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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že investice do vzdělání a odborné přípravy a odhady budoucích potřeb 
jednotlivých dovednosti jsou zásadní , má-li být splněn závazek strategie EU 2020 na 
zlepšení úrovně vzdělání, tj. snížení nedokončení školní docházky pod 10 % nebo méně 
a zvýšení podílu ukončení terciárního nebo ekvivalentního vzdělávání na nejméně 40 %;

2. domnívá se, že opatření navrhovaná ve sdělení Komise budou vyžadovat důslednou 
politickou koordinaci; vyzývá proto členské státy, a zejména jejich příslušné ministry, 
aby se úžeji zapojili do procesu včasné identifikaci dovednostních potřeb; je pevně 
přesvědčen, že při navrhování vzdělávacích programů a programů odborné přípravy je 
zásadní účinná komunikace mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi s využitím 
konkrétních mechanismů;

3. uznává, že vytvoření on-line nástroje, jako je „EU Skills Panorama“ by mohlo v 
budoucnu pomoci pracovníkům získat správný poměr dovedností, jako jsou dovednosti 
v oblasti IKT a jazykové znalosti, a zvýšit tak možnosti jejich pracovního uplatnění 
a adaptability;  je pevně přesvědčen, že tento výhled by měl být zasazen do desetiletého 
časového rámce;

4. připomíná, že klíčovou úlohu v regionálních ekonomikách členských států mohou hrát 
vysoké školy a že vysoké školy jsou jedinými místy, kde se spojují inovace, vzdělávání 
a výzkum, a že mohou vést k vytváření pracovních příležitostí; zdůrazňuje, že zásadní je 
spolupráce mezi vysokými školami, regiony, vládami a podniky;

5. zdůrazňuje, že je třeba zachovat řemeslné tradice a s nimi spojené dovednosti a zavést 
strategie pro drobné řemeslné podnikatele s cílem zachovat kulturní identitu řemeslnictví;

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila profil programu Leonardo da Vinci, jakožto programu, který 
umožňuje lidem získávat nové dovednosti, znalosti a kvalifikace a který všeobecně 
zvyšuje atraktivitu přípravy na povolání; 

7. zdůrazňuje, že schopnost komunikace v cizích jazycích je považována pro všechny 
občany EU za důležitou a že je tato znalost kladně hodnocena zaměstnavateli při 
hodnocení uchazečů o zaměstnání; podporuje proto požadavek na znalosti jazyků 
a rozvoj výuky jazyků;

8. uznává, že systémy vyššího školství jsou potenciálně schopné připravovat lidi na 
pracovní život; například MSP, které nemají svůj výzkum a vývoj, mohou těžit 
z výsledků vysokoškolského výzkumu a odbornosti vysokých škol, a tyto MSP mohou 
nabídnout studentům možnosti stáží a zaměstnání; vyzývá proto k užší spolupráci mezi 
vysokoškolskými institucemi a MSP.


