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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 evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESIF) jsou hlavními 

finančními nástroji politiky soudržnosti EU k dosahování cíle více prosperující, vyvážené 

a solidární Unie a také hlavních cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění zlepšením hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU; 

zdůrazňuje, že cílem fondů ESIF je podporovat strategické investice v klíčových 

oblastech, jako je infrastruktura, vzdělávání, výzkum a inovace; zdůrazňuje, že potenciál 

efektivního využívání fondů ESIF, zejména Evropského sociálního fondu (ESF), k řešení 

problému strukturální a dlouhodobé nezaměstnanosti, k podpoře sociálního začleňování a 

prosazování lepšího vzdělání pro všechny, zvláště pro mladé lidi s nízkou kvalifikací, lidí, 

kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy a lidí ze 

znevýhodněných prostředí; vítá v tomto ohledu posílenou roli ESF v období 2014–2020 

protože rovný přístup ke kvalitnímu formálnímu a neformálnímu vzdělávání, odborné 

přípravě a příležitostem celoživotního vzdělávání je jednou z klíčových priorit při 

realizaci skutečného sbližování a snižování rozdílů a socioekonomických nerovností mezi 

členskými státy, regiony a územími v EU; zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou efektivní, 

řádně financované a velmi dobře přístupné veřejné vzdělávací systémy a udržitelná, 

vysoce kvalitní pracovní místa pro mladé lidi nezbytné pro oslovení všech vrstev evropské 

společnosti; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že celková výše VFR na období 2014–2020 je v porovnání s 

VFR na období 2007–2013 nižší; zdůrazňuje, že v období úsporných opatření a 

mimořádných fiskálních korekcí jsou rozpočty členských států pod narůstajícím tlakem; 

zdůrazňuje skutečnost, že tento tlak vede v některých členských státech ke snižování 

veřejných finančních prostředků na vzdělávání a způsobil vysokou a trvalou 

nezaměstnanost, zejména mladých lidí; 

3. vyzývá členské státy, aby co nejlépe využily větší flexibility v současném programovém 

období politiky soudržnosti a její zaměření na výsledky, aby se zvýšila její přidaná 

hodnota; zdůrazňuje, že je nezbytné přijmout opatření k optimalizaci využívání fondů 

ESIF prostřednictvím investic do důležité infrastruktury s cílem podporovat solidaritu, 

vytváření pracovních míst a dlouhodobou zaměstnanost, vzdělávání, kulturu a sport, 

poskytování kvalitních veřejných služeb, environmentální spravedlnost a snižování 

nezaměstnanosti a sociálního vyloučení; vyjadřuje znepokojení nad tím, že možné 

pozastavení plateb z fondů ESIF se negativně dotkne členských států, které se potýkají s 

obtížemi a s výraznými škrty v oblasti kultury a vzdělávání; 

4. konstatuje, že fondy ESIF se zaměřují na oblasti, jako jsou např. vzdělávání, odborná 

příprava a kulturní a tvůrčí odvětví, které vytvářejí příznivé prostředí pro vytváření 

pracovních míst tím, že doplňují vnitrostátní rozpočty a vyrovnávají pokles celkové výše 

investic; 

5. vyzývá členské státy, aby využily plný potenciál, který nabízí evropské strukturální a 

investiční fondy, a to posílením přidané hodnoty svých projektů a jejich zaměření na 

výsledky a poskytováním dostatečných a odpovídajících informací potencionálním 

příjemcům, včetně příjemců z odvětví vzdělávání, kultury a sportu; 
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6. zdůrazňuje, že podle zjištění Monitoru vzdělávání a odborné přípravy za rok 2015 existuje 

naléhavá potřeba zvýšit inkluzivnost, kvalitu a význam vzdělávání v EU s cílem zajistit 

udržitelný růst, zvýšit produktivitu, řešit strukturální a dlouhodobou nezaměstnanost, 

podporovat spravedlivou mobilitu a posilovat sociální začleňování; vyzývá členské státy, 

aby prosazovaly a podporovaly projekty zaměřené na systémy vzdělávání pro učitele, 

školitele a studenty všech věkových kategorií, zejména těch ze zranitelných a 

znevýhodněných skupin, a sice účinnějším využíváním finančních prostředků, jež jsou k 

dispozici v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, zejména fondu ESF, ve 

spojení s dalšími nástroji EU, jako jsou Erasmus+ a programy evropské územní 

spolupráce; 

