
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

50. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 3. schůze, konané dne 14. prosince 2016 

 
k nové agendě pro dovednosti pro Evropu  
 
Senátní tisk č. K 97/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, 
zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti  
 
Senátní tisk č. J 98/10 - Návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání 
dovedností 
 
Senátní tisk č. J 99/10 - Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací 
pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení 
 
Senát 
 
I. 
  
1. podporuje  
v obecné rovině Novou agendu dovedností pro Evropu;  
 
2. připomíná  
v této souvislosti, že dle čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování EU má Unie v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy pouze podpůrnou a koordinační úlohu, přičemž 
rozhodování v této oblasti je plně v kompetenci členských států;  
 
II.  
 
1. je toho názoru,  
že je důležité vyučovat všeobecné základní dovednosti např. v oblasti matematiky, 
kritického myšlení, cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií, které by 
nejen mladým lidem mohly pomoci se lépe přizpůsobit měnící se situaci na trhu práce;  
 
2. vítá  
proto zaměření agendy i na získání digitálních dovedností, neboť je toho názoru, že 
s ohledem na technologický pokrok se bude postupně zvyšovat poptávka 
po zaměstnancích s pokročilými digitálními dovednostmi;  



3. domnívá se však,  
že by agenda měla více zohledňovat i skutečnost, že vzdělávání a získávání dovednostní 
má vést také k osobnímu rozvoji jednotlivců, a ne pouze k uspokojení potřeb trhu práce;  
 
4. je rovněž toho názoru,  
že by iniciativa pro sledování absolventů terciálního vzdělávání měla především stanovit 
jednotnou metodiku sledování úspěšnosti absolventů a neměla by se zaměřovat, 
s ohledem na rozdílnost jednotlivých evropských vzdělávacích systémů, na porovnávání 
úspěšnosti absolventů z různých členských států;  
 
5. vnímá citlivě  
absenci finančního zajištění agendy; národní priority pro čerpání Evropských 
strukturálních a investičních fondů na období 2014-2020 již byly stanoveny 
a odsouhlaseny a dodatečné zařazení agendy do těchto priorit by mohlo narušit plynulé 
čerpání finančních prostředků;  
 
6. považuje  
termín „záruky k získání dovedností“ za zavádějící, neboť může vyvolávat dojem, že 
automaticky zaručí získání dovednosti či určité úrovně vzdělání, a proto podporuje volbu 
méně zavádějícího názvu doporučení Rady; 
 
7. domnívá se,  
a. že by v rámci záruky k získání dovedností měla být jako cílová stanovena kvalifikace 
úroveň 3 Evropského rámce kvalifikací, přičemž by mělo být umožněno členským státům 
si s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby v daném státě zvolit úroveň vyšší;  
b. že by na iniciativu k zavedení záruky k získání dovedností měly být vyčleněny 
samostatné finanční prostředky, neboť bez nich tato iniciativa nemusí přinést patřičný 
efekt;  
 
8. souhlasí  
s částečnou revizí Evropského rámce kvalifikací, jelikož tento rámec není v EU stále zcela 
funkční; revize by se ale měla nejdříve zaměřit na zlepšení kvality Evropského rámce 
kvalifikací a zlepšení spolupráce mezi členskými státy, stejně jako na sjednocení 
deskriptorů úrovní Evropského rámce kvalifikací a deskriptorů úrovní používaných v rámci 
boloňského procesu, a až poté například na srovnávání evropských kvalifikací 
s kvalifikacemi ze třetích zemí;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším 
vývoji projednávání;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.  
 
 
 

 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Pavel Štohl v. r. 
ověřovatel Senátu 
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