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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. považuje vzdělávání a odbornou přípravu za zásadní pro začlenění mladých lidí na trh 
práce a zdůrazňuje, že je důležité všem zpřístupnit systémy celoživotního vzdělávání 
a vybavit občany dovednostmi a schopnostmi, jež jsou nastíněny v iniciativě „Nové 
dovednosti pro nová pracovní místa“; 

2. zdůrazňuje, že je důležité pomoci mladým lidem se zahájením podnikání, a doporučuje, 
aby EU uskutečnila ve vzdělávacích zařízeních informační kampaň týkající se podnikání, 
kapitálu pro jeho zahájení, danění začínajících podniků a odborné přípravy;

3. domnívá se, že je nezbytné zavést partnerství mezi oblastí vzdělávání a pracovním 
světem, a vyzývá ke zlepšení mobility studentů, učitelů a zaměstnanců;

4. podporuje poskytování stáží jako doplnění učebního plánu, aby žáci dostali příležitost 
získat pracovní zkušenosti, což jim v budoucnosti usnadní zařazení na trhu práce;

5. považuje uskutečňování stáží za mimořádně důležité, protože stáže poskytují příležitost 
začít pracovat pouze s omezenými předchozími zkušenostmi a přípravou; domnívá se, že 
jsou užitečným nástrojem, který spojuje oblast vzdělávání s pracovním světem, protože v 
některých systémech dosahuje míra zařazení na pracovní místo po úspěšném absolvování 
stáže až 70 %;

6. domnívá se, že učni by měli být řádně odborně připravováni a že tato příprava na 
zaměstnání by měla být prostředkem k získání dovedností a schopností; podporuje 
posílení vazeb mezi oblastí vzdělávání a pracovním světem a navrhuje, aby byly kromě 
vědy a techniky vyučovány také cizí jazyky;

7. připomíná, že nová strategie EU do roku 2020 má zásadní úlohu ve zlepšování uplatnění 
občanů; jelikož jsou při dosahování jejích cílů stěžejním faktorem mladí lidé, považuje za 
zásadní, aby se jim dostávalo lepšího vzdělávání a odborné přípravy.


