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Pozměňovací návrh 1
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

1. poukazuje na to, že krize zasáhla 
zejména mladé lidi, přičemž někteří autoři 
se uchylují až k termínu „ztracená 
generace“; dále připomíná, že míra 
nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské 
unii dosáhla v lednu 2013 23,6 % a že – a 
to vyvolává ještě větší obavy – 8 milionů 
lidí ve věkové skupině 18–25 let není ve 
vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní 
přípravě1, vyzývá členské státy, aby 
s ohledem na naléhavé sociální problémy, 
jimž EU čelí, zvýšily míru investic do 
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, 
a připravovaly tak studenty na sociální a 
profesní začleňování a zejména na stále se 
měnící potřeby trhu práce;
__________________
1Zaměstnanost a sociální situace v EU –
čtvrtletní přehled (březen 2013)

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
studenty na stále se měnící potřeby trhu

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a zajistily tak, že 
studenti budou mít nezbytné dovednosti a 
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práce; nástroje k tomu, aby vstoupili na trh práce 
a podíleli se na jeho fungování; 
zdůrazňuje, že v rámci evropského 
semestru byla řada členských států 
důrazně vyzvána, aby zvýšila investice do 
vzdělání; podtrhuje, že nedostatek investic 
do vzdělání může mít negativní dopad na 
dosažení cílů strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak
studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
dosažení záměrů a hlavních cílů, ke 
kterým se EU zavázala v rámci strategie 
Evropa 2020, tedy za účelem uskutečnění 
inteligentního a zeleného růstu 
podporujícího začlenění a vytvoření silné 
a inovativní Evropy a podpory sociálního
začleňování a dosažení vyšší míry 
solidarity spolu s přípravou občanů na 
úspěšný život přinášející naplnění zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, které připraví studenty 
na stále se měnící potřeby trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 1. vyzývá členské státy, aby zvýšily míru 
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vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

investic do kvalitního vzdělávání a odborné 
přípravy, a připravovaly tak studenty na 
život a vzaly přitom v potaz nové nároky 
společnosti a stále se měnící potřeby trhu 
práce; domnívá se, že tím, že se podpoří 
rozvíjení schopností studentů zapojit se do 
společnosti a jejich tvůrčích schopností a 
míry znalostí a dovedností, vznikne silná a 
inovativní Evropa a podpoří se sociální 
začleňování;

Or. fi

Pozměňovací návrh 5
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropské unie
a podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 6
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 

1. vyzývá členské státy, aby za účelem 
vytvoření silné a inovativní Evropy a 
podpory sociálního začleňování zvýšily 
míru investic do kvalitního vzdělávání a 
odborné přípravy, a připravovaly tak 
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studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce;

