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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 kreativita a informační a komunikační technologie vytvářejí v novém 
digitálním hospodářství novou podnikatelskou kulturu, jež úzce souvisí s odborným 
vzděláváním a přípravou, 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;

2. připomíná, že investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou nezbytné pro lepší 
budoucnost Evropy; domnívá se, že klíčové kompetence a nové kvalifikace poskytují 
lidem nové příležitosti a jsou navíc základem pro dlouhodobý a udržitelný hospodářský 
a sociální rozvoj;

3. upozorňuje, že vazba mezi vzděláváním a odbornou přípravou, zejména cesta od 
odborného k vysokoškolskému vzdělávání, vyžaduje změny ze strany vzdělávacích 
institucí, aby byly schopny vypořádat se s rozdíly ve způsobech výuky a studia, a že je 
proto nezbytná vhodnější odborná příprava učitelů;

4. domnívá se, že vytvoření nové strategie pro studium jazyků, jejímž cílem bude zlepšení 
obecných znalostí v oblastech konkrétních dovedností, usnadní mobilitu učitelů 
a studentů;

5. doporučuje posílit kreativitu na všech úrovních vzdělávání, včetně odborného 
a neformálního vzdělávání a informálního učení;

6. domnívá se, že regionální a místní orgány hrají klíčovou úlohu při vytváření přátelského 
prostředí pro úspěšnou spolupráci mezi trhem práce a studenty absolvujícími odborné 
vzdělávání a přípravu;

7. vyzývá Komisi, aby i nadále podporovala systémy pro zajišťování kvality, jako jsou ty 
doporučované v evropském systému pro zajišťování kvality v rámci sítě odborného 
vzdělávání a přípravy (EQAVET);

8. domnívá se, že výzvy uvedené ve strategii 2020 vyžadují poskytnutí odpovídajících 
finančních zdrojů a zvýšení prestiže odborného vzdělávání a přípravy; v této souvislosti se 
domnívá, že by bylo velmi cenné, pokud by byly zviditelňovány úspěchy studentů na trhu 
práce.


