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VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

V souladu se zásadou subsidiarity nesou hlavní odpovědnost za systémy vzdělávání
a odborné přípravy členské státy, přičemž Unie má pouze podpůrnou úlohu. Nicméně
řada budoucích výzev, včetně stárnoucí společnosti, nedostatku kvalifikované
pracovní síly, celosvětové konkurence a předškolního vzdělávání, je společná všem
členským státům, a proto vyžaduje společnou reakci a spolupráci a vzájemné učení
mezi zeměmi[1].

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Odborná příprava byla zařazena mezi oblasti činnosti Společenství Římskou smlouvou
v roce 1957, zatímco vzdělávání bylo formálně uznáno jako oblast, v níž má EU
pravomoci, až Maastrichtskou smlouvou v roce 1992. V ní se uvádí, že „Unie
přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi členskými státy,
a je-li to nezbytné, podporováním a doplňováním činnosti členských států při plném
respektování jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích
systémů a jejich kulturní a jazykové rozmanitosti“.
Lisabonská smlouva ustanovení o úloze Unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
(hlava XII, články 165 a 166) zachovala a přidala ustanovení, které lze nazvat
horizontální „sociální doložkou“. V článku 9 Smlouvy o fungování Evropské unie
(SFEU) se uvádí, že: „Při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží
Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou
přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní
vzdělání a odborné přípravy a ochrany lidského zdraví“.
Listina základních práv Evropské unie, která má stejnou právní hodnotu jako Smlouvy
(článek 6 Smlouvy o Evropské unii), navíc stanoví, že: „každý má právo na vzdělání
a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání“ (článek 14) a „každý má právo pracovat
a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání“ (článek 15).

CÍLE

Ve svých politikách a činnostech musí Unie přihlížet k požadavkům spojeným
s podporou vysoké úrovně celoživotního učení, s mobilitou studujících a učitelů
v Evropě a s rozvíjením pocitu sounáležitosti s Unií. Za tímto účelem Komise ve
svém sdělení zveřejněném v září 2020 (COM(2020)0625) nastínila „Evropský prostor
vzdělávání“ se šesti rozměry: kvalita vzdělávání a odborné přípravy, začleňování,

[1]Další informace viz Fakta a čísla 3.6.4 o vysokoškolském vzdělávání.
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ekologická a digitální transformace, učitelé a školitelé, vysokoškolské vzdělávání,
geopolitický rozměr. V usnesení[2] přijatém v únoru 2021 a na základě výše uvedeného
sdělení Rada stanovila seznam cílů, jichž má být dosaženo v nadcházejících letech:
— do roku 2030 by podíl 15letých žáků se slabými výsledky ve čtení, matematice

a přírodních vědách měl být nižší než 15 % (podíl v roce 2020: 22,5 % ve čtení,
22,9 % v matematice a 22,3 % v přírodních vědách),

— do roku 2030 by podíl žáků osmé třídy se slabými výsledky v počítačové
a informační gramotnosti měl být nižší než 15 %,

— do roku 2030 by se předškolního vzdělávání a péče mělo účastnit alespoň 96 %
dětí ve věku od 3 let do věku zahájení povinné školní docházky (podíl v roce 2020:
94,8 %),

— do roku 2030 by podíl osob předčasně odcházejících ze vzdělávání a odborné
přípravy měl být nižší než 9 % (podíl v roce 2020: 10,2 %),

— do roku 2030 by podíl osob ve věku 25–34 let s dosaženým terciárním vzděláním
měl činit alespoň 45 % (podíl v roce 2020: 40,3 %),

— do roku 2025 by podíl čerstvých absolventů odborného vzdělávání a přípravy
využívajících během svého odborného vzdělávání a přípravy učení se prací měl
činit alespoň 60 %,

— do roku 2025 by měl být podíl dospělých ve věku 25–64 let, kteří se v posledních
12 měsících účastnili vzdělávání, alespoň 47 %.

