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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. vyzýva na nepretržité zlepšovanie politík EÚ a členských štátov v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy a zručností tak, aby napĺňali očakávania kvalitného celoživotného 
vzdelávania dostupného pre všetkých s cieľom riešiť najmä rastúci nedostatok zručností 
vrátane digitálnych a zručností pre digitálnu budúcnosť, ako aj potrebu chápania a 
vytvárania reality digitalizovaného hospodárstva a spoločnosti a poskytovali prípravu na 
pôsobenie umelej inteligencie na trh práce a verejnú sféru v budúcnosti; zdôrazňuje, že 
tieto politiky by mali podporovať rozvoj jednotlivca i spoločnosti, ako aj nové pracovné 
príležitosti v budúcnosti, a zároveň rešpektovať ciele transformácie energetiky na 
nízkouhlíkové hospodárstvo v zmysle európskej zelenej dohody; vyzýva členské štáty, 
aby urýchlili plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

2. poukazuje na to, že sociálno-ekonomické znevýhodnenie je častou predzvesťou slabých 
výsledkov v oblasti vzdelávania a naopak; trvá na tom, že kvalitný inkluzívny systém 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania s primeraným financovaním môže pomôcť 
tento bludný kruh prelomiť a podporiť sociálne začleňovanie a rovnosť príležitostí; 
podporuje plány na realizáciu európskeho vzdelávacieho priestoru v blízkej budúcnosti, 
osobitne zameraného na vzájomné uznávanie kvalifikácií nadobudnutých vzdelaním, 
pričom cieľom je umožniť každému prístup ku kvalitnému nadčasovému vzdelaniu; 
vyzýva Komisiu, aby pomohla členským štátom pri reforme a modernizácii ich 
systémov vzdelávania vrátane digitálneho vzdelávania a kvalitnej výučby a podporovala 
výmenu odporúčaných postupov v rámci programu Erasmus+;

3. tvrdí, že kvalitné, dostupné a inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve 
(VSRD) má pozitívny vplyv na všetky deti, a najmä na deti z menej privilegovaného 
sociálno-ekonomického prostredia a deti s osobitnými potrebami, čím prispieva 
k znižovaniu sociálnej nerovnosti a podporuje sociálnu integráciu; zdôrazňuje, že 
VSRD zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji, učení sa a životných podmienkach detí 
z krátkodobého hľadiska a vytvára základy pre zlepšovanie životných výsledkov, 
sociálneho začlenenia a zamestnateľnosti z dlhodobého hľadiska; podporuje preto úsilie 
o zavedenie európskej záruky pre deti s prihliadnutím na výsledky štúdie 
uskutočniteľnosti a dodržiavanie zásady subsidiarity;

4. vyzýva členské štáty, aby zvýšili investície do vzdelávania a odbornej prípravy, keďže 
v súvislosti so zvyšujúcim sa nedostatkom zručností najmä v oblastiach STE(A)M 
a s nesúladom medzi ponukou zručností a dopytom po nich v meniacom sa svete práce, 
najmä v oblasti digitalizácie, sú štrukturálne investície do ľudského kapitálu s 
osobitným dôrazom na mladých ľudí a tých, ktorí majú menej príležitostí, nevyhnutné 
na posilnenie udržateľného kvalitatívneho a inkluzívneho rastu založeného na 
vedomostiach; zdôrazňuje význam environmentálneho a podnikateľského vzdelávania 
už od útleho veku s cieľom motivovať mladých ľudí k podnikaniu a domnieva sa, že na 
prilákanie väčšieho počtu dievčat do oblastí STE(A)M treba robiť viac; a zdôrazňuje, že 
digitálne zručnosti a mediálna gramotnosť by mali byť základnou súčasťou politík 
v oblasti vzdelávania a okrem iného zahŕňať aj kybernetickú bezpečnosť, kybernetickú 
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hygienu, kybernetickú zodpovednosť a ochranu údajov;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na podporu kvalitnej 
učňovskej prípravy v EÚ a hľadali spôsoby, ako vydať štatút EÚ pre učňovskú 
prípravu;

6. domnieva sa, že európske štrukturálne a investičné fondy majú rozhodujúcu úlohu v 
zlepšovaní prístupu k vzdelávacím materiálom a informáciám pri aktívnom začleňovaní 
mladých ľudí najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach alebo v oblastiach 
s ubúdajúcim počtom obyvateľov a mladých ľudí s migrantským pôvodom; 
poznamenáva v tejto súvislosti, že inovatívne postupy výučby a učenia sa v spojení 
s dostupnými zdrojmi digitálnych informácií môžu zohrávať významnú úlohu;

