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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá přijetí společného vyhlášení evropského pilíře sociálních práv a vyzdvihuje 

politický posun směrem k prosazování sociálních politik, jehož je výrazem; připomíná, 

že bez přijetí konkrétních opatření bude vyhlášení neúčinné a že prioritu by mělo mít 

snižování nerovností, boj proti chudobě a přístup ke kvalitnímu vzdělávání v zájmu 

podpory solidarity a sociální spravedlnosti a dosažení udržitelného růstu; zdůrazňuje, že 

vysoce kvalitní vzdělávání a vyšší výdaje na školství, mládež a kulturu jsou nezbytnými 

předpoklady splnění hospodářských a sociálních cílů EU; 

2. vítá záměr začlenit nový pilíř sociálních práv do provádění evropského semestru, a to i 

v rámci doporučení pro jednotlivé země, neboť sociální investice a opatření nesmějí být 

pouhými kladnými vedlejšími účinky hospodářské politiky, ale musí být nedílnou 

součástí úsilí členských států v oblasti koordinace politik o vytvoření sociální unie; 

vybízí členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy; 

3. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby plně využívala doložku flexibility Paktu 

o stabilitě a růstu a umožnila členským státům masivně investovat do kulturní politiky 

a politiky mládeže, do vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a inovací, které mají 

zásadní význam z hlediska formování aktivních občanů, vytváření dobře fungujícího 

trhu práce a stabilní a dlouhodobé hospodářské prosperity, přičemž by však měly 

dodržovat zásadu vyrovnaného rozpočtu;  

4. vybízí členské státy, aby intenzivněji usilovaly o provádění doporučení zaměřených na 

vzdělání a mládež, která jsou vydávána pro jednotlivé země, a aby podporovaly výměnu 

osvědčených postupů; 

5. vítá pokrok v oblasti dosahování vysokoškolského vzdělání a snížení míry předčasného 

ukončení školní docházky, ale konstatuje, že pokud jde o předčasné ukončení 

vzdělávání, v některých členských státech přetrvávají i nadále problémy; upozorňuje 

nicméně na to, že nejnovější zpráva Monitor vzdělávání a odborné přípravy a studie 

PISA ukazují, že došlo k poklesu v dosahování základních dovedností a že přetrvávají 

velké rozdíly mezi genderovými a sociálními kategoriemi; připomíná, že u mladých lidí 

pocházejících ze znevýhodněného prostředí existuje i nadále vyšší riziko, že se ocitnou 

mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou přípravu (NEET) nebo že budou mít nestálé či 

špatně placené zaměstnání, pro něž postačuje nízká kvalifikace; zdůrazňuje, že cíle 

strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy dosud nebyly splněny; 

zdůrazňuje, že je třeba podporovat právo na vysoce kvalitní, inkluzivní vzdělání 

a odbornou přípravu pro všechny věkové skupiny a typy účastníků vzdělávání, 

investovat do aktivní pomoci, vypracovat konkrétní opatření na podporu 

nejzranitelnějších účastníků vzdělávání a znevýhodněných jednotlivců, jako jsou 

studující mající zdravotní postižení, osoby, jež nejsou zaměstnané ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy, a mladí lidé a děti z řad migrantů, a zajistit jejich 

systematické začlenění do všeobecného vzdělávání;  

6. domnívá se, že migranti musí mít plný přístup ke vzdělávacím systémům, což vyžaduje 
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dodatečné, cílené veřejné výdaje, a musí mít možnost využít vysoce kvalitních 

sociálních a environmentálně udržitelných investic, jejichž cílem je začlenit pracovníky 

do trhu práce a snížit nezaměstnanost; 

7. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem základních a digitálních dovedností 

u dospělých, což jim může mimo jiné bránit v přístupu ke kvalitním stálým pracovním 

místům; konstatuje, že naše vzdělávací systémy by měly být aktualizovány tak, aby 

odpovídaly výzvám, které přináší naše rychle se měnící a stále více propojená 

společnost, jako jsou např. výzvy způsobené globalizací a technologickým pokrokem; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je důležité vybavit účastníky vzdělávání všech 

věkových skupin a ze všech prostředí sociálními a přenosnými dovednostmi, jako jsou 

mezikulturní dovednosti, kreativní a kritické myšlení a digitální a mediální gramotnost, 

a podpořit vzdělávání v oblasti IKT a podnikání jako účinný způsob rozvoje 

průřezových dovedností a smyslu pro inovace a kreativitu, které jsou důležité jak 

v samostatném podnikání, tak v zaměstnání; podtrhuje klíčovou úlohu programů 

celoživotního učení v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti 

v souladu s cíli strategie Evropa 2020 i v zajišťování soustavné kvalitní odborné 

přípravy učitelů a školitelů;  