Hlavní novinku oproti předchozímu strategickému rámci evropské spolupráce
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („Vzdělávání a odborná příprava 2020“)
představuje ukazatel digitálních dovedností. Přijaté ukazatele by měly být sledovány
prostřednictvím správního orgánu zřízeného za účelem provádění Evropského
prostoru vzdělávání.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Vzdělání a zaměstnanost
V červenci 2020 zveřejnila Komise sdělení nazvané „Evropská agenda
dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost
a odolnost“ (COM(2020)0274), v němž navrhla dvanáct opatření, která mají pomoci
jednotlivcům a podnikům rozvíjet početnější a kvalitnější dovednosti:
— opatření č. 1: Pakt pro dovednosti,

— opatření č. 2: Zlepšení poznatků o dovednostech,

— opatření č. 3: Podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování
dovedností,

— opatření č. 4: Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě,

[2]Usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření
Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030).
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— opatření č. 5: Zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a prohloubení dovedností
vědců,

— opatření č. 6: Dovednosti na podporu souběžné digitální a ekologické
transformace,

— opatření č. 7: Zvýšení počtu absolventů v oborech STEM (přírodní vědy,
technologie, inženýrství a matematika) a podpora podnikatelských a průřezových
dovedností,

— opatření č. 8: Dovednosti pro život,

— opatření č. 9: Iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích účtů,

— opatření č. 10: Evropský přístup k mikrokreditům,

— opatření č. 11: Nová platforma Europass,

— opatření č. 12: Zdokonalení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských
států a soukromých investic do dovedností.

B. Erasmus
Erasmus+ je program EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu
na období 2021–2027. Specifickými cíli programu Erasmus+ jsou: 1) zvýšit úroveň
klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na potřeby pracovního trhu
a jejich pozitivní vliv na sociální soudržnost; 2) podpořit zvyšování kvality, špičkové
výsledky v oblasti inovací a posilování mezinárodního rozměru institucí vzdělávání
a odborné přípravy; 3) prosazovat vytváření evropského prostoru celoživotního učení,
který má sloužit jako doplněk politických reforem na vnitrostátní úrovni, a zvyšovat
povědomí o něm; 4) posilovat mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy;
a 5) zlepšit výuku a studium jazyků. V odvětví vzdělávání byl pro plnění těchto cílů
stanoven rámec klíčových akcí.
— klíčová akce č. 1: vzdělávací mobilita jednotlivců,

— klíčová akce č. 2: spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů,

— klíčová akce č. 3: podpora reformy politiky.

C. Další výsledky
V uplynulých třech letech Rada potvrdila řadu doporučení zaměřených na provádění
Evropského prostoru vzdělávání. Například v návaznosti na přijetí evropského pilíře
sociálních práv, který uznává, že „děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní
vzdělávání a péči v raném věku“, Rada v květnu 2019 schválila doporučení o kvalitních
systémech předškolního vzdělávání a péče[3]. Vzhledem k rostoucímu znepokojení
nad sekundárním vzděláváním se doporučení rovněž zaměřila na podporu společných
hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce (květen 2018)[4],
na automatické vzájemné uznávání kvalifikací a období studia v zahraničí (listopad
2018)[5], na zlepšení výuky a studia jazyků (květen 2019)[6] a na strategický rámec

[3]Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 4.
[4]Úř. věst. C 195, 7.6.2018, s. 1.
[5]Úř. věst. C 444, 10.12.2018, s. 1.
[6]Úř. věst. C 189, 5.6.2019, s. 15.
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evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření
Evropského prostoru vzdělávání (únor 2021)[7].
EU rovněž zahájila iniciativu Evropské univerzity a podporuje zavedení evropské
studentské karty[8].

