a to so zameraním nielen na 

hospodársky rast, ale takisto na osobný rozvoj učiacich sa, zlepšovanie zdravia a 

telesnej a duševnej pohody; 

9. vyzýva na riadne uznanie kľúčovej úlohy neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa, najmä v prípade najzraniteľnejších osôb, a to aj prostredníctvom zavedenia 

ambicióznych porovnávacích kritérií a validácie nadobudnutých zručností a kvalifikácií; 

pripomína preto potrebu globálnej stratégie pre celoživotné vzdelávanie v rýchlo sa 

meniacom trhu práce s ohľadom na rastúcu potrebu nových zručností a inovácií; 

10. víta oznámenie Komisie zo 14. novembra 2017 o posilňovaní európskej identity 

prostredníctvom vzdelávania a kultúry, ktoré zahŕňa ambiciózne ciele v oblasti 

vzdelávania, najmä vytvorenie Európskeho priestoru vzdelávania a zlepšovanie 

jazykového vzdelávania v Európe; 

11. víta príspevok programu Erasmus+ k podpore mobility a kultúrnych výmen v EÚ mimo 

nej; žiada lepšiu propagáciu a využívanie európskych nástrojov na zabezpečenie 

mobility a uznávania zručností a kvalifikácií s cieľom uľahčiť mobilitu v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti; opätovne potvrdzuje, že treba 

ponúknuť viac možností mobility osobám v rámci odbornej prípravy, znevýhodneným 

mladým ľuďom a osobám trpiacim rôznymi a viacerými formami diskriminácie; 

zdôrazňuje, že je dôležité uľahčiť mobilitu študentov a pracovníkov s osobitným 

dôrazom na podporu výučby iných európskych jazykov;  

12. víta oživenie tvorby pracovných miest v celej EÚ; poznamenáva však, že podľa údajov 

Eurostatu za rok 2017 miera nezamestnanosti mladých ľudí zostáva v niektorých 

krajinách veľmi vysoká, a to na úrovni 16,5 % v EÚ-28 a 18,6 % v eurozóne; 

pripomína, že boj proti nezamestnanosti mladých ľudí musí zostať prioritou, rovnako 

ako zabezpečovanie kvality a bezpečnosti pracovných miest a zamedzovanie neistým 

pracovným miestam v súlade s programom dôstojnej práce MOP; v tejto súvislosti 

zastáva názor, že sa treba viac venovať pretrvávajúcim nerovnostiam v prístupe k 
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vzdelávaniu a že sa musia zaručiť vyššie miery dosahovania základných zručností, aby 

sa okrem iného zabezpečilo začlenenie zraniteľných a znevýhodnených ľudí, vrátane 

ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí z prostredia migrantov a utečencov, do trhu práce; 

poukazuje na nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po nich, čo by mohlo viesť k 

polarizácii zručností na trhu práce a k slabšej sociálnej súdržnosti; vyzýva preto 

Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu interakcie medzi vzdelávacími 

inštitúciami, podnikmi, vedeckými inštitúciami a inými príslušnými sociálnymi 

partnermi; 

13. pripomína, že kreatívne odvetvia patria medzi najpodnikavejšie sektory a že kreatívne 

vzdelávanie rozvíja prenosné zručnosti, ako sú kreatívne myslenie, schopnosť riešiť 

problémy, tímová práca a vynaliezavosť; žiada, aby sa umenie a tvorivé učenie začlenili 

do vzdelávania v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM) 

vzhľadom na úzke prepojenie tvorivosti a inovácie; pripomína okrem toho potenciál 

kultúrneho a kreatívneho sektoru pre zachovanie a podporu európskej kultúrnej a 

jazykovej rozmanitosti a pre hospodársky rast, inováciu a zamestnanosť, najmä 

zamestnanosť mladých ľudí; zdôrazňuje, že ďalšia podpora a investície do kultúrneho a 

kreatívneho sektoru môžu významne prispieť k investíciám, rastu, inováciám a 

zamestnanosti; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila príležitosti, ktoré ponúka celý 

kultúrny a kreatívny sektor, najmä MVO a malé združenia, napríklad v rámci iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí;  

