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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne 

veci a Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu 

uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta návrhy Komisie týkajúce sa opatrení v oblasti rozvoja zručností na zníženie 

nerovnosti v oblasti vzdelávania a znevýhodnení počas celého života osoby, čo má 

európskym občanom umožniť účinný boj proti nezamestnanosti a zabezpečenie 

konkurencieschopnosti a inovácie v Európe, ale upozorňuje na viaceré administratívne 

prekážky, ktoré brzdia pokrok pri dosahovaní týchto cieľov v súvislosti s mobilitou, 

uznávaním kvalifikácií a sociálnym rozmerom; 

2. v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dobré fungovanie informačného 

systému o vnútornom trhu (IMI), aby tento systém umožňoval lepšiu výmenu údajov a 

posilňoval administratívnu spoluprácu bez toho, aby sa vytvorila zbytočná administratívna 

záťaž, aby zaviedli jednoduchšie a rýchlejšie postupy uznávania odborných kvalifikácií a 

požiadaviek na kontinuálny profesijný rozvoj kvalifikovaných pracovníkov pre prácu v 

inom členskom štáte, a aby predchádzali všetkým druhom diskriminácie; vyzýva Komisiu 

a najmä členské štáty, aby zraniteľným občanom uľahčovali prístup k rozvoju zručností 

posúdením potreby vytvoriť osobitné nástroje, ako sú napríklad miestne informačné 

strediská EÚ a osobitné ukazovatele v rámci kľúčových kompetencií, aby sa zohľadnili 

potreby znevýhodnených skupín; 

3. pripomína, že na podporu udržateľného rastu, sociálnej súdržnosti, tvorby pracovných 

miest, inovácie a podnikateľstva, najmä pre MSP a remeslá, je nevyhnutné odstránenie 

nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými 

zručnosťami na trhu práce a rozvoj príležitostí pre sociálnu mobilitu, a to aj v prípade 

odbornej prípravy a učňovského vzdelávania; podnecuje preto členské štáty, aby 

podporovali profesionálne vzdelávanie v súlade s hospodárskymi požiadavkami; 

4. pripomína význam ďalšieho uprednostňovania profesionálnych, odborných, učňovských a 

vzdelávacích programov a zapojenia podnikateľov, najmä MSP, pri návrhu školiacich 

programov; pripomína Európsky pakt pre projekt pre mládež v zmysle posilnenia 

partnerstva medzi podnikmi a vzdelávaním; 

5. vyzýva Komisiu, aby analyzovala vnútroštátne systémy pre povolania a navrhla ich 

prispôsobenie meniacim sa potrebám a novovznikajúcim povolaniam; zdôrazňuje, že 

členské štáty musia podporovať povolanie učiteľa uľahčovaním prístupu k informáciám o 

moderných technológiách a v tomto smere pripomína platformu eTwinning, ktorú 

vyvinula Komisia; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aj za pomoci rozvoja odvetvovo 

špecifických platforiem preskúmali spôsoby výmeny osvedčených postupov v oblasti 

vzdelávania; 

7. vyzýva členské štáty, aby podnikateľské zručnosti, ako aj manažment, financie a 

používanie komunikačných technológií zahrnuli do svojich programov vzdelávania, aby 

sa rozvíjali zanietení a aktívni občania; zdôrazňuje, že dobrovoľná práca, stáže a školenia 

sú kľúčom k tvorbe nových inovatívnych odvetví v čoraz prepojenejších a kultúrne 
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rozmanitých hospodárstvach; 

8. domnieva sa, že pre pozitívny výsledok v oblasti odborných zručností má zásadný význam 

komunikácia sociálnych partnerov s miestnymi, regionálnymi a národnými orgánmi, aby 

sa lepšie zladila ponuka pracovných miest s dopytom po odborných zručnostiach; 

9. vyzýva Komisiu, aby poskytla významnú podporu a financovanie na posilnenie 

podnikania a inovatívnych podnikov zameraných na poskytovanie inkluzívneho 

vzdelávania pre všetkých; 

10. pripomína, že Európa zaujíma popredné miesto z hľadiska vedomostí, inovácie a 

konkurencieschopnosti a patrí medzi najlepších na svete pri zabezpečovaní rovnováhy 

medzi zamestnaním, sociálnym zabezpečením a záujmami podnikov, ale uznáva, že ešte 

je čo zlepšovať; zdôrazňuje, že rozvoj vedy, technológie, inžinierstva, umenia a 

matematiky (STEAM) a zručnosti STEM by sa mali posilniť na základných školách a 

prípadne aj v skoršej fáze; 

11. vyzýva Komisiu, aby ako prvý krok k lepšiemu zosúladeniu nedostatkov na trhu práce a 

dopytu a v záujme čelenia nezamestnanosti výrazne podporila rozvoj digitálnych 

schopností, funkčnej gramotnosti a globálnej spôsobilosti vo všetkých vekových 

kategóriách, aby sa plne využili výhody, ktoré prinášajú príležitosti na digitálnom 

jednotnom trhu, najmä v oblastiach cloud computingu, platforiem, veľkých dát, 

kolaboratívnej ekonomiky, a to bez ohľadu na pracovnoprávne postavenie a príležitosti a 

výzvy v dôsledku čoraz intenzívnejšej automatizácie; nabáda Komisiu, aby na tento účel 

zvýšila financovanie európskych rámcových programov, ako aj Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI), a podporila tak inkluzívne, inovatívne a reflexívne európske 

spoločnosti, ktoré by všetkým občanom, najmä ľuďom so zložitou spoločensko-

hospodárskou minulosťou alebo ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach, ľuďom s 

postihnutím, starším ľuďom a nezamestnaným pomáhali pri plnom zapojení do 

spoločnosti a do trhu práce; 

12. víta návrh Komisie naliehať na členské štáty, aby navrhli komplexné národné stratégie pre 

digitálne technológie a vyzýva Komisiu, aby navrhla metodiku uznávania nových profesií 

v oblasti digitálnych technológií a prehodnotila primerané financovanie nového 

vzdelávacieho rámca pre digitálne zručnosti; 

13. súhlasí s koncepciou sektorovej spolupráce v oblasti zručností, ktorý poskytla Komisia v 

rámci pilotného programu pre 6 odvetví a nabáda na jeho pokračovanie. 
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