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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. upozorňuje, že v novém digitálním hospodářství vytvářejí kreativita a informační 
a komunikační technologie novou obchodní kulturu, která může usnadnit spolupráci 
a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy s cílem zlepšit kvalitu odborného 
vzdělávání a přípravy, a že proto nastal čas, aby se odborné vzdělávání a příprava dostaly 
na ústřední místo v agendě, zejména mají-li být řešeny výzvy uvedené ve strategii 2020, 
jako je hlavní cíl EU, podle nějž má mít 40 % osob ve věku 30–34 let dokončeno terciární 
nebo srovnatelné vzdělání; 

2. zdůrazňuje význam sociálních a inkluzivních hospodářských modelů pro tuto novou 
podnikatelskou kulturu a upozorňuje na to, je klíčové, aby instituce poskytující odborné 
vzdělávání a přípravu, včetně vyššího vzdělávání, svým studentům poskytovaly podrobné 
informace o veškerých formách podnikání, včetně podnikání v sociálním hospodářství 
podporujícím začlenění, a informace o zásadách odpovědného a etického řízení;

3. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit seznam těch oblastí, ve kterých Evropská unie má nebo by 
mohla mít srovnatelnou výhodu se zbytkem světa a pro které by měly být vypracovány 
další strategie v oblasti odborné přípravy;

4. připomíná, že investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou nezbytné pro lepší 
budoucnost Evropanů; je toho názoru, že klíčové kompetence a nové kvalifikace, zejména 
ty, které vyžadují zaměstnání ve strategicky rostoucích odvětvích, poskytují lidem nové 
příležitosti a jsou navíc základem pro dlouhodobý a udržitelný hospodářský a sociální 
rozvoj; domnívá se, že je v tomto ohledu důležité, aby členské státy a všechny zúčastněné 
strany zajistily, že pracovníci získají základní kvalifikace, které potřebují; 

5. upozorňuje, že pokud má být zamezeno nezaměstnanosti a řádně zohledněny různé 
pracovní zkušenosti, bude celoživotní vzdělávání klíčové; za tímto účelem musí být 
pracovníci lépe informováni o potřebě další průběžné odborné přípravy;

6. znovu opakuje svůj nesouhlas se škrty provedenými Radou ministrů v rozpočtu na rok 
2011, pokud jde o financování hlavních programů EU v oblasti vzdělávání (program 
celoživotního vzdělávání zkrácen o 25 milionů EUR a program „Lidé“ zkrácen o 100 
milionů EUR); ambiciózní strategie Evropa 2020 je tak jasně v nesouladu se skutečnými 
rozpočtovými omezeními;

7. věří, že stávající evropské programy odborné přípravy jsou účinné a měly by být 
v budoucnu více podporovány;

8. doporučuje, aby byly zaměstnavatelům poskytovány pobídky, aby své zaměstnance 
podporovali v účasti na školících programech;

9. zdůrazňuje, že je důležité podporovat další pravidelné školící kurzy jako součást 
celoživotního vzdělávání;
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10. upozorňuje, že vazba mezi vzděláváním a odbornou přípravou, zejména cesta od 
odborného k vysokoškolskému vzdělávání, vyžaduje, aby byly rozšířeny možnosti 
propojení mezi odborným a vysokoškolským vzděláváním se zvláštním důrazem na jejich 
začlenění do mechanismů pro poskytování informací týkajících se profesních možností, 
vedení a poradenství; domnívá se rovněž, že střídání odborné přípravy a zaměstnání 
zajišťuje, aby absolventi odborné přípravy získali dovednosti vyžadované na pracovním 
trhu;

11. zdůrazňuje, že na místní a regionální úrovni je důležité podporovat účinnou součinnost 
a spolehlivé formy spolupráce mezi školami, školícími agenturami, výzkumnými středisky 
a podniky s cílem překonat interně zaměřenou povahu vzdělávacích systémů a nesoulad 
mezi znalostmi a dovednostmi a potřebami trhu práce a zlepšit vyhlídky mladých lidí, 
zejména žen, na získání zaměstnání, se zvláštním důrazem na další odborné vzdělávání; 

12. domnívá se, že vytvoření nové strategie pro studium jazyků, jejímž cílem bude zlepšení 
obecných znalostí v oblastech konkrétních dovedností, usnadní mobilitu učitelů 
a studentů; upozorňuje, že zaručení plynulého přechodu od odborného vzdělávání 
k vysokoškolskému vzdělávání navíc přispěje ke zvýšení přitažlivosti kurzů odborné 
přípravy;

13. domnívá se, že příležitosti mobility představují důležitou součást odborného vzdělávání 
a přípravy, a doporučuje proto posílit program Leonardo da Vinci;

14. věří, že přeshraniční mobilita v oblasti odborného vzdělávání a přípravy je stejně důležitá 
jako mobilita v oblasti všeobecného vzdělávání, a věří, že by na rozvoj této mobility mělo 
být vynakládáno více úsilí;

15. doporučuje posílit kreativitu, inovace a podnikání na všech úrovních vzdělávání, včetně 
odborné přípravy, a uznat dovednosti získané prostřednictvím jakéhokoli typu vzdělávání, 
včetně neformálního vzdělávání a informálního učení; doporučuje rovněž podporu 
projektů, které zajišťují předávání znalostí a dovedností z generace na generaci; 