14. zdôrazňuje, že sociálne podnikanie je rastúca oblasť, ktorá môže podporiť ekonomiku a 

súčasne zmierniť depriváciu, sociálne vylúčenie a ďalšie sociálne problémy; domnieva 

sa preto, že vzdelávanie v oblasti podnikania by malo zahŕňať sociálny rozmer a 

zaoberať sa témami, ako sú spravodlivý obchod, sociálne podniky a alternatívne 

obchodné modely, vrátane družstiev, s cieľom dosiahnuť sociálnejšie, inkluzívnejšie a 

udržateľnejšie hospodárstvo; 

15. kladie dôraz na veľký potenciál obnoviteľných zdrojov energie v oblasti inovácií a 

zamestnanosti a na úsilie o dosiahnutie väčšej efektívnosti využívania zdrojov a 

energetickej účinnosti; vyzýva Komisiu, aby do európskeho semestra začlenila 

príslušnú energetickú a environmentálnu stratégiu, ktorá sa bude týkať aj vzdelávania a 

zamestnanosti;  

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rodové rozdiely v oblasti zamestnanosti, vrátane 

diskriminačnej politiky náboru a prepúšťania, rozdielov v odmeňovaní, práce na 

čiastočný úväzok, sexuálneho obťažovania, ako aj opatrení v oblasti rodičovskej 

dovolenky, ktoré nie sú dostatočné na zabezpečenie skutočnej rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom pre oboch rodičov, sú stále značné, a to aj napriek 

významným právnym predpisom v platnosti a podstatne lepšej dokumentácie týchto 

postupov; vyzýva preto na presadzovanie a rýchle vykonanie existujúcich právnych 

predpisov v oblasti rodovej rovnosti a vyzýva členské štáty, aby ďalej podporovali 

podnikanie žien a politiky zamerané na rodinu; 

17. pripomína, že treba povzbudzovať dievčatá a mladé ženy, aby sa venovali štúdiu IKT a 

vyzýva členské štáty, aby povzbudzovali dievčatá a mladé ženy, aby študovali vedné 

odbory STEM, no venovali sa aj umeniu a humanitným vedám, a aby zvýšili zastúpenie 

žien v oblasti STEM; 
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18. opakovane zdôrazňuje svoju výzvu na vytvorenie záruky pre deti a výzvu pre Komisiu, 

aby načas ukončila svoje hodnotenie prostredníctvom príslušnej prípravnej akcie 

(rozpočtový riadok 04 03 77 25); pripomína, že cieľom hodnotenia je preskúmať, ako 

dosiahnuť sociálne investície v ranom detstve, ako zabezpečiť vykonávanie odporúčania 

pre investície do detí1 a ako čo najlepšie využiť existujúce nástroje a programy; trvá na 

tom, aby sa riadne a urýchlene vykonala záruka pre mladých ľudí, a to aj 

prostredníctvom primeraného prideľovania finančných prostriedkov na základe 

dôkladného posúdenia, a aby sa v prípade potreby uskutočnili významné reformy a 

cielené úpravy, aby táto záruka mohla poskytovať mladým ľuďom kvalitné pracovné 

ponuky a zabezpečovať ich udržateľnú integráciu do trhu práce; trvá tiež na lepšom 

monitorovaní a oznamovaní záruky, aby sa uľahčil rozvoj politík v oblasti mládeže, 

ktoré sú viac založené na dôkazoch; 

19. pripomína, že európsky semester by mal byť otvorenejším, transparentnejším a 

demokratickejším procesom; vyzýva Komisiu, aby zaviedla usmernenia k dialógu 

zúčastnených strán s cieľom zlepšiť kvalitu zapojenia občianskej spoločnosti, pričom 

využije dodatočné nástroje, ktoré na tento účel ponúka elektronická demokracia; 

20. víta začleňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím do navrhovaných nových 

usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú prílohou ročného 

prieskumu rastu na rok 2018; žiada však, aby tieto ustanovenia zahŕňali konkrétne 

opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov, a to v súlade so záväzkami EÚ a 

členských štátov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (UNCRPD). 

  

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013, s. 5. 
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