studenty na stále se měnící potřeby trhu 
práce a pomohly jim získat mezioborové 
dovednosti, které jsou nejžádanější;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
strategii založenou na růstu a 
zaměstnanosti; zdůrazňuje, že investice do 
lidského kapitálu jsou klíčové v rámci 
úsilí splnit cíle strategie Evropa 2020, 
vybudovat silnou a inovativní Evropu, 
posílit sociální soudržnost a rozvíjet 
aktivní občanství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
veřejné financování vzdělávacího systému 
a členské státy by měly lépe využívat 
evropské strukturální fondy a posílit 
zapojení sociálních partnerů do 
vzdělávání a odborné přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že propouštění učitelů 
pro nadbytečnost, ke kterému dochází ve 
zvýšené míře v některých zemích, ježbyly 
zachráněny před úpadkem, vede ke 
snižování standardů výuky, uzavírání 
škol, omezování osnov a většímu počtu 
případů nedostudování vysoké školy a 
předčasného opuštění vzdělávacího 
systému; dále je přesvědčen, že vyšší počet 
studentů připadajících na jednoho učitele 
jakožto jeden z důsledků škrtů v tomto 
odvětví vede ke snížení standardů 
v odvětví vzdělávání, jehož cílem má být 
umožnit učitelům více se věnovat pokroku 
svých studentů a žáků na cestě za 
vzděláním;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. pro zachování systémů vzdělávání je 
klíčový postup umísťování a náboru 
učitelů; vyzývá členské státy, aby 
dodržovaly zásady stanovené ve směrnici 
Rady 1999/70/ES o pracovních poměrech 
na dobu určitou;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 11
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, 
a řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, nabízely průřezové 
dovednosti – které pomohou studentům 
řešit problémy, pružně reagovat a 
přizpůsobit se nepředvídatelným situacím,
pracovat v týmech a vícekulturním 
prostředí – a praktické dovednosti 
v podnikání a v oblasti přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky, 
vysokou míru digitální gramotnosti a 
účinné znalosti cizích jazyků a aby to vše 
bylo dostupné pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, 
a řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že se
vzdělání zabývá potřebami každého 
potenciálního studenta účelným 
způsobem, který podporuje účast studenta 
na výuce, a zaměřuje se na aktivní 
občanství, průřezové a podnikatelské 
dovednosti a dovednosti v oblasti 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky, digitální gramotnost a znalosti 
cizích jazyků a rovněž na dovednosti 
nezbytné pro práci v odvětvích, u kterých 
je vysoká pravděpodobnost, že zajistí 
kvalitní a udržitelná pracovní místa, jako 
např. odvětví spojená s udržitelným 
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hospodářstvím podporujícím začlenění, 
přechodem v oblasti životního prostředí
a informačních a komunikačních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, 
a řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
rozmanité vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, rozvíjení tvůrčích 
dovedností, průřezové a podnikatelské 
dovednosti a dovednosti v oblasti 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky, digitální gramotnost a znalosti 
cizích jazyků a aby dbaly také na 
estetickou a tělesnou výchovu, a zajistily 
tak vyvážené všeobecné vzdělání a 
osobnostní rozvoj, a řešily tak rovněž
nesoulad mezi úrovní všeobecného 
vzdělání a osvojenými odbornými
dovednostmi na jedné straně a změnami, 
jež prodělává poptávka na trhu práce, na 
straně druhé;

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 

2. zdůrazňuje, že je nezbytná vyšší úroveň 
vědomostí a dovedností; vyzývá proto
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aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

členské státy, aby poskytovaly účelnější 
vzdělávání se zaměřením na aktivní 
občanství, průřezové a podnikatelské 
dovednosti a dovednosti v oblasti 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky, digitální gramotnost a znalosti 
cizích jazyků, a řešily tak nesoulad mezi 
dovednostmi a poptávkou na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
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inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak rozdíl mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků již od 
útlého věku, a řešily tak nesoulad mezi 
dovednostmi a poptávkou na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
průřezové a podnikatelské dovednosti a 
dovednosti v oblasti přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky, 
digitální gramotnost a znalosti cizích 
jazyků, a řešily tak nesoulad mezi 
dovednostmi a poptávkou na trhu práce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 19
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, 
a řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti (se zvláštním 
zřetelem ke společenské odpovědnosti 
podniků) a dovednosti v oblasti přírodních 
věd, technologie, inženýrství a matematiky, 
digitální gramotnost a znalosti cizích 
jazyků, a řešily tak nesoulad mezi 
dovednostmi a poptávkou na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce; poznamenává 
v této souvislosti, že potenciál vytvářet 
pracovní místa, pokud jde o odvětví jako 
zelené hospodářství, zdravotnictví a 
informační a komunikační odvětví, si 
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v nadcházejících letech vyžádá rostoucí 
počet kvalifikovaných pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti v 
oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly 
účelnější vzdělávání se zaměřením na 
aktivní občanství, průřezové a 
podnikatelské dovednosti a dovednosti 
v oblasti přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky, digitální 
gramotnost a znalosti cizích jazyků, a 
řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a 
poptávkou na trhu práce; zdůrazňuje 
nicméně, že vzhledem k tomu, že 
v důsledku současné krize vyhlašuje 
úpadek stále větší počet firem, nebudou 
v brzké době k dispozici žádné podniky, 
které by byly s to nabídnout stáže či 
pracovní místa mladým lidem, a to bez 
ohledu na úsilí, které členské státy
vyvinou při vyrovnávání rozdílů mezi 
nabídkou a poptávkou; domnívá se proto, 
že jakýkoliv pokus o reformu systému 
vzdělávání skončí neúspěchem, nebudou-
li zároveň přijata opatření, která zabrání 
uzavírání či přemísťování podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vzhledem ke značnému rozdílu mezi 
osvojenými dovednostmi a požadavky trhu 
práce vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi podniky a 
univerzitami, pokud jde o přípravu 
k výkonu odborných povolání, 
vypracovávání studijních plánů a 
zavedení vyučovacích hodin zaměřených 
na poradenství při výběru povolání ve 
školách, což poslouží jako základní 
opatření k předcházení nezaměstnanosti 
mladých lidí;

