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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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; 

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

3. zdůrazňuje, že vzdělanost obyvatelstva závisí na kvalitě vzdělávání a výuky, a tudíž i na 
kvalitě učitelů a vychovatelů na všech úrovních; 

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;

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;

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;

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%.


