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Pozměňovací návrh 1
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává významnou roli kvality 
vzdělávání a odborné přípravy pro 
udržitelný hospodářský růst v Evropě 
a vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že nebyla zdůrazněna mezi 
deseti prioritními opatřeními, které navrhla 
Komise ve svém průzkumu ročního růstu;

1. uznává významnou roli kvality 
vzdělávání a odborné přípravy pro 
konkurenceschopnost a udržitelný 
hospodářský růst v Evropě a vyjadřuje 
hluboké politování nad skutečností, že 
nebyla zdůrazněna mezi deseti prioritními 
opatřeními, které navrhla Komise ve svém 
průzkumu ročního růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že Evropa musí mít v zájmu 
podpory hospodářského růstu vzdělané 
občany, a připomíná, že je nezbytné, aby
základní vzdělání bylo přístupné všem;

2. zdůrazňuje, že Evropa musí mít v zájmu 
zlepšení přístupu k zaměstnání, což je 
předpokladem hospodářského růstu,
vzdělané občany, a připomíná, že
všeobecný přístup ke vzdělání je 
základním právem, a že je nezbytné 
podporovat co nejširší přístup ke všem 
úrovním vzdělání, včetně univerzitního;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že Evropa musí mít v zájmu 
podpory hospodářského růstu vzdělané 
občany, a připomíná, že je nezbytné, aby 
základní vzdělání bylo přístupné všem;

2. vybízí Komisi, aby zlepšila rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě 
na všech úrovních a k příležitostem 
celoživotního vzdělávání; zdůrazňuje, že 
Evropa musí mít v zájmu podpory 
hospodářského růstu vzdělané občany, 
a připomíná, že je nezbytné, aby základní 
vzdělání bylo přístupné všem;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marco Scurria

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že Evropa musí mít v zájmu 
podpory hospodářského růstu vzdělané 
občany, a připomíná, že je nezbytné, aby 
základní vzdělání bylo přístupné všem;

2. zdůrazňuje, že Evropa musí mít v zájmu 
podpory hospodářského růstu vzdělané 
občany, a připomíná, že je nezbytné, aby 
základní vzdělání bylo přístupné všem a 
aby se podporovala provázanost mezi 
vzděláváním a prací a akademickou obcí a 
podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje hluboké politování nad 
vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže 
a jejími negativními krátkodobými, 
střednědobými i dlouhodobými 
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makroekonomickými a 
socioekonomickými důsledky; vítá výzvu 
Komise k řešení strukturálních problémů, 
které zhoršují vysokou nezaměstnanost 
mládeže, jako je předčasné ukončování 
školní docházky, zlepšování přístupu ke 
vzdělání a odborné přípravě, liberalizace 
nepružných trhů práce a uznávání 
profesních kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání;

4. upozorňuje na význam poskytování 
systémům vzdělávání a odborné přípravy 
takový objem financí, aby mohly zlepšovat 
své technologické možnosti a umožnit 
učitelům a vzdělávacím pracovníkům 
absolvovat další výcvik a zlepšovat své 
dovednosti, např. prostřednictvím přípravy 
při zaměstnání; vychází přitom z 
předpokladu, že investování do vzdělávání 
a odborné přípravy je jedním z 
hospodářsko-politických opatření, které je 
řešením otázky vysokých nákladů 
způsobených tím, že mladá generace je z 
hlediska sociálního a z hlediska 
zaměstnanosti odsouvána na okraj zájmu, 
a to zejména v zemích, kde populace 
prudce ubývá; upozorňuje také, že je třeba 
pokračovat v koordinovaném 
celoevropském úsilí o dosažení dalších 
společných cílů v oblasti celoživotního
vzdělávání.

