
 

AD\1158334CS.docx  PE620.972v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
 

2018/2034(INI) 

12.7.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro kulturu a vzdělávání 

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně 

(2018/2034(INI)) 

Zpravodaj: Nikolaos Chountis 

 

  



 

PE620.972v02-00 2/9 AD\1158334CS.docx 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1158334CS.docx 3/9 PE620.972v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

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

výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. se znepokojením konstatuje, že v eurozóně i nadále panují hluboké socio-ekonomické 

nerovnosti; je přesvědčen, že rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a 

celoživotní příležitosti k učení otevřené pro každého jsou základní podmínkou 

umožňující socio-ekonomické sbližování; upozorňuje v tomto ohledu na setrvalé 

hluboké nerovnosti mezi členskými státy a sociálními skupinami, pokud se jedná o 

hlavní ukazatele, jimiž se měří vzdělávání; 

2. je hluboce znepokojen skutečností, že v EU19 se průměrná míra výdajů vládních 

institucí na vzdělávání vyjádřená jakožto procentuální podíl na HDP meziročně 

snižovala od roku 2009 do roku 20161; s politováním konstatuje, že sektor vzdělávání a 

odborné přípravy byl vážně postižen politikami škrtů, a zdůrazňuje, že řádně 

financované veřejné vzdělávací systémy jsou klíčové pro rovnost a sociální 

začleňování; vyzývá tudíž k posunu makroekonomických politických priorit eurozóny 

směrem ke zvýšení veřejných výdajů na vzdělávání a odbornou přípravu, což jsou 

investice se silným multiplikačním účinkem; vyzývá Komisi, aby do srovnávacího 

přehledu sociálních ukazatelů začlenila ukazatel ohledně výdajů (zejména veřejných 

výdajů) určených na vzdělávání vyjádřených v podílu HDP (nebo rozpočítaných na 

studenta) s cílem monitorovat výkon členských států; 

3. zdůrazňuje, že sociální znevýhodnění často předznamenává špatné výsledky ve 

vzdělávání a naopak; zdůrazňuje dále, že v neustále se měnících znalostních 

ekonomikách zaměstnatelnost studentů, a to i mezi studenty s jinak srovnatelnými 

„tvrdými“ dovednostmi, často do nezanedbatelné míry závisí na „měkčích“ 

dovednostech (komunikace, kritické myšlení, spolupráce, tvořivá inovace, sebedůvěra a 

schopnost „učit se učení“), jež jdou nad rámec čtení a matematických a vědeckých 

znalostí; zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní vzdělávací systém a systém 

celoživotního učení, které skutečně podporují právo studovat společně s doprovodnými 

a podpůrnými politikami, včetně účinného systému stipendií, mohou pomoci prolomit 

tento bludný kruh a podpořit sociální začleňování a rovné příležitosti; 

4. zdůrazňuje, že navzdory zlepšení hospodářské situace v eurozóně a vytváření nových 

pracovních míst, zůstává nezaměstnanost mladých lidí v některých členských státech 

nepřijatelně vysoká a že míry nezaměstnanosti mladých lidí sice od roku 2013 poklesly, 

výrazně se však liší mezi členskými státy; 

5. s hlubokým znepokojením konstatuje, že stále existuje velký počet evropských občanů, 

kteří mají omezenou znalost čtení nebo problémy s gramotností, včetně funkční a 

mediální negramotnosti, což vyvolává hluboké obavy, pokud se týká smysluplného a 

účinného zapojení do veřejného života a na pracovním trhu; 

6. vybízí k podpoře politik, jako je zavedení zdvojených vzdělávacích systémů; 

zdůrazňuje, že účinné vazby mezi vzděláním, výzkumem, inovací a trhem práce mohou 

                                                 
1 Údaje Eurostatu. 
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rozhodujícím způsobem přispět k tvorbě pracovních míst; 