Or. el

Pozměňovací návrh 23
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. mnoho rodin již nemůže kvůli 
hospodářské a finanční krizi hradit 
náklady na vyšší vzdělání, což vede 
k nárůstu počtu případů předčasného 
opuštění vzdělávacího systému v míře, 
kterou v současnosti pozorujeme; je 
přesvědčen, že by členské státy měly 
zaručit právo všech osob na bezplatné, 
všeobecné a vysoce kvalitní vzdělání, a to 
bez ohledu na jejich ekonomickou situaci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby na základě 
soustavného dalšího sledování 
zaměřeného na zabraňování předčasnému 
ukončování školní docházky zavedly 
konkrétní kurzy a cvičení v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy a zajistily
tak, že osvojené dovednosti budou 
přizpůsobené současným i budoucím 
potřebám trhu práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná členským státům, že je 
potřeba zlepšit výsledky učení a zajistit 
tak, že mladí lidé budou mít dostatečné 
znalosti a dovednosti, které potřebují 
k úspěšnému začlenění do společnosti a 
uplatnění na trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
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všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

všechny na všech úrovních, a zintenzivnily 
rozvíjení partnerství podniků a škol 
s cílem zajistit, že vzdělávání a odborná 
příprava budou více uzpůsobeny potřebám 
trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne 
řešení, díky nimž bude možné naplňovat 
různé potřeby studentů, především osob se 
zdravotním postižením;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
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možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a
osoby se zdravotním postižením;

možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou osoby s tělesným nebo 
duševním postižením;

Or. nl

Pozměňovací návrh 29
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a
osoby se zdravotním postižením;

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou osoby se zdravotním 
postižením, migranti a příslušníci menšin;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 

3. vyzývá členské státy, aby rozvinuly a
zabezpečily integrovaný vzdělávací systém 
podporující začlenění a orientovaný na 
celoživotní vzdělávání, který bude 
přístupný pro všechny na všech úrovních a 
nabídne na míru uzpůsobená řešení, díky 
nimž bude možné naplňovat potřeby 
studentů, především těch, kteří jsou 
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skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

vystaveni riziku nezačlenění do 
společnosti či sociálnímu vyloučení, jako 
jsou studenti ze zranitelných sociálních 
skupin, včetně Romů, migrantů a osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který klade zvláštní důraz na 
poskytnutí rovného přístupu pro všechny 
na všech úrovních a nabídne podpůrná a
na míru uzpůsobená řešení a 
individualizované vzdělávací programy, 
díky nimž bude možné naplňovat různé 
potřeby studentů, především příslušníků
zranitelných sociálních skupin, jako jsou 
Romové, migranti a osoby se zdravotním 
postižením – a to během zahájení studia, 
v jeho průběhu i při absolvování;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
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vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