7. připomíná, že dva miliony podniků obdrží z ESI fondů přímou podporu s cílem posílit 

jejich konkurenceschopnost a zvýšit jejich výzkumnou a inovační kapacitu; vítá 

skutečnost, že takřka 15 milionů domácností bude mít díky Evropskému fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR) přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení, 

zatímco prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

bude mít k dispozici nové či dokonalejší služby a infrastrukturu v oblasti IKT téměř 20 

milionů osob ve venkovských oblastech; 

8. zdůrazňuje význam strukturálních a investičních fondů pro zlepšení předškolních, 

vzdělávacích a univerzitních infrastruktur v zájmu zlepšení kvality odborné přípravy a 

modernizace systémů vzdělávání a odborné přípravy tak, aby mladým lidem nabízely 

dovednosti a kvalifikace, které jim umožní nalézt zaměstnání, a pracovníkům pomáhaly 

jejich dovednosti a kvalifikaci zlepšit; 

9. zdůrazňuje velký potenciál obnovitelných zdrojů energie v oblasti inovací a zaměstnanosti 

vzhledem ke snaze o efektivnější využívání zdrojů a energetickou účinnost; vyzývá 

Komisi, aby vytvořila specifickou energetickou a environmentální strategii regionálního 

rozvoje s cílem rovněž podnítit vzdělávání a zaměstnanost; 

10. je toho názoru, že je třeba vypracovat širší investiční strategii, která by pokrývala celý 

cyklus vzdělávání a odborné přípravy a zahrnovala všechna odvětví celoživotního učení, 

učení se prací a formálního a neformálního vzdělávání; vzhledem k tomu, že „lepší 

vzdělávání“ je jednou z hlavních priorit Evropského sociálního fondu, vybízí členské 

státy, aby jej v plné míře využívaly nasměrováním investic do inkluzivního vzdělávání, 

které reaguje na společenské výzvy, pokud jde o zajištění rovného přístupu a příležitostí 

pro všechny; 

11. uznává, že mikropodniky a malé a střední podniky působící v kulturním a tvůrčím odvětví 

mají stále větší význam pro investice, růst, inovace a zaměstnanost, ale bere na vědomí i 

jejich klíčovou úlohu – společně s kulturními nevládními organizacemi, sítěmi a 

platformami – při udržování a podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti a široké škály 

tradičních umění a řemesel; uznává, že kultura a inovace jsou klíčovými faktory 

napomáhajícími regionům přilákat investice, podpořit kreativní talent a posílit sociální 

soudržnost, čímž podporují místní rozvoj, pro jehož podporu mají ideální postavení místní 

a regionální orgány; 

12. žádá o zvýšení investic v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování, odborné přípravy a 

celoživotního učení s cílem zvýšit relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, 

usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu a zkvalitnit celoživotní učení; 
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zdůrazňuje, že je třeba soustředit finanční prostředky, aby se zabránilo předčasnému 

ukončování školní docházky a zajistil rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání; 

13. vyzývá členské státy, aby co nejlépe využily větší flexibility v rámci stávající politiky 

soudržnosti s cílem lépe reagovat na místní a regionální potřeby a specifika, mj. v oblasti 

vzdělávání, kultury a sportu; 

14. zdůrazňuje, že je důležité přistupovat ke kultuře širším a uceleným způsobem, a brát tak v 

potaz značný přínos, který má kultura v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 

inovativního sociálního a hospodářského rozvoje a sociálního začleňování; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby zvyšovaly povědomí o potenciálu kultury přispívat k 

inteligentnímu a udržitelnému hospodářskému růstu podporujícímu začlenění a stimulovat 

kulturní projekty, včetně přeshraničních projektů, které mohou napomáhat k posílení 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti; 

15. poukazuje na význam Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), jež může 

vyřešit přetrvávající problém vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí, která v několika 

členských státech zůstává nad hodnotou 40 %; žádá Komisi, aby podporovala 

infrastrukturu, která na základě evropských strukturálních a investičních fondů vytváří pro 

mladé lidi nová kvalitní pracovní místa a sociální ochranu; naléhavě vyzývá členské státy, 

aby plně prováděly systém záruk pro mladé lidi na základě těsné spolupráce mezi 

službami pro zaměstnanost a vzdělávacím systémem; 

16. zdůrazňuje potenciál kulturních a kreativních odvětví, pokud jde o zaměstnanost mladých 

lidí; zdůrazňuje, že další podpora a investice v oblasti kulturních a kreativních odvětví 

mohou významně přispívat k investicím, růstu, inovacím a zaměstnanosti; vyzývá proto 