7. zdůrazňuje, že bezpečné a přiměřené vzdělávací prostředí je klíčové pro zajištění 

dobrých životních podmínek studentů a pracovníků vzdělávacích zařízení; vyzývá v 

tomto ohledu členské státy, aby výrazně investovaly do údržby veřejných zařízení, 

obzvláště škol, a do odstranění architektonických překážek; 

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly zvláštní opatření v rámci 

zaměstnaneckých, vzdělávacích a sociálních politik s cílem zajistit účinné začlenění 

osob se zdravotním postižením a osob pocházejících ze znevýhodněných poměrů; 

9. upozorňuje, že je třeba plánovat a podporovat organizované a aktuální programy 

poradenství ohledně výběru povolání na školách, zejména na venkově a v pohraničních, 

horských a ostrovních regionech; 

10. podporuje mobilitu studentů, pracovníků, sportovců a umělců v EU a v eurozóně; je 

nicméně znepokojen skutečností, že značné rozdíly v životních a pracovních 

standardech v eurozóně způsobují nedobrovolnou migraci, která dále prohlubuje 

důsledky takzvaného odlivu mozků; poukazuje na skutečnost, že klíčovým 

předpokladem pro boj proti tzv. odlivu mozků je tvorba důstojných pracovních míst a 

podpora účinných strategií ve vzdělávání, odborné přípravě a kariérním poradenství; 

vyzývá k tomu, aby budoucí vzdělávací a zaměstnanecké politiky účinně bojovaly proti 

tomuto fenoménu, a to i prostřednictvím plného rozvinutí evropského prostoru 

vzdělávání; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit evropskou studentskou kartu s cílem 

podpořit mobilitu ve vzdělávání, usnadnit vzájemné uznávání osvědčení, diplomů a 

odborné kvalifikace a snížit administrativní zátěž a náklady pro studenty a instituty 

vzdělávání a odborné přípravy; 

11. zdůrazňuje, že podle ukazatelů strategického rámce evropské spolupráce v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) by do roku 2020 mělo mít méně než 15 % 

patnáctiletých problémy se čtením, matematikou a vědou; vítá začlenění ukazatele 

„nedostatečných výsledků ve vzdělávání“ u patnáctiletých (výsledky u nízké úspěšnosti 

v matematice v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA)) do 

srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů; vybízí nicméně Komisi, aby do něj rovněž 

začlenila nedostatečnou úspěšnost u zkoušek ze čtení a/nebo vědecké gramotnosti; 

12. připomíná, že podle ukazatelů strategického rámce ET 2020 by se do roku 2020 mělo 

nejméně 95 % dětí (od 4 let věku do věku povinné školní docházky) mělo účastnit 

předškolního vzdělávání; zdůrazňuje, že oblast „předškolní péče“ ve srovnávacím 

přehledu sociálních ukazatelů zahrnuje pouze jeden ukazatel, a to pro děti mladší 3 let, 

které jsou ve formální péči; zdůrazňuje, že nemá dostatek informací ohledně pokrytí 

starších dětí, které dosud nedosáhly věku povinné školní docházky, a ohledně rozsahu 

poskytování dětské péče měřené počtem hodin, které jsou dětem věnovány; 

13. bere na vědomí pozitivní úlohu otevřeného vzdělávání a otevřených univerzit při 

procesu získávání znalostí a dovedností, zejména on-line programů odborné přípravy 

pro zaměstnance, neboť se jedná o dynamickou formu učení, které odpovídá aktuálním 

potřebám a zájmům účastníků; 

14. považuje dětskou chudobu za zásadní problém, ohledně kterého by Evropa měla „jednat 



 

AD\1158334CS.docx 5/9 PE620.972v02-00 

 CS 

ve velkém“; požaduje rychlé zavedení záruky pro děti ve všech členských státech, aby 

mělo každé dítě ohrožené v současnosti chudobou přístup k bezplatné zdravotní péči, 

bezplatnému vzdělání, bezplatné péči o děti, důstojnému bydlení a řádné výživě; 

zdůrazňuje význam prenatální péče a rozvoje dětí v raném věku; požaduje inkluzivní 

systémy vzdělávání na všech úrovních, včetně mimoškolní péče; zdůrazňuje, že 

provádění záruky pro děti si vyžádá odpovídající financování na vnitrostátní a evropské 

