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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že k tomu, aby se účinně přispělo k boji proti vysoké míře nezaměstnanosti 

mladých lidí, je zapotřebí, aby politika soudržnosti EU byla v plném souladu se strategií 

Evropa 2020, a zejména s hlavními cíli v oblasti vzdělávání, kterými jsou snížení míry 

nedokončení studia na méně než 10 % a zvýšení podílu mladých lidí s vyšším odborným 

vzděláním, vysokoškolským diplomem nebo ekvivalentním osvědčením o ukončení 

odborné přípravy na nejméně 40 %, a s referenční hodnotou 15 % dospělých zapojených 

do celoživotního učení a přinejmenším 95 % dětí účastnících se předškolního vzdělávání, 

čímž by se zajistilo uznávání dovedností a nabytých zkušeností;  

2. poukazuje na fakt, že mají-li být splněny cíle strategie Evropa 2020, a to především cíle 

týkající se vzdělávání a snížení míry nedokončení studia, je zapotřebí zlepšit v regionech 

EU, zejména v regionech trpících hospodářskou stagnací, přístup ke vzdělávací 

infrastruktuře a kvalitu společensko-kulturních služeb; připomíná význam vzdělání pro 

dosažení větší sociální a regionální soudržnosti a zvýšení demokratického povědomí a 

angažovanosti mezi mladými lidmi; 

3. podtrhuje skutečnost, že 12 % populace ve věku 18 až 24 let opouští vzdělávací systém 

předčasně; vyzývá EU, aby určila hlavní faktory způsobující toto předčasné ukončování 

školní docházky a sledovala charakteristiky tohoto jevu na vnitrostátních, regionálních a 

místních úrovních jako základ pro cílenou a účinnou politiku podloženou fakty; domnívá 

se, že politika usilující o omezení předčasného opouštění vzdělávacích systémů se musí 

zabývat celou škálou faktorů, k nimž patří různé výzvy vzdělávacího a sociálního 

charakteru, které mohou být případně rovněž příčinou tohoto jevu; 

4. zdůrazňuje, že bez účinné spolupráce vzdělávacích institucí s aktéry pracovního trhu 

nebude možné vyřešit problém vysoké úrovně nezaměstnanosti mladých absolventů škol 

v EU; zdůrazňuje zejména, že ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí a snížení sociálních 

rozdílů dochází pomocí výuky znalostí a dovedností potřebných na pracovním trhu; 

5. vyjadřuje politování nad skutečností, že na vzdělávání je v současnosti přiděleno 

nedostatečné množství finančních prostředků, a zdůrazňuje, že je třeba větších investic na 

modernizaci vzdělávacích systémů v oblasti odborné přípravy a formálního a 

neformálního vzdělávání; připomíná, že se to týká i renovace školních budov a zajištění 

nových technologií ve vzdělávání a výzkumu (přístup k výzkumným databázím, školení v 

oblasti výpočetních technologií, tzv. e-learning); 

6. zdůrazňuje rovněž, že je nutné posílit vazby mezi vzděláváním, výzkumem a podnikáním 

na regionální, místní, národní a nadnárodní úrovni; vyzývá členské státy, aby se v 

evropském semestru co nejdříve začaly řídit doporučeními pro jednotlivé země v oblasti 

vzdělávání a dalšími doporučeními Komise;  

7. zdůrazňuje, že v zájmu přilákání a udržení kvalifikovaných vyučujících jsou celoživotní 

vzdělávání a lepší pracovní podmínky a podmínky pro odborný růst důležitými aspekty 
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pro výzkumné pracovníky a vyučující na vyšších stupních vzdělávání, neboť jsou 

klíčovými faktory hospodářského růstu; poukazuje na význam získání počítačové 

gramotnosti u mladých lidí a na potřebu vzdělávat učitele za tímto účelem, neboť tato 

gramotnost nabývá na evropském trhu práce na významu; 

8. zdůrazňuje, že potřeby pracovního trhu se rychle mění a mladí lidé se potýkají se stále 

většími potížemi při přechodu z fáze vzdělávání do pracovního procesu, a jsou proto 

obvykle méně odolní vůči nezaměstnanosti; připomíná, že je důležité investovat do 

lidského kapitálu a lidí obecně, především do mladých lidí v Evropě, s cílem zvýšit jejich 

zaměstnatelnost a posílit jejich profesní růst; vyzývá ke zdokonalení stávající iniciativy 

„Přehled dovedností EU“, která zjišťuje potřebná pracovní místa a požadované 

dovednosti, a k tomu, aby podle těchto zjištění byly v členských státech upravovány 

systémy vzdělávání a odborné přípravy tak, aby si lidé osvojovali konkrétní dovednosti 

pro konkrétní zaměstnání; 

9. podtrhuje nutnost podporovat partnerství mezi světem vzdělávání a politikami 

zaměstnanosti zapojením všech zúčastněných stran, včetně sociálních partnerů, subjektů s 

rozhodovacími pravomocemi, poskytovatelů profesní přípravy a zaměstnavatelů; 

10. vítá zavádění iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, která má posílit systém 

záruk pro mladé lidi v regionech, kde jejich nezaměstnanost přesahuje 25 %, a zdůrazňuje, 

že se jedná o účinný prostředek ke snižování nezaměstnanosti mladých lidí, který dá 

základ zásadní strukturální reformě ve středně- a dlouhodobém horizontu;  vyzývá členské 

státy, aby navázaly pevnou spolupráci se zainteresovanými stranami, především se 

zaměstnavateli a malými a středními podniky, a aby při provádění tohoto systému 

a budování infrastruktury plně využívaly Evropský sociální fond, iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí a jiné strukturální fondy;  