16. poukazuje na to, že s tím, jak se v Evropě zvyšuje počet stárnoucího obyvatelstva, vzrůstá 
i význam celoživotního vzdělávání a výukových programů, jakož i nutnost tyto programy 
podporovat;

17. trvá na tom, že důležitou součást odborného vzdělávání a odborné přípravy by měla 
představovat výuka podnikatelských dovedností, aby se zvýšila jejich atraktivita pro 
studenty a posílilo podnikání v souladu s ustanoveními strategie Evropa 2020;

18. uznává, že ve vzdělávacích postupech sehrávají podstatnou úlohu stereotypní představy 
o ženách a mužích, a zdůrazňuje proto, že je důležité vypracovat strategie pro vytvoření 
genderově neutrálního vzdělávání, jež by přispělo například k zajištění rovného přístupu 
žen a mužů k odbornému vzdělávání a přípravě a k zaměstnání; 

19. je toho názoru, že regionální a místní orgány hrají klíčovou úlohu při spolupráci se 
středisky odborného vzdělávání a přípravy a s podnikatelskými kruhy, stejně jako při 
napomáhání poskytovatelům těchto forem vzdělávání vytvářet příznivé prostředí 
usnadňující jejich absolventům úspěšný vstup na pracovní trh; 
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20. vyzývá členské státy, aby vytvářely pro mladé lidi bez ukončeného vzdělání nebo s nízkou 
kvalifikací možnosti, díky nimž by se mohli zařadit na pracovní trh; s ohledem na 
vysokou citlivost této otázky vyzývá k vypracování pilotního projektu, který by řešil 
nezaměstnanost mladých lidí a poskytoval členským státům podporu při zřizování 
místních sítí, jež by propojovaly školy, výrobní sféru, střediska pomoci mládeži a mladé 
lidi;

21. vybízí Komisi, aby připravila a pravidelně aktualizovala tabulku, která by poskytovala 
přehled odborných kvalifikací a poptávky po profesích v jednotlivých regionech;

22. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala a důsledně zaváděla certifikace kvality, které 
zásadním způsobem podporují inovační procesy, pokud jde o iniciativu, účinnost 
a účelnost, jako jsou systémy doporučované v evropském systému pro zajišťování kvality 
v rámci sítě odborného vzdělávání a odborné přípravy (EQAVET), i nástroje vyvinuté 
v rámci kodaňského procesu, například Europass a evropský rámec kvalifikací; vyzývá 
členské státy, aby zjednodušily postupy uznávání zahraničních profesních osvědčení tak, 
aby bylo možné prokazovat profesní schopnosti nejen pomocí formálních osvědčení, ale 
také na základě zkušebních dob, teoretických a praktických zkoušek a odborných 
posudků;

23. domnívá se, že výzvy nastolené kodaňským procesem a strategií EU 2020 vyžadují 
poskytnutí odpovídajících finančních zdrojů, mimo jiné prostřednictvím strukturálních 
fondů, zejména ESF, a větší zapojení do podpory vysoce kvalitního odborného vzdělávání 
a přípravy prostřednictvím konkrétních akcí a zahrnutím nových modelů a postupů 
odborné přípravy, například zviditelněním úspěchů studentů na trhu práce, poukazováním 
na prestiž odborného vzdělávání a odborné přípravy ve velkých společnostech a 
poskytováním kompletnějších informací a pokynů k otázkám odborného vzdělávání a 
odborné přípravy před ukončením povinné školní docházky; konstatuje, že by bylo velmi 
cenné, pokud by byly podporovány výměny zkušeností s podpůrnými programy a pobyty 
v zahraničí, jako je účast na programu Leonardo da Vinci; 

24. doporučuje, aby byla podporována autonomie středisek odborného vzdělávání a odborné 
přípravy, pokud jde o plánování, financování, řízení a hodnocení, a aby byly zavedeny 
dynamičtější formy spolupráce mezi těmito středisky a podniky;

25. naléhavě vyzývá vlády k podpoře flexibilního odborného vzdělávání a odborné přípravy, 
jejichž účelem je vycházet vstříc specifickým potřebám organizací a podniků, a umožnit 
tak náležité zužitkování veškerého nabytého vzdělání, sladění tohoto vzdělávání se 
soukromým životem a jinou profesní činností a zvýšení mobility v Evropě, přičemž je 
nutné klást zvláštní důraz na usnadnění přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě 
organizacím, jimž hrozí marginalizace, s cílem dobu jejich vzdělávání prodloužit;

26. připomíná, že programy odborného vzdělávání a přípravy by měly být rozšířeny tak, aby 
byly v souladu se zásadami celoživotního vzdělávání a počáteční a průběžné odborné 
přípravy;

27. je toho názoru, že by měl být kladen důraz na větší harmonizaci odlišných vzdělávacích 
systémů v jednotlivých členských státech, jež by překlenula existující rozdíly a zajistila 
mezi členskými státy vzájemné uznávání osvědčení a diplomů, a to s cílem posílit 
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přeshraniční spolupráci a podpořit mobilitu.
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