vzdělávání, který zajistí stejné podmínky, 
pokud jde o soutěž o místa v kurzech, a 
stejné studijní podmínky na všech 
úrovních a nabídne na míru uzpůsobená 
řešení, díky nimž bude možné naplňovat 
různé potřeby studentů na rozdílných 
úrovních, především těch ze zranitelných 
sociálních skupin, jako jsou Romové, 
migranti a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný systém získávání kvalifikací 
podporující začlenění a orientovaný na 
celoživotní vzdělávání, který bude 
přístupný pro všechny na všech úrovních a 
nabídne na míru uzpůsobená řešení, díky 
nimž bude možné naplňovat různé potřeby 
studentů, především těch ze zranitelných 
sociálních skupin, jako jsou Romové, 
migranti a osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily
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integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních, budou jej 
zajišťovat vysoce kvalifikovaní učitelé a 
školitelé, bude využívat inovativní učební 
metody a vysoce kvalitní infrastrukturu a 
zařízení, bude vysoce relevantní z hlediska 
trhu práce, poskytne možnosti dalšího 
vzdělávání a odborné přípravy a nabídne 
na míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením;

3. vyzývá členské státy, aby zabezpečily 
integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní 
vzdělávání, který bude přístupný pro 
všechny na všech úrovních a nabídne na 
míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude 
možné naplňovat různé potřeby studentů, 
především těch ze zranitelných sociálních 
skupin, jako jsou Romové, migranti a 
osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské 
státy posílily své strategie týkající se 
celoživotního učení, a to tak, že učiní 
odbornou přípravu přitažlivější a že 
zajistí, aby každý mohl uplatňovat své 
právo na odbornou přípravu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že je třeba dát přednost 
získávání klíčových dovedností – každý 
mladý člověk musí mít základní znalosti a 
schopnosti, které bude v dospělosti 
potřebovat pro svůj osobní a pracovní 
život; zdůrazňuje, že je nutné se zaměřit 
na znevýhodněné oblasti a mladé lidi 
s problémy; je přesvědčen, že se 
prostřednictvím vytváření osobních 
studijních plánů musí dostat pomoci 
každému žáku či studentu, a to tak, že se 
zajistí profesní a vzdělávací poradenství 
pro každého a že se nabídne na počátku 
sekundárního vzdělávání modul, který 
studentům přinese vzhled do možností, jak 
rozvíjet svou profesní dráhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v mnoha odlehlých 
oblastech existují závažné problémy 
s dostupností škol, což vede k prudkému 
nárůstu případů předčasného ukončení 
školní docházky; vyzývá členské státy, aby 
vzhledem ke značným hospodářským 
obtížím, které postihují většinu evropských 
občanů, podnikly konkrétní kroky k 
odstranění překážek tohoto druhu;

Or. el
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Pozměňovací návrh 38
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
struktury na podporu a začlenění žáků a 
studentů se zvláštními vzdělávacími 
potřebami do všech systémů vzdělávání; 
zdůrazňuje, že vytváření hodnotících 
měřítek pro žáky se zvláštními 
vzdělávacími potřebami by mělo probíhat 
za účasti rodičů, speciálních pedagogů, 
třídního učitele nebo člena třídní rady a 
pracovníků zdravotnických a sociálních 
služeb;

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby jako součást 
opatření na zvýšení počtu studentů ve 
vyšším vzdělávání usnadnily přístup 
mladým lidem na univerzity, mimo jiné 
také zavedením studentských úvěrů za 
výhodných podmínek, grantů a 
důstojného ubytování pro studenty, 
protože mnoho mladých lidí nemůže
studovat kvůli finančním problémům; 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
zranitelným sociálním skupinám, jako 
jsou mladí lidé pocházející z rodin, jejichž 
příslušníci jsou dlouhodobě 
nezaměstnaní;
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Or. el

Pozměňovací návrh 40
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby založily či 
posílily střediska či jiné obdobné struktury 
na odhalení potřeb trhů práce ve svých 
zemích a na uplatňování těchto výsledků 
v každé fázi procesu vzdělávání;

