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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví  

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. je toho názoru, že podmínkou zajištění lepší budoucnosti pro všechny je, aby se kultura 

v EU i mimo ni stala čtvrtým pilířem udržitelnosti, jelikož kultura je hnací silou inovací 

a změn chování, neboť vytváří nové životní styly a paradigmata udržitelného rozvoje 

a umožňuje rozvoj komunitních a místně ukotvených přístupů, které jsou nezbytné pro 

pochopení udržitelného rozvoje na místní úrovni; 

2. uznává, že inovace a kreativita jsou nezbytné k zajištění udržitelnějšího rozvoje měst, 

regionů a společností jako celku a že poskytují odpovědi na současné společenské výzvy; 

3. konstatuje, že aktivní účast na kulturním životě podporuje odpovědné chování vůči 

životnímu prostředí, zlepšuje fyzické a duševní zdraví a pohodu, usnadňuje mezikulturní 

dialog, vede k respektu vůči menšinám a usnadňuje jejich sociální začlenění, zlepšuje 

školní docházku a studijní výsledky mladých lidí, a přispívá tak k plnění mnoha 

stávajících cílů udržitelného rozvoje a ulehčuje jejich dosažení; 

4. vzhledem k průřezovému a nesmírně cennému příspěvku kultury k prosperitě jednotlivců 

i společnosti a k udržitelnému rozvoji měst, venkova i regionů vyzývá k zařazení 

samostatného cíle udržitelného rozvoje pro přístup ke kultuře a aktivní účast na kulturním 

životě; 

5. připomíná zvláštní úlohu, kterou kultura hraje ve vnějších vztazích a v rozvojové politice, 

a to zejména při řešení a prevenci konfliktů, nastolování míru a posilování postavení 

místních obyvatel; z tohoto důvodu se domnívá, že pro dosažení nového konsenzu 

v oblasti rozvoje je nutná ambiciózní a solidní kulturní strategie, která by zahrnovala 

i kulturní diplomacii; 

6. zdůrazňuje úlohu kultury a kreativity, pokud jde o inovace, vytváření kvalitních 

pracovních míst, sociální soudržnost a rozvoj udržitelného hospodářství, a to například 

i v souvislosti s obnovou měst a revitalizací venkovských oblastí; z tohoto důvodu vyzývá 

k lepší součinnosti mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, Evropským 

fondem pro strategické investice a dalšími programy EU s cílem poskytnout kulturním 

projektům a iniciativám finanční prostředky; 

7. zastává názor, že kulturní instituce a organizace by měly být inovátory a vzory v oblasti 

udržitelnosti a ekologických procesů, zejména pokud jde o kulturní dědictví, digitalizaci, 

cestovní ruch a turné umělců; žádá, aby byly za tímto účelem zavedeny finanční pobídky 

EU k ekologizaci; 

8. soudržný program udržitelnosti vyžaduje přeorientování hospodářských strategií a politik 

na vytváření kvalitních pracovních míst, podporu oběhového hospodářství, snížení 

sociálních nerovností a přijetí evropského pilíře sociálních práv; vyzývá proto Komisi 

a členské státy, aby potíraly chudobu, zejména dětskou chudobu, investovaly do 

kvalitního formálního, informálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy, 
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zavedly záruku k získání dovedností a přijaly na všech úrovních veřejné správy soudržnou 

a ambiciózní kulturní strategii; 

9. domnívá se, že splnění cíle udržitelného rozvoje č. 16 vyžaduje aktivní zapojení občanů 

do rozhodovacích procesů na všech úrovních; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 

podporovat aktivní a občanské zapojení dětí a mládeže; 

10. zdůrazňuje význam, který má inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání, odborná 

příprava, výzkum a celoživotní učení pro řešení hospodářských, sociálních 

a environmentálních problémů a také pro přípravu udržitelné budoucnosti; vítá v této 

souvislosti záměr EU začlenit cíle udržitelného rozvoje, zejména cíl udržitelného rozvoje 

č. 4 vytyčený v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, do evropského politického rámce; 

11. zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná příprava jsou klíčem k nasměrování společnosti 

k udržitelnosti; zdůrazňuje skutečnost, že vzdělávání v oblasti udržitelnosti rozvíjí 

dovednosti, znalosti a hodnoty, které prosazují chování podporující udržitelnou 

budoucnost; vybízí proto členské státy, aby intenzivněji usilovaly o výuku v oblasti 

udržitelnosti na všech úrovních a ve všech formách vzdělávání a odborné přípravy;  