Or. it
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Pozměňovací návrh 7
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování 
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání;

4. upozorňuje na význam kontinuálních a 
významných investic, a zejména veřejných 
investic do vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního vzdělávání učitelů při 
zachování koordinovaného celoevropského 
úsilí o dosažení dalších společných cílů v 
oblasti vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování 
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání;

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování 
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání; vyjadřuje politování 
nad skutečností, že v mnoha 
vnitrostátních rozpočtech lze pozorovat
zřetelné krácení veřejných výdajů a 
investic v oblasti vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marco Scurria
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování 
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání;

4. upozorňuje na význam kontinuálních 
a významných investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a celoživotního 
vzdělávání učitelů při zachování 
koordinovaného celoevropského úsilí 
o dosažení dalších společných cílů 
v oblasti vzdělávání; upozorňuje na
klíčovou roli programu Leonardo da 
Vinci zaměřeného na rozvoj nových 
schopností a dovedností;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. opakovaně upozorňuje na potřebu 
upřednostňovat veřejné investice do 
oblastí podporujících udržitelný růst, jako 
například do výzkumu, inovací a 
vzdělávání, zejména v době konsolidace 
veřejných financí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Silvia Costa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že propojení 
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vzdělávacích systémů, včetně výrobního 
systému a místních veřejných služeb, 
odborných agentur a ústavů a agentur a 
ústavů pro hodnocení a osvědčování 
znalostí by se měla věnovat větší pozornost 
a intenzivnější úsilí;

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že by měla být v rámci 
jednotného trhu věnována větší pozornost
vzdělávání od úplného začátku vývoje až 
po základní a vyšší vzdělávání, stejně jako 
odbornému vzdělávání a vzdělávání 
dospělých;

5. trvá na tom, že vzdělávání od úplného 
začátku vývoje až po vyšší vzdělávání, 
včetně odborného vzdělávání, a stejně tak 
celoživotní vzdělávání by mělo být 
rozvíjeno a podpořeno skutečným 
politickým odhodláním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Marco Scurria

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že by měla být v rámci 
jednotného trhu věnována větší pozornost 
vzdělávání od úplného začátku vývoje až 
po základní a vyšší vzdělávání, stejně jako 
odbornému vzdělávání a vzdělávání 
dospělých;

5. trvá na tom, že by měla být v rámci 
jednotného trhu věnována větší pozornost 
vzdělávání od úplného začátku vývoje až 
po základní a vyšší vzdělávání, včetně 
předávání znalostí a dovedností, stejně 
jako odbornému vzdělávání a vzdělávání 
dospělých;

Or. it
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Pozměňovací návrh 14
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby provedly 
konkrétnější opatření proti 
nezaměstnanosti mládeže (tj. vzdělávací 
programy, odborná příprava, záruky pro 
mládež atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje potřebu mnohem 
ambicióznějších cílů, zároveň však bere na 
vědomí společný cíl snížit do roku 2020 
předčasné ukončování školní docházky na 
méně než 10 % a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zohlednila velké rozdíly mezi 
členskými státy a aby zajistila srovnatelná 
kritéria pro porovnávání výsledků 
a zohlednila dlouhodobou perspektivu;

6. schvaluje cíl strategie Evropa 2020 
snížit podíl osob ve věku 18–24 let, které 
opouštějí vzdělávací systém, na méně než 
10 %, a naléhavě žádá členské státy, aby 
co nejdříve předložily praktická reformní 
opatření a plány pro dosažení tohoto cíle;
zdůrazňuje potřebu mnohem 
ambicióznějších cílů do budoucna;
naléhavě vyzývá Komisi, aby zohlednila 
velké rozdíly mezi členskými státy a aby 
zajistila srovnatelná kritéria pro 
porovnávání výsledků a zohlednila 
dlouhodobou perspektivu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Juozas Imbrasas
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje potřebu mnohem 
ambicióznějších cílů, zároveň však bere na 
vědomí společný cíl snížit do roku 2020 
předčasné ukončování školní docházky na 
méně než 10 % a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zohlednila velké rozdíly mezi 
členskými státy a aby zajistila srovnatelná 
kritéria pro porovnávání výsledků 
a zohlednila dlouhodobou perspektivu;

6. schvaluje cíl strategie Evropa 2020 
snížit podíl osob ve věku 18–24 let, které 
opouštějí vzdělávací systém, na méně než 
10 %, a žádá členské státy, aby co nejdříve 
předložily praktická reformní opatření a 
plány pro dosažení tohoto cíle; zdůrazňuje 
potřebu mnohem ambicióznějších cílů do 
budoucna; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zohlednila velké rozdíly mezi členskými 
státy a aby zajistila srovnatelná kritéria pro 
porovnávání výsledků a zohlednila 
dlouhodobou perspektivu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje potřebu mnohem 
ambicióznějších cílů, zároveň však bere na 
vědomí společný cíl snížit do roku 2020 
předčasné ukončování školní docházky na 
méně než 10 % a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zohlednila velké rozdíly mezi 
členskými státy a aby zajistila srovnatelná 
kritéria pro porovnávání výsledků 
a zohlednila dlouhodobou perspektivu;