Or. el

Pozměňovací návrh 41
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky, a splnit tak hlavní cíle 
strategie Evropa 2020, které stanoví méně 
než 10 % předčasných ukončení, tím, že 
zahájí vysoce kvalitní vzdělávání v raném 
věku, rozvojové programy a programy 
péče, zaručí rovný přístup k dětem a také
nabídnou širokou škálu mimoškolních 
činností a zapojí do procesu vzdělávání
rodiče; připomíná, že tyto kroky jsou 
nezbytné, má-li se zakročit proti 
nerovnostem vyplývajícím ze 
znevýhodnění v raném dětství, zabránit 
vzdělávání znevýhodněných studentů ve 
zvláštních, oddělených školách a zastavit 
přenášení dědictví chudoby a sociálního 
vyloučení z generace na generaci;
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Pozměňovací návrh 42
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí zvláštní
vzdělávání v raném věku, rozvojové 
programy a programy péče přizpůsobené 
potřebám trhu práce, a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí péči o dítě
v raném věku, rozvojové a vzdělávací
programy vhodné pro danou věkovou 
skupinu, nabídnou mimoškolní činnosti, 
při povzbuzování dětí k učení zapojí rodiče 
a znevýhodněným studentům budou po 
celou dobu jejich studia poskytovat 
poradenství a pomohou jim získat přístup 
k programu Erasmus a stážím;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 44
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, které jsou dostupné všem 
a zaměřují se na celé období raného 
dětství – od narození do věku šesti let –, 
nabídnou mimoškolní činnosti, zapojí 
rodiče a zavedené místní nevládní 
organizace do provádění a sledování 
těchto opatření a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
kvalitním stážím;



PE510.631v01-00 26/51 AM\935078CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat podporu a pomohou jim 
získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. podtrhuje, že ke splnění cíle strategie 
Evropa 2020, pokud jde o snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky, 
musí všechny členské státy vyvinout 
značné úsilí; zdůrazňuje, že vedle jiných 
strategií by členské státy měly snižovat 
míru předčasného ukončování školní 
docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a vytvoří širokou 
škálu podpůrných programů, jako je
poskytování poradenství znevýhodněným 
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studentům po celou dobu jejich studia, 
které jim pomůže získat přístup k 
programu Erasmus a stážím; klade důraz 
na to, že současná míra účasti studentů s 
nižšími příjmy v programu Erasmus je 
nižší než průměr a že je třeba na úrovni 
EU vynaložit skutečné úsilí, aby tyto 
programy byly přístupnější a lákavější pro 
skupiny, které v něm nejsou dostatečně 
zastoupeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím; vybízí členské státy, aby zvážily 
alternativní postupy, jak udržet studenty v 
systému vyššího vzdělávání, za pomoci 
úvěrů s nízkými nebo nulovými úroky, 
větší mírou udělování stipendií a grantů a 
kratší dobou studia zejména 
v magisterských programech;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Evelyn Regner
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím;

4. domnívá se, že by členské státy měly 
snižovat míru předčasného ukončování 
školní docházky tím, že zahájí vzdělávání 
v raném věku, rozvojové programy a 
programy péče, nabídnou mimoškolní 
činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným 
studentům budou po celou dobu jejich 
studia poskytovat poradenství a pomohou 
jim získat přístup k programu Erasmus a 
stážím; vítá v této souvislosti návrhy 
Komise na vytvoření rámce pro kvalitu 
stáží a Evropské aliance pro učňovskou 
přípravu;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby poskytly 
pomoc v oblasti doučování, poradenství a 
vytváření sítí pro znevýhodněné studenty 
po celou dobu jejich studia, zabránily tak 
jejich předčasnému ukončování 
sekundárního a terciárního vzdělávání a 
na terciárním stupni jim pak pomohly 
získat přístup k programu Erasmus a 
podporovaly jejich stáže v podnicích, 
veřejné správě a ve sdělovacích 
prostředcích, a umožnily jim tak získat 
vhodné pracovní zkušenosti a podpůrnou 
síť pro jejich budoucí profesní úspěch a 
také zapojit jejich svébytné postoje do 
kultury institucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby při 
modernizaci technické odborné přípravy 
podporovaly součinnost mezi sociálními 
partnery a vzdělávacími institucemi na 
místní úrovni, a sladily tak nabízené 
specializace, profesní zaměření a 
příslušné osnovy s konkrétními potřebami 
místního hospodářství a trhu práce;