12. uznává úlohu občanské společnosti při zvyšování povědomí veřejnosti o cílech 

udržitelného rozvoje a při jejich řešení na vnitrostátní a mezinárodní úrovni 

prostřednictvím vzdělávání ke globálnímu občanství a osvětových kampaní; 

13. vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozdíly ve výkonnosti vzdělávacích systémů 

v jednotlivých členských státech, jak ukazují nejnovější zprávy PISA, a nad skutečností, 

že mezi roky 2010 a 2014 poklesly v EU jako celku investice do vzdělávání a odborné 

přípravy o 2,5 %; zdůrazňuje, že systémy veřejného vzdělávání a odborné přípravy, které 

mají k dispozici dostatečné zdroje a jsou dostupné všem, jsou nepostradatelné pro rovnost 

a sociální začleňování a také pro naplňování záměrů stanovených cílem udržitelného 

rozvoje č. 4; zdůrazňuje však, že vzdělávání i nadále spadá do pravomoci členských států;  

14. zdůrazňuje, že je třeba zaujmout inkluzivnější přístup k financování politiky v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby uvolnily 

a použily prostředky z veškerých dostupných nástrojů za účelem zajištění chytrých 

investic do inovativní výuky, odborné přípravy a učení, které by se zaměřily na zlepšení 

kvality a relevantnosti dovedností a na zvýšení výkonnosti systémů vzdělávání a odborné 

přípravy; 

15.  doporučuje, aby se v souvislosti se vzděláváním, odbornou přípravou a celoživotním 

učením zaměřeným na začleňování a udržitelnost členské státy ve spolupráci s EU 

zamyslely nad zlepšením politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, aby se zvýšilo 

povědomí o udržitelném rozvoji a aby lidé díky učení mohli činit odpovědná rozhodnutí 

a vytvořily se předpoklady pro myšlení směrem do budoucnosti; upozorňuje na to, že 

politiky v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje dovedností by se neměly 

přizpůsobovat pouze požadavkům trhu, ale měly by také prosazovat komplexní rozvoj 

jednotlivců a společnosti; 

16. zdůrazňuje, že je třeba posílit koordinaci a umožnit a optimalizovat součinnost mezi 

evropskými investičními a strukturálními fondy, Evropským fondem pro strategické 

investice a dalšími programy EU s cílem zvýšit kvalitu systémů vzdělávání a odborné 
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přípravy v členských státech a tyto systémy modernizovat; zdůrazňuje, že obyvatelstvo 

žijící ve venkovských oblastech a odlehlých regionech musí mít rovný přístup k 

spravedlivému a kvalitnímu vzdělání, odborné přípravě, kultuře a celoživotnímu učení; 

17. zdůrazňuje, že vzdělávání je klíčem ke vzniku soběstačných společností; vyzývá EU, aby 

propojila kvalitní vzdělávání, technickou a odbornou přípravu se spoluprací s průmyslem, 

což je nezbytným předpokladem pro zajištění zaměstnatelnosti mladých lidí a pro přístup 

ke kvalifikovaným pracovním místům; domnívá se, že pro vývoj i ochranu dětí je klíčové 

zejména vyřešení otázky přístupu ke vzdělání v naléhavých a krizových situacích; 

18. vyjadřuje politování nad přetrvávajícím problémem vysoké nezaměstnanosti mladých lidí; 

připomíná význam, jaký má při řešení tohoto problému systém záruk pro mladé lidi 

a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí; vyzývá k jejich setrvalému zlepšování 

a žádá o jejich řádnou finanční podporu s cílem podpořit vytváření nových vysoce 

kvalitních pracovních míst pro mladé lidi a poskytnout těmto lidem dobrou sociální 

ochranu, překonat existující problémy při zapojování zranitelných skupin a efektivněji 

pomáhat neregistrovaným osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy, a mladým lidem s nízkou kvalifikací; 

19. zdůrazňuje úlohu formálního i neformálního vzdělávání, celoživotního učení, sportu, 

umění a dobrovolnické činnosti při získávání poznatků o udržitelnosti a posilování 

ekologického občanství, což je součástí širšího úsilí o vybavení mladých lidí příslušnými 

dovednostmi, schopnostmi a postoji, které potřebují pro to, aby se z nich stali otevření 

a zodpovědní občané; 

20. vyzývá Komisi, aby při revizi strategie EU pro mládež na rok 2018 zvýšila podporu zdraví 

a životních podmínek mladých lidí a kladla přitom důraz zejména na včasné provedení 

akčního plánu pro boj s dětskou obezitou a akčního plánu týkajícího se konzumace 

alkoholu mladistvými a těžké nárazové konzumace alkoholu;  