6. zdůrazňuje potřebu mnohem 
ambicióznějších cílů, zároveň však bere na 
vědomí společný cíl snížit do roku 2020 
předčasné ukončování školní docházky na 
méně než 10 % a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby zohlednila velké rozdíly mezi 
členskými státy i v jejich rámci, věnovala 
přitom  zvláštní pozornost znevýhodněným 
skupinám včetně migrantů a Romů a aby 
zajistila srovnatelná kritéria pro 
porovnávání výsledků a zohlednila 
dlouhodobou perspektivu;

Or. fr



AM\870382CS.doc 11/15 PE467.140v01-00

CS

Pozměňovací návrh 18
Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve snaze 
o dosažení tohoto cíle věnovala zvláštní 
pozornost skupinám obyvatel se zvláštními 
potřebami a ze znevýhodněných prostředí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích, přičemž počet
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním se musí do roku 2020 zvýšit na 
40%.

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích; vyjadřuje obavy 
nad zjištěním vyplývajícím z průzkumu 
ročního růstu provedeného Komisí, že 
plány a opatření členských států na 
realizaci společného cíle EU zvýšit podíl 
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním do roku 2020 na 40 % nejsou 
dostačující; vzhledem k tomu, že pro 
podporu inovací a udržitelného růstu je 
nutné mít dostatečný počet pracovníků s 
univerzitním vzděláním nebo jinými 
kvalifikacemi, vyzývá členské státy, aby 
přezkoumaly plnění svých závazků v této 
oblasti;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 20
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích, přičemž počet
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním se musí do roku 2020 zvýšit na 
40%.

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích; vyjadřuje obavy 
nad zjištěním vyplývajícím z průzkumu 
ročního růstu provedeného Komisí, že 
plány a opatření členských států na 
realizaci společného cíle EU zvýšit podíl
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním do roku 2020 na 40 % nejsou 
dostačující; vzhledem k tomu, že pro
podporu inovací a udržitelného růstu je 
nutné mít dostatečný počet pracovníků s 
univerzitním vzděláním nebo jinými 
kvalifikacemi, vyzývá členské státy, aby 
přezkoumaly plnění svých závazků v této 
oblasti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích, přičemž počet 
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním se musí do roku 2020 zvýšit na 
40%.

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly výzkum založený na znalostech 
a inovacích, přičemž počet mladých lidí 
s ukončeným univerzitním vzděláním se 
musí do roku 2020 zvýšit na 40%.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí univerzity, aby ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích, přičemž počet 
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním se musí do roku 2020 zvýšit na 
40%.

7. vybízí univerzity, aby –  v souladu se 
zásadou subsidiarity s ohledem na svou 
nezávislost a zvláštnosti – ve větší míře 
prováděly základní výzkum, který tvoří 
základ hospodářství založeného na 
znalostech a inovacích, přičemž počet 
mladých lidí s ukončeným univerzitním 
vzděláním se musí do roku 2020 zvýšit na 
40%.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Georgios Papanikolaou

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy k dodatečným 
krokům pro dosažení cílů strategie EU 
2020, které jsou v této chvíli ještě vzdálené 
od již stanovených cílových hodnot.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marie-Christine Vergiat

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam kulturních politik, 
zejména veřejných politik, pro vzdělávání 
a odbornou přípravu a pro všeobecný 
přístup ke kultuře a je toho názoru, že tyto 
politiky by se v žádném případě neměly 
stát obětí rozpočtové kázně, zejména 
proto, že z hlediska zátěže rozpočtu jsou 
poměrně méně významné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Nessa Childers

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby při koordinaci 
strategií odborné přípravy s institucemi 
třetího stupně využila současných a 
budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti, 
které zjistí během hospodářského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Cătălin Sorin Ivan

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k větší podpoře mobility 
studentů a mladých profesionálů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Cătălin Sorin Ivan

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. trvá na zintenzívnění modernizace 
vyššího vzdělávání a na zvýšení atraktivity 
tohoto sektoru.

Or. en