Or. el

Pozměňovací návrh 52
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily a provedly evropský systém pro 
ověřování a uznávání kvalifikací a
formálního, neformálního a informálního 
učení, a pobízely tak všechny případné 
studenty mobilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. sdílí obavy Komise ohledně toho, že se 
vzdělávání dospělých účastní ve většině 
členských států znepokojivě nízké 
procento lidí, přičemž průměr v EU činí 
8,9 %; doporučuje rozšířit dostupné, 
vysoce kvalitní programy vzdělávání 
dospělých, zejména na pracovištích;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené
na neformálním a informálním učení;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadňovaly přechody mezi různými 
způsoby vzdělávání a odborné přípravy a
napomáhaly přechodu mezi vzděláváním, 
odbornou přípravou a zaměstnáním, 
zavedly záruku pro mladé lidi, nabízely 
kvalitní stáže, učení se prací, učňovskou 
přípravu a duální modely vzdělávání a
podporovaly získávání a uznávání 
kompetencí založených na neformálním a 
informálním učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 5. vyzývá členské státy, aby se náležitě 
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přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

zaměřily na přechod mezi různými 
způsoby vzdělávání a odborné přípravy, 
zásadně zlepšily přechod mezi 
vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení; 
zdůrazňuje také, že v průběhu evropského 
semestru byly členské státy vyzvány 
k tomu, aby odstranily existující překážky 
bránící přecházení mezi systémy 
vzdělávání a odborné přípravy; 
zdůrazňuje, že mladí lidé ve fázi přechodu 
čelí vyššímu riziku a že by členské státy 
měly zlepšit své politiky a zaměřit se na 
potřeby těchto lidí, zejména pokud jde o 
sociální zabezpečení a jistotu příjmů, 
financování a informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely vysoce kvalitní
stáže, učení se prací, učňovskou přípravu a 
duální modely vzdělávání, které zajistí 
důstojné mzdy a přiměřené pracovní 
podmínky spolu se silnou složkou učení a 
budou doplněné o postup získávání 
kvalifikace, a uznávaly schopnosti 
založené na neformálním a informálním 
učení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání, které jsou snadno přístupné a 
profesně orientované, a zároveň uznávaly 
schopnosti založené na neformálním a 
informálním učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a hledaly způsoby, jak uznávat
schopnosti založené na neformálním a 
informálním učení;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 59
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely kvalitní stáže, které 
zaručí stážistům práva, učení se prací, 
učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely placené stáže, 
učení se prací, učňovskou přípravu a duální 
modely vzdělávání a uznávaly schopnosti 
založené na neformálním a informálním 
učení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Jean-Luc Bennahmias
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly a oceňovaly
schopnosti založené na neformálním a 
informálním učení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

(Netýká se českého znění)