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament vždy podporoval úzkou spolupráci členských států v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy a vybízí k rozvoji evropského rozměru politik členských států
v oblasti vzdělávání. Aktivně se účastní politického cyklu Vzdělávání a odborná
příprava 2020.
A. Erasmus
Ve svém usnesení ze dne 14. září 2017 Parlament ocenil mimořádně pozitivní
dopad programu Erasmus+. Zdůraznil, že nový program by měl být otevřenější
a přístupnější, a upozornil na obtíže při uznávání kreditů v rámci evropského
systému přenosu a akumulace kreditů. Vyzval k zavedení evropského elektronického
studentského průkazu, který by studentům umožnil přístup ke službám v celé Evropě.
Poslanci zdůraznili, že je třeba prostřednictvím tohoto programu podporovat aktivní
občanství, občanskou výchovu a evropskou identitu. Dne 13. března 2019 přijal
Parlament v souvislosti s brexitem rovněž usnesení o pokračování probíhajících
činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v souvislosti
s vystoupením Spojeného království z EU.
V prosinci 2020 dosáhly Parlament a Rada předběžné dohody o programu Erasmus
+ na období 2021–2027, který by měl mít rozpočet přesahující 26 miliard EUR
(v předchozím období se jednalo o 14,7 miliardy EUR). Nová verze tohoto programu
by měla zvýšit účast osob s omezenými příležitostmi, například v důsledku zdravotního
postižení, geografické odlehlosti nebo chudoby. Erasmus+ bude podporovat
celoživotní vzdělávání dospělých. Administrativní formality budou zjednodušeny a díky
„pečeti excelence“ se umožní přístup ke strukturálním fondům pro projekty, které
v rámci programu nebyly vybrány. Program rovněž přispěje ke klimatickým cílům Unie
prostřednictvím opatření na snížení klimatické stopy.
B. Vzdělání a zaměstnanost
Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) a Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(EMPL) vypracovaly společnou zprávu z vlastního podnětu týkající se sdělení Komise
s názvem „Nová agenda dovedností pro Evropu“. Parlament přijal příslušné usnesení
dne 14. září 2017[9]. Doporučil v něm celostní přístup ke vzdělávání a rozvíjení
dovedností a vyzval členské státy, aby se nezaměřovaly pouze na profesní dovednosti,
ale i na dovednosti, které jsou užitečné pro život ve společnosti.
Výbory CULT a EMPL také vypracovaly společně legislativní zprávu o návrhu Komise
aktualizovat rámec Europass. Nový rámec Europass byl přijat dne 18. dubna 2018 na
základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/646.

[7]Úř. věst. C 66, 6.2.2021, s. 1.
[8]Další informace viz Fakta a čísla 3.6.4 o vysokoškolském vzdělávání.
[9]Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
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Kromě toho Parlament ve svém postoji k návrhu týkajícímu se Evropského roku
mládeže 2022 trval na tom, že Evropský rok mládeže by měl podpořit úsilí o posílení
postavení mladých lidí, aby získali příslušné znalosti a dovednosti a lépe porozuměli
svému pracovnímu prostředí.
C. Další konkrétní oblasti
Parlament se také intenzivně zajímá o sdělení Komise zaměřená na konkrétní
oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Příkladem mohou být usnesení Evropského
parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o nových technologiích a otevřených zdrojích
vzdělávání, ze dne 8. září 2015 o podpoře podnikání mladých lidí prostřednictvím
vzdělávání a odborné přípravy, ze dne 12. září 2017 o akademickém pokračujícím
a distančním vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení, ze
dne 12. června 2018 o modernizaci vzdělávání v EU a ze dne 11. prosince 2018
o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU
a ze dne 11. února 2021 o evropské agendě dovedností. Konečně ve svém usnesení ze
dne 25. března 2021 o utváření politiky digitálního vzdělávání Parlament rovněž vyjádřil
svůj postoj ke sdělení Komise s názvem „Akční plán digitálního vzdělávání 2021–2027
– Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk“ (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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