Komisi, aby zvážila zvláštní příležitosti, které nabízí celé kulturní a kreativní odvětví, 

včetně nevládních organizací a malých sdružení, například v rámci iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

17. konstatuje, že jsou, jak se zdá, stále větší potíže s obsazováním volných pracovních míst v 

důsledku nesouladu mezi tím, jaké dovednosti jsou na trhu práce nabízeny a po jakých je 

poptávka; zdůrazňuje, že problém nesouladu nabízených a požadovaných dovedností, 

omezené geografické mobility a praktik nejistých pracovních míst je třeba řešit 

prostřednictvím fondů ESIF a vyzývá instituce vysokoškolského vzdělávání a odborné 

přípravy a malé a střední podniky, aby úžeji spolupracovaly v otázkách přístupu k fondům 

ESIF; 

18. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby členské státy při realizaci projektů podporovaných z 

evropských strukturálních a investičních fondů dodržovaly Úmluvu o právech osob se 

zdravotním postižením; 

19. souhlasně konstatuje, že mezi cíli legislativního balíčku evropských strukturálních a 

investičních fondů na období 2014–2020 je i podpora přechodu od ústavní péče o osoby s 

postižením k péči komunitní, a vyzývá Komisi, aby zajistila, aby členské státy při 

provádění fondů ESIF v tomto ohledu dodržovaly ustanovení Úmluvy Organizace 

spojených národů o právech osob se zdravotním postižením; 

20. zdůrazňuje, že členské státy by se měly zavázat k poskytnutí lepšího přístupu k vysoce 

kvalitnímu širokopásmovému připojení k internetu, zejména k veřejným sítím wi-fi, které 
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má klíčový význam pro venkovské a řídce osídlené oblasti; vyzývá členské státy a 

regiony, si určily své investiční priority u informačních a komunikačních technologií; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily přístupnost a transparentnost a urychlily 

zjednodušení postupů v souvislosti s využíváním fondů ESIF v oblasti informačních a 

komunikačních technologií; 

21. zdůrazňuje, že je nutné zachovat tradiční obchodní činnosti, jakož i řemeslnou tradici a s 

ní spjaté dovednosti, a zavést strategie na podporu rozvoje tradičního podnikání v obchodě 

za účelem zachování kulturní identity tradičních obchodních odvětví; poukazuje na to, že 

je důležité podporovat odbornou přípravu spojenou se zaměstnáním a mobilitu mladých 

řemeslníků; 

22. zdůrazňuje, že současná migrační krize přináší celou řadu výzev v oblasti systémů 

vzdělávání a odborné přípravy hostitelských členských států; žádá orgány EU, aby 

prostřednictvím fondů ESIF a dalších unijních fondů a programů zajistily členským 

státům nezbytnou flexibilitu a odpovídající finanční prostředky, a žádá členské státy, aby 

plně využily příležitostí, které se nabízejí, a stávajících prostředků na projekty, které 

výrazně podporují integraci uprchlíků, migrantů a žadatelů o azyl do systémů vzdělávání a 

odborné přípravy; domnívá se, že přístup k celoživotnímu učení, včetně neformálního 

učení a profesionální odborné přípravy, má potenciál být účinným nástrojem pro aktivní 

začleňování uprchlíků, migrantů a žadatelů o azyl a pro jejich integraci na evropském trhu 

práce a do evropské společnosti; v tomto ohledu zdůrazňuje důležitou úlohu místních a 

regionálních orgánů; 

23. zdůrazňuje skutečnost, že kulturní infrastruktura má značný vliv na hospodářský a sociální 

rozvoj a soudržnost na místní, regionální a celostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby při 

příležitosti přijímání „souhrnného nařízení“, včetně nařízení o EFRR, přehodnotila limit 

pro kulturní infrastrukturu stanovený na 5 milionů EUR, a zvýšila maximální náklady na 

kulturní projekty na 10 milionů EUR u všech projektů (nikoliv pouze u projektů 

spojených s památkami chráněnými organizací UNESCO) a spíše než celkové náklady 

zohledňovala způsobilé náklady na projekty; 

24. zdůrazňuje potřebu posílit koordinaci a umožnit a optimalizovat součinnost mezi fondy 

ESIF a jinými unijními fondy programy s cílem dosáhnout většího dopadu a účinnosti a 

podpořit udržitelný růst a pracovní místa v EU; žádá, aby pokračovaly investice ze 

strukturálních fondů v přechodových regionech, aby nebylo přerušeno jejich pozitivní 

působení, kterého již bylo dosaženo. 
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