8. zastává názor, že v kontextu čím dál větší digitalizace a robotizace evropských 

společností by perspektivní agenda dovedností měla zahrnovat učení se udržitelnosti 

a být koncipována v rámci obecnějších úvah o profesní gramotnosti a neměla by se 

soustřeďovat pouze na hospodářský růst, ale i na osobní rozvoj, upevňování zdraví 

a dobrých životních podmínek účastníků vzdělávání; 

9. žádá, aby byla řádně uznána zásadní úloha informálního a neformálního učení zejména 

pro nejzranitelnější osoby, a to i prostřednictvím stanovení ambiciózních cílů a validace 

nabytých dovedností a kvalifikací; připomíná proto nezbytnost globální strategie 

celoživotního učení v rámci rychle se měnícího trhu práce, kdy narůstá potřeba nových 

dovedností a inovací; 

10. vítá sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2017 o posílení evropské identity 

prostřednictvím vzdělávání a kultury, které vytyčuje odvážné vzdělávací cíle, zejména 

vytvoření evropského prostoru vzdělávání a zlepšení výuky jazyků v Evropě; 

11. vítá podíl programu Erasmus+ na posilování mobility a kulturních výměn v rámci EU 

i mimo ni; požaduje lepší podporu a využívání evropských nástrojů pro mobilitu 

a uznávání dovedností a kvalifikací s cílem usnadnit mobilitu, pokud jde o učení, 

odbornou přípravu a zaměstnání; znovu opakuje, že osobám účastnícím se odborné 

přípravy, znevýhodněným osobám a osobám stiženým různými a vícečetnými formami 

diskriminace je nezbytné nabídnout více příležitostí k mobilitě; zdůrazňuje, že je 

důležité usnadnit mobilitu studentů a pracovníků se zvláštním zaměřením na podporu 

studia jiných evropských jazyků;  

12. vítá, že v celé EU došlo k oživení tvorby pracovních míst; poukazuje však na to, že 

podle údajů Eurostatu za rok 2017 je v některých zemích míra nezaměstnanosti 

mladých nadále velmi vysoká, kdy v EU-28 činí 16,5 % a v eurozóně 18,6 %; 

připomíná proto, že boj proti nezaměstnanosti mladých lidí musí zůstat prioritou, stejně 

jako zajištění kvality a jistoty vytvořených pracovních míst a předcházení nejistému 

zaměstnání v souladu s Agendou důstojné práce MOP; domnívá se v tomto ohledu, že je 
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třeba lépe řešit přetrvávající nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a že je třeba zaručit 

vyšší míru osvojení základních dovedností, mimo jiné proto, aby se zajistilo začlenění 

zranitelných a znevýhodněných osob, včetně osob se zdravotním postižením, osob z řad 

migrantů a uprchlíků, do trhu práce; zdůrazňuje nesoulad mezi nabídkou dovedností 

a poptávkou po nich, což by mohlo vést k polarizaci dovedností na trhu práce a slabší 

sociální soudržnosti; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby přijaly opatření na 

podporu interakce mezi vzdělávacími institucemi, podniky, výzkumným odvětvím 

a dalšími relevantními sociálními partnery; 

13. připomíná, že kreativní odvětví patří mezi nejintenzivnější odvětví, pokud jde 

o podnikání, a že kreativní vzdělávání rozvíjí přenositelné dovednosti, jako je např. 