úrovni; vyzývá tudíž k navýšení jejího financování, například prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu a nového nástroje sbližování pro eurozónu; požaduje, aby 

se na vnitrostátní veřejné investice do záruky pro děti uplatňovalo v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu tzv. pravidlo střední cesty pro sociální investice; 

15. zdůrazňuje, že cílem záruky pro mladé lidi je zajistit, aby všichni mladí lidé mladší 25 

let obdrželi do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili 

formální vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského 

programu nebo stáže; vyzývá tudíž k plnému provedení záruky pro mladé lidi s důrazem 

na kvalitní nabídky a účinné kontaktování všech osob v kategorii NEET1; zdůrazňuje, 

že to vyžaduje přiměřené financování v příštím víceletém finančním rámci (VFR pro 

období po roce 2020), včetně navýšení Evropského sociálního fondu a navýšení 

prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí na nejméně 21 miliard 

EUR; požaduje, aby se výše vnitrostátních veřejných investic do záruky pro mladé lidi a 

začleňování dlouhodobě nezaměstnaných započítávala v rámci Paktu o stabilitě a růstu 

podle tzv. pravidla střední cesty pro sociální investice; 

16. podporuje záruku k získání dovedností jako nové právo všech osob na získání 

základních dovedností potřebných pro 21. století, včetně digitální gramotnosti; domnívá 

se, že záruka k získání dovedností by měla zahrnovat individualizované posouzení 

vzdělávacích potřeb, kvalitní nabídku učení a systematické ověřování získaných 

dovedností a schopností, což umožní, aby byly na trhu práce snadno uznávány; 

zdůrazňuje, že záruka k získání dovedností je důležitou sociální investicí, která si žádá 

odpovídající financování na vnitrostátní a evropské úrovni; vyzývá tudíž k navýšení 

financování záruky k získání dovedností, například prostřednictvím navýšení 

Evropského sociálního fondu a nového nástroje sbližování pro eurozónu;  

17. připomíná svou výzvu, aby byly finanční prostředky vyčleněné na program Erasmus+ v 

příštím VFR přinejmenším ztrojnásobeny s cílem umožnit účast mnohem většímu počtu 

mladých lidí, mládežnických organizací, studentů středních škol a učňů v celé Evropě; 

vyzývá, aby byla věnována zvláštní pozornost jak lidem pocházejícím ze 

znevýhodněných socio-ekonomických poměrů s cílem umožnit jim podílet se na tomto 

programu, tak i zdravotně postiženým v souladu s povinnostmi členských států 

vyplývajícími z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením; 

18. vyzývá k tomu, aby se při provádění Paktu o stabilitě a růstu uplatňovalo na sociální 

investice tzv. pravidlo střední cesty, tj. uznat některé veřejné sociální investice mající 

zřetelný kladný dopad na hospodářský růst (např. záruku pro děti, záruku pro mladé lidi 

a záruku k získání dovedností) za způsobilé pro zvýhodněný přístup při hodnocení 

schodků veřejných financí a dodržování pravidla pro zadlužení 1/20; zdůrazňuje, že 

fiskální konsolidace by neměla ohrozit spolufinancování evropských finančních 

                                                 
1 NEET: mladí lidé, kteří nejsou zařazeni do pracovního procesu ani do vzdělávání či odborné přípravy. 
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prostředků na sociální investice ze strany členských států; 

19. vyzývá k přiznání odpovídajícího financování v rámci příštího VFR, abychom byli 

schopni čelit zvýšeným potřebám; vyzývá zejména k: 

a) posílení Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) s prostředky ve výši 

nejméně 3 miliardy EUR ročně dostupnými ve zvláštní rozpočtové položce; 

b) výraznému navýšení objemu finančních prostředků vyhrazených pro Evropský sociální 

fond; 