21. vyzývá EU a její členské státy, aby při začleňování cílů udržitelného rozvoje do rámce 

evropské politiky a mezi současné i budoucí priority Komise poskytly ochranu 

regionálním jazykům, jazykům menšin a méně používaným jazykům a jazykové 

rozmanitosti a zajistily, aby nebyla tolerována jazyková diskriminace; 

22. vítá příležitosti, které nabízí rozmanitost vzdělávacích prostředí, jako jsou ekologické 

školy, vzdělávací střediska zaměřená na rozvojovou problematiku a výuka ve venkovním 

prostředí; 

23. požaduje, aby byla výuka k udržitelnosti a ekologickému občanství začleněna do různých 

disciplín, zejména do vzdělávání v oblasti podnikání, včetně sociálního podnikání, a do 

vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a digitálních dovedností;  

24. je přesvědčen, že kulturní rozmanitost a ochrana přírodního dědictví by měly být 

podporovány v celém evropském politickém rámci, a to i prostřednictvím vzdělávání; 

25. je toho názoru, že v rychle se měnícím hospodářství, které se vyznačuje čím dál větší 

digitalizací společností a robotizací a automatizací práce, by měl být do širších úvah o 

profesní gramotnosti zahrnut udržitelný program, který obstojí i v budoucnosti; 
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26. v souvislosti s cílem udržitelného rozvoje č. 4, cílem č. 5 týkajícím se rovnosti žen a mužů 

a s cílem č. 16 týkajícím se podpory inkluzivní společnosti připomíná, že kvalitní 

vzdělávání dokáže posílit postavení zranitelných osob, menšin, osob se zvláštními 

potřebami a žen a dívek; 

27. v souvislosti s cílem udržitelného rozvoje č. 3 požaduje, aby bylo podporováno další 

vzdělávání v oblasti sociální soudržnosti, mezikulturního dialogu, životních podmínek 

jednotlivců i společnosti, což je mimo jiné způsob, jak lze zlepšovat zdravotní gramotnost; 

poukazuje na konkrétní příležitosti, které v této oblasti nabízí informální a neformální 

učení; 

28. s ohledem na to, že je v rámci vědních disciplín třeba podporovat větší součinnost mezi 

inovacemi a kreativitou, žádá, aby do vzdělávání v oblasti přírodních věd, technologií, 

inženýrství a matematiky (STEM) byly zahrnuty i umělecké obory, čímž by se podpořilo 

vzdělávání v těchto oborech (STEAM), zejména dívek, za účelem řešení společenských 

výzev při plnění cílů udržitelnosti; 

29. připomíná, že kromě toho je nutné podporovat odbornou přípravu pedagogů a školitelů, 

vybízet ke vzájemnému učení a vyměňovat si osvědčené postupy na úrovni EU i na 

celosvětové úrovni; 

30. požaduje finanční podporu pro výzkum, a to i prostřednictvím stávajících programů EU, 

jako je Horizont 2020, aby bylo možné důkladněji prozkoumat vztah mezi uměním, 

inovacemi a vědou i příspěvek vzdělání a kultury k udržitelnosti; 

31. požaduje, aby byly vyvinuty ukazatele, na jejichž základě by bylo možné určit, jak se 

kultura podílí na plnění stávajících cílů udržitelného rozvoje, a monitorovat nový cíl 

udržitelného rozvoje týkající se přístupu ke kultuře a aktivní účasti na kulturním životě, 

pakliže bude tento cíl zaveden; 

32. vítá návrh na vytvoření skupiny více zúčastněných stran; potvrzuje, že je nutné zajistit, 

aby se do této skupiny aktivně zapojily rozmanité zúčastněné strany, včetně občanské 

společnosti, nevládních organizací, organizací na místní úrovni, mladých pracovníků, 

pedagogů a kulturních institucí; 

33. zdůrazňuje, že je třeba poskytovat řádnou podporu místním iniciativám a iniciativám 

založeným na kontaktech mezi lidmi, neboť udržitelný rozvoj musí být prováděn i na 

místní úrovni. 



 

AD\1125028CS.docx 7/8 PE601.004v02-00 

 CS 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Datum přijetí 4.5.2017    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

24 

0 

3 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez 

Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov 

Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela 

Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, 

Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma 

McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo 

Sernagiotto 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Florent Marcellesi 

 



 

PE601.004v02-00 8/8 AD\1125028CS.docx 

CS 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ 
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

24 + 

GUE/NGL Curzio Maltese, Liadh Ní Riada 

PPE Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan 
Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová 

S&D Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, 

Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward 

Verts/ALE Florent Marcellesi, Helga Trüpel 

ALDE María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom 

EFDD Isabella Adinolfi 

 

0 - 

- - 

 

3 0 

ECR Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 

 