kreativní myšlení, schopnost řešit problémy, týmová práce a vynalézavost; žádá, aby 

vzhledem k úzké souvislosti mezi kreativitou a inovacemi byly umění a kreativní učení 

zakomponovány do výuky přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky 

(STEM); dále zdůrazňuje potenciál kulturních a tvůrčích odvětví pro zachování 

a podporu evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a pro hospodářský růst, inovace 

a zaměstnanost, zejména mladých lidí; zdůrazňuje, že další podpora kulturních 

a tvůrčích odvětví a investice do nich mohou výrazně napomoci investicím, růstu, 

inovacím a zaměstnanosti; vyzývá proto Komisi, aby např. v kontextu iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí zvážila příležitosti nabízené celým kulturním 

a tvůrčím odvětvím, včetně zejména nevládních organizací a malých sdružení;  

14. zdůrazňuje, že sociální podnikání je rostoucím odvětvím, které může podpořit 

hospodářství a zároveň zmírňovat strádání, sociální vyloučení a další sociální problémy; 

domnívá se proto, že vzdělávání podnikatelů by mělo zahrnovat sociální rozměr 

a zabývat se tématy, jako je spravedlivý obchod, sociální podniky a alternativní modely 

podnikání, například družstva, a tak usilovat o sociálnější, inkluzivnější a udržitelnější 

hospodářství; 

15. zdůrazňuje obrovský potenciál obnovitelných zdrojů energie a snah o efektivnější 

využívání zdrojů a energetickou účinnost pro inovace a zaměstnanost; vyzývá Komisi, 

aby do evropského semestru začlenila konkrétní strategii v oblasti energetiky 

a životního prostředí, která bude zahrnovat i vzdělávání a zaměstnanost;  

16. lituje, že genderové nerovnosti v oblasti zaměstnání, včetně diskriminačních politik 

najímání a propouštění pracovníků, rozdíly v odměňování, nucená práce na částečný 

úvazek, sexuální obtěžování a opatření v oblasti rodičovské dovolené, která nejsou 

dostatečná k tomu, aby zajistila skutečné sladění pracovního a soukromého života pro 

oba rodiče, jsou stále značné navzdory tomu, že byly zavedeny významné právní 

předpisy a výrazně se zlepšilo dokumentování těchto praktik; žádá proto, aby byly 

prosazovány a urychleně provedeny stávající právní předpisy v oblasti rovnosti žen 

a mužů, a vyzývá členské státy, aby dále podporovaly podnikání žen a politiky vstřícné 

k rodině; 

17. připomíná, že je třeba povzbuzovat dívky a mladé ženy ke studiu IKT, a vyzývá členské 

státy, aby je podporovaly ve studiu oborů STEM, ale i uměleckých a humanitních 

oborů, a aby zvýšily zastoupení žen v oblastech STEM; 

18. opakuje svou výzvu k vytvoření záruky pro děti a znovu se obrací na Komisi, aby své 

hodnocení včas dokončila prostřednictvím odpovídající přípravné akce (rozpočtová 
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položka 04 03 77 25); připomíná, že hodnocení má přezkoumat, jak lze realizovat 

sociální investice v raném dětství, jak zajistit provádění doporučení týkajících se 

investic do dětí1 a jak nejlépe využít stávající nástroje a programy; trvá na řádném 

a rychlém provedení záruky pro mladé lidi, a to i přidělením dostatečných finančních 

prostředků na základě důkladného posouzení a v případě potřeby pomocí významných 

reforem a individuálních úprav, aby mohla mladým lidem zajistit kvalitní nabídku 

zaměstnání a jejich udržitelné začlenění do trhu práce; trvá rovněž na lepším 

monitorování záruky a lepším informování o ní s cílem usnadnit vypracování politik 

mládeže, které jsou více fakticky podložené; 

19. připomíná, že by evropský semestr měl být procesem s větší mírou otevřenosti, 

transparentnosti a demokratičnosti; vyzývá Komisi, aby zavedla pokyny pro dialog 

zúčastněných stran s cílem zlepšit kvalitu zapojení občanské společnosti a aby k tomuto 

účelu používala další nástroje, jež nabízí elektronická demokracie; 

20. vítá, že v návrhu nových hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, který je 

přílohou roční analýzy růstu na rok 2018, je kladen důraz na práva osob se zdravotním 

postižením; žádá však, aby tato ustanovení zahrnovala konkrétní opatření na dosažení 

deklarovaných cílů v souladu se závazky EU a členských států vyplývajících z Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním postižením. 

                                                 
1 Úř. věst. L 59, 2.3.2013, s. 5. 
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