7. poukazuje na to, že v EÚ v roku 2018 nebolo 16,5 % ľudí vo veku 20 až 34 rokov 
zamestnaných, nezúčastňovalo sa vzdelávania ani odbornej prípravy (NEET), čo je 
každý šiesty mladý človek, a že podiel osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, dosiahol 10,6 %; uznáva, že tieto údaje sa od prvého štvrťroka 2008 
nezvýšili a že sú najnižšie, odkedy sa v prvom štvrťroku 2006 začal ich zber; napriek 
tomu vyzýva Komisiu a členské štáty, aby intenzívnejšie usilovali o zníženie 
predčasného ukončenia školskej dochádzky a percentuálneho podielu osôb NEET najmä 
zo sociálne znevýhodneného prostredia a o zlepšenie výsledkov vzdelávania so 
zreteľom na regionálne a demografické rozdiely, aby zaviedli komplexné stratégie 
prevencie a zapájali osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, do vzdelávania 
a odbornej prípravy; 

8. nalieha na členské štáty, aby podporovali ďalšiu spoluprácu medzi vzdelávacími 
inštitúciami a podnikmi s cieľom podporiť miestne a regionálne nízkouhlíkové 
hospodárstvo, ako aj riešiť nesúlad medzi zručnosťami v súčasnosti a blízkej 
budúcnosti, a to aj podporou technických, podnikateľských a digitálnych zručností, ako 
aj odbornej prípravy, programov duálnej prípravy a štúdia, a zaviedli komplexné účinné 
metodiky vzájomného uznávania a validácie zručností, diplomov a kvalifikácií, ako aj 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa; zdôrazňuje, ak sa iniciatíva 
európskych univerzít bude realizovať efektívne, európske univerzity by sa mohli stať 
centrami excelentnosti a inovácií; pripomína, že na efektívnu realizáciu tejto iniciatívy 
je potrebné značné financovanie, a v tejto súvislosti pripomína svoju požiadavku, aby sa 
rozpočet programu Erasmus + na obdobie 2021 – 2027 zvýšil na trojnásobok;

9. požaduje zvýšenie kvality, dostupnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy, posilnenie komplexného celoživotného vzdelávania a zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikácie, najmä osôb s nižšou úrovňou vzdelania, predovšetkým 
dospelých, mladých dospelých a ďalších znevýhodnených skupín vrátane Rómov a osôb 
z migrantského prostredia; zdôrazňuje potrebu, aby systémy vzdelávania podporovali 
zdravé návyky, najmä športovanie, ktoré významne prispieva k sociálnemu 
začleňovaniu a integrácii, a opätovne pripomína svoju podporu vyučovaniu občianskej 
výchovy na školách ako hlavného piliera európskej demokracie; zdôrazňuje, že 
vzdelávanie, odborná príprava dospelých a celoživotné vzdelávanie majú pozitívny 
vplyv na jednotlivca, hospodárstvo aj spoločnosť; 

10. domnieva sa, že účinné riadenie a primerané financovanie všetkých typov 
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vzdelávacieho prostredia, kvalitné moderné vzdelávanie a vyučovanie, zanietení a 
kompetentní učitelia s atraktívnym finančným ohodnotením a vyššou úrovňou 
spoločenského uznania, ako aj celoživotné vzdelávanie sú nevyhnutné na dosiahnutie 
rovnosti, rozmanitosti a excelentnosti vo vzdelávaní; zdôrazňuje v tejto súvislosti 
potrebu usilovať o rodovú rovnováhu vo vyučovaní a potrebu prilákať k učiteľskému 
povolaniu viac motivovaných uchádzačov so solídnou akademickou alebo odbornou 
praxou a pedagogickými zručnosťami; vyzýva na zavedenie systémov kvalitnej 
nepretržitej odbornej prípravy a podpory pre učiteľov a školiteľov; 

11. tvrdí, že v čoraz viac prepojenom a vzájomne závislom súčasnom svete je dobrá znalosť 
ďalších jazykov rozhodujúcou kvalifikáciou, ktorá jednotlivcom umožňuje 
komunikovať so svetom bezprostrednejšie a zmysluplnejšie a zároveň ich lepšie 
pripravuje na konkurenciu a úspech v globálnej spoločnosti a hospodárstve; vyzýva 
preto členské štáty, aby dosiahli svoj cieľ, ktorým je výučba aspoň dvoch cudzích 
jazykov pre všetkých občanov od útleho veku, ako sa stanovuje v záveroch Rady 
z decembra 2017;
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