11. vyzývá Komisi, aby pomohla zajistit účinné uplatňování systému záruk pro mladé lidi 

prostřednictvím výměny příkladů osvědčených postupů; upozorňuje, že rozpočtové 

prostředky určené na systém záruk pro mladé lidi v rámci iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých jsou k dispozici do 31. prosince 2015; vyzývá Komisi, aby učinila 

potřebné kroky k zajištění pokračování programu; 

12. zdůrazňuje, že v rámci systému záruk pro mladé lidi je nutné rozvíjet podnikatelské 

schopnosti; nicméně se domnívá, že včasné zásahy a aktivace, a v řadě případů i reformy, 

jsou potřebné, například zlepšení systémů odborné přípravy a školicích systémů, a 

výměna osvědčených postupů v oblasti duálního vzdělávání by mohla být přínosná pro 

strukturální změny na pracovním trhu a zajistit vyšší míru zaměstnanosti; 

13. vítá nový Evropský fond pro strategické investice; doufá, že vzdělávání a odborná 

příprava jsou oblasti považované za strategické investice a patří tudíž k prioritním směrům 

činnosti; 

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby plně uznala potenciál kultury, co se týče přispění k 

udržitelnému hospodářskému vývoji a konkurenceschopnosti regionů a zlepšení sociální 

soudržnosti; vyzdvihuje zejména úlohu kulturních a tvůrčích odvětví a digitalizace 

kulturního dědictví, které jsou strategickou hnací silou oživení hospodářství a růstu v EU, 

stejně jako regionálního rozvoje, neboť v současné době přímo či nepřímo vytváří více 
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než 7 milionů pracovních míst; 

15. podtrhuje význam kulturního odvětví v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí, jelikož 

kultura je jako odvětví pro mladé lidi velmi přitažlivá a nabízí jim více pracovních 

příležitostí; připomíná také úlohu, kterou má kultura při vytváření většího počtu a lepších 

pracovních míst pomocí vzdělávání, rozvoje dovedností, školení a informálního učení; 

poukazuje na význam nástrojů politiky soudržnosti, pokud jde o zkvalitňování pracovních 

míst v kulturních a tvůrčích odvětvích a zvyšování jejich počtu; 

16. vyzývá Komisi, aby zhodnotila, do jaké míry jsou využívány prostředky z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu na podporu kulturních aktivit 

v členských státech, zejména  na podporu tvůrčího odvětví; žádá Komisi, aby předložila 

Parlamentu zprávu o výsledcích tohoto hodnocení nejpozději společně se zprávou 

hodnotící program Kreativní Evropa v polovině období, tj. do 31. prosince 2017; 

17. připomíná, že kultura a hmotné i nehmotné kulturní dědictví jsou klíčovými prvky pro 

udržitelnou obnovu měst a venkova a atraktivitu měst a regionů a pro hospodářský rozvoj 

založený na kulturním cestovním ruchu a kreativních malých a středních podnicích; 

vyzývá, aby se vytvářela regionální kulturní centra, v jejichž rámci by města a regiony 

mohly spolupracovat, udržovat své kulturní dědictví a učinit z něj devizu ekonomického 

charakteru. 

18. vyzývá Komisi, aby se zasadila o přijetí nezbytných opatření k zajištění účinné ochrany 

hmotných i nehmotných statků, jež tvoří kulturní bohatství Evropy a mají zásadní význam 

pro stimulaci kulturního a socioekonomického rozvoje, který vychází ze společné 

evropské identity a kulturní osobitosti a evropských zemí, regionů a měst a podporuje je; 

vyzývá města a regiony EU, aby za tímto účelem využívaly nástroje politiky soudržnosti. 

19. zastává názor, že strop ve výši 5 milionů EUR (případně 10 milionů EUR celkových 

nákladů, jde-li o místa zařazená na seznam UNESCO) schválený Komisí na základě 

celkových nákladů na projekt je příliš přísný a povede k omezení podpory kulturního 

dědictví, a to nejen z toho důvodu, že neumožňuje odečtení nákladů na dokumentaci a 

správních výdajů a neredukovatelných nákladů (např. DPH), ale také proto, že stanovení 

tak nízkého stropu pro poskytování podpory omezuje možnosti pro partnerství veřejného a 

soukromého sektoru a pro investice do kultury, které mají pro sociální a ekonomický 

rozvoj EU klíčový význam.; 

20. zdůrazňuje, že k tomuto postupu neexistuje v právních předpisech EU žádný právní 

základ, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby přezkoumala své rozhodnutí a 

prostřednictvím tematických pokynů objasnila výklad čl. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 

1301/2013 (o EFRR), pokud jde o investice do rozvoje vnitřního potenciálu ve formě 

fixních investic do vybavení a drobné infrastruktury pro účely kultury a udržitelného 

cestovního ruchu; 

21. vyzývá členské státy, aby na účely kultury a kulturního dědictví vyčleňovaly větší podíly 

z rozpočtu a prostředků určených na regionální rozvoj, a zajistily tak atraktivitu regionů, 

podporu jejich účinného a komplexního rozvoje a využití jejich potenciálu; 

22. připomíná význam zjednodušení a doporučuje, aby Komise a členské státy pokračovaly ve 



 

PE544.379v02-00 6/7 AD\1052444CS.doc 

CS 

svém úsilí o jednodušší uplatňování politiky soudržnosti, kterým by zlepšily přesnost 

zaměření výsledků politiky a omezily byrokracii na všech úrovních; zdůrazňuje, že 

platformy jsou důležité pro výměnu osvědčených postupů v různých oblastech provádění. 
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