20. připomíná strategický potenciál kulturních a tvůrčích odvětví, která v EU vytvářejí 

pracovní místa a bohatství; zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví tvoří 11,2 % všech 

soukromých podniků, zaměstnávají 7,5 % osob zaměstnaných v celé ekonomice EU a 

přinášejí 5,3 % celkové evropské hrubé přidané hodnoty; zdůrazňuje úlohu kulturních a 

tvůrčích odvětví pro zachování a podporu evropské kulturní a jazykové rozmanitosti a 

jejich přínos k hospodářskému růstu, inovacím a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti 

mladých lidí; 

21. vyzývá Komisi, aby v plné míře využívala potenciální synergie mezi politikami EU za 

účelem efektivního využití finančních prostředků dostupných v rámci programů EU, 

jako je Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus +, program Evropské 

unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), Kreativní Evropa a COSME, a 

evropských strukturálních a investičních fondů na podporu většího množství projektů v 

rámci kulturních a tvůrčích odvětví; upozorňuje na to, že především u programů 

Kreativní Evropa, Horizont 2020 a u strukturálních fondů (EFRR a ESF) je třeba 

konkrétně vyhodnotit úlohu kulturních a kreativních odvětví a jejich dopad na růst, 

zaměstnanost a územní soudržnost a dále je propagovat; zdůrazňuje, že tento proces by 

měl poskytnout solidní a jednotný základ pro přezkum VFR a pro budoucí strukturu 

programů EU po roce 2020; 

22. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a členských států v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy a dovedností s cílem bojovat proti předčasnému ukončování školní docházky a 

proti jevu spočívajícímu ve vzrůstajícím počtu mladých lidí, kteří nepracují ani se 

neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), a tím dosáhnout cíle, jímž je 

začlenění prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení; zdůrazňuje, že tyto politiky 

zaměřené na mladé lidi, které by se měly rovněž zaměřovat na celoživotní učení, by 

měly celostním způsobem podporovat osobnostní a společenský rozvoj a neměly by být 

pouhým nástrojem na splnění požadavků trhu práce. 

23. zdůrazňuje, že přiměřené investice a plánování ve vzdělávání, zejména pokud jde o 

digitální dovednosti a programování, jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopné 

pozice Unie, dostupnosti kvalifikované pracovní síly a zaměstnatelnosti této pracovní 

síly; 

24. vyzývá Komisi, aby poskytovala pobídky a technickou pomoc, které by mladým lidem 

pomáhaly zakládat vlastní podniky, a aby navrhla opatření na podporu podnikatelského 

ducha i v rámci školních osnov v členských státech; 

25. vyzývá vnitrostátní orgány, aby podněcovaly podniky k investicím do odborné přípravy 
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svých zaměstnanců a do zaměstnávání čerstvých středoškolských a vysokoškolských 

absolventů, a to i prostřednictvím daňových úlev nebo pobídek spojených s příspěvky 

na sociální zabezpečení; 

26. zastává názor, že pro vyřešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nesouladu mezi 

nabízenými a požadovanými kvalifikacemi v Unii je třeba lépe přizpůsobit dovednosti a 

zdokonalit vzájemné uznávání kvalifikací; 

27. bere na vědomí a odsuzuje nekorektní podmínky, za nichž jsou často zaměstnávání 

profesionální sportovci, mezi něž patří např. fiktivní samostatně výdělečná činnost, 

nevyplácení mzdy a nepřiměřené standardy v oblasti zdravotního pojištění a starobního 

důchodu, a poukazuje na skutečnost, že je třeba zdokonalit stávající regulační rámec; 

vyzývá Komisi, aby představila komplexní akční plán na podporu důstojných 

pracovních podmínek profesionálních sportovců, který by se nejprve týkal alespoň zemí 

eurozóny a který by zapojil všechny relevantní sociální partnery ve sportovním odvětví. 
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