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a prostřednictvím dostupného 
a vysoce kvalitního systému ověřování
uznávaly schopnosti založené na 
neformálním a informálním učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení; 
vyzývá k hlubšímu partnerství mezi 
vzdělávacími institucemi a organizacemi 
zaměstnavatelů s cílem přizpůsobit 
získané kvalifikace potřebám trhu práce a 
vítá příklady spolupráce, jako jsou výroční 
setkání zástupců studentů a podniků, 
veletrhy práce pro nábor nových stážistů, 
učňů a mladých odborníků, zakládání 
pracovních agentur ve vzdělávacích 
institucích atd.;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení; vítá, 
že Komise představila návrh na vytvoření 
Evropské aliance pro učňovskou 
přípravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly 
přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu 
mezi vzděláváním, odbornou přípravou a 
zaměstnáním, nabízely stáže, učení se 
prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené 
na neformálním a informálním učení; 
zdůrazňuje nicméně, že jakýkoliv pokus o 
sladění kurzů vzdělávání a odborné 
přípravy s potřebami trhu práce bude 
neúspěšný, pokud nebudou zároveň 
přijata opatření, která zabrání uzavírání a 
přesídlování podniků, tedy právě těch 
organizací, které mohou nabídnout 
zaměstnání mladým absolventům a lidem, 
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kteří úspěšně prošli jinými formami 
odborné přípravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby nalezly 
udržitelné řešení problému nesouladu 
mezi získanými dovednostmi a požadavky 
trhu práce, a vyřešily tak nedostatek 
dovedností zejména v odvětvích 
s růstovým potenciálem, jako jsou IKT, 
zdravotnictví, služby poskytované
podnikům atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že by učňovská 
příprava, která je v EU stále nedostatečně 
využívána, a kurzy kombinující odbornou 
přípravu se získáváním pracovních 
zkušeností měly být dostupnější; domnívá 
se, že všechny školní osnovy a studijní 
plány by měly zahrnovat období získávání 
pracovních zkušeností; zdůrazňuje 
zároveň, že je potřeba zvýšit počet lidí 
účastnících se vyššího vzdělávání, a 
vyzývá k přijetí záruk, že studenti 
prodělávající soustavnou odbornou 
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přípravu, studenti sbírající pracovní 
zkušenosti a učni budou mít týž status;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že odborné stáže by měly 
mít vysokou kvalitu a měly by zaručovat 
stážistům příslušná práva, ale nemohou 
být využívány jako náhrada za trvalá 
pracovní místa;

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby vytvořila aktivnější 
politiku EU, jejímž cílem bude splnění 
cílů týkajících se přeshraniční mobility 
studentů a pracovníků a možnosti
převádět kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že politika vzdělávání je 
(také) součástí politiky trhu práce; vyzývá 
proto členské státy, aby přijaly opatření, 
která usnadní přechod ze systému 
vzdělávání na trh práce; dále vyzývá 
členské státy, aby posílily programy 
odborné přípravy a získávání praktických 
dovedností pro žáky a studenty a aby také 
podporovaly programy profesní orientace 
a doprovodné podpůrné programy týkající 
se volby povolání žáků a studentů;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává zvláštní význam, který má 
získávání prvních pracovních zkušeností, 
neboť je to rozhodující prvek při 
přechodu ze vzdělávání do pracovního 
života; zdůrazňuje potřebu rozšířit institut 
stáží a zavést je během sekundárního 
vzdělávání nebo po jeho ukončení, anebo 
na úrovni terciárního vzdělávání, a to 
zejména předkládáním a prováděním 
akčních plánů financovaných evropskými 
strukturálními fondy;

Or. el

Pozměňovací návrh 73
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby přijaly 
opatření na zvýšení účasti zaměstnanců a 
nezaměstnaných na programech změny 
povolání a rekvalifikace, a snížily tak 
riziko nezaměstnanosti, včetně 
dlouhodobé, jež hrozí té části pracovníků, 
po jejichž činnosti je stále menší 
poptávka;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
povolání vyžadující dovednosti v oblasti 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky, a to i pro ženy a od útlého 
věku, čímž umožní překonat segregaci na 
základě povolání a platovou diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá především v oblasti profesní 
přípravy k propojení všech příslušných 
subjektů, zejména sociálních partnerů a 
vzdělávacích institucí; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že podniky a vzdělávací 
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instituce odpovídají za to, aby studentům
umožnily vzdělávání s úzkým vztahem k 
praxi;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že systém duálního 
vzdělávání přinesl značný úspěch, 
zejména při zamezování nezaměstnanosti 
mladých lidí, a doporučuje těm členským 
státům, které tento systém dosud nemají, 
aby jej zavedly v rámci svých opatření 
usilujících o snížení nezaměstnanosti 
mladých lidí; v této souvislosti podtrhuje, 
že je bezpodmínečně nutné do tohoto 
systému široce a již v rané fázi zapojit
sociální partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

vypouští se

Or. nl
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Pozměňovací návrh 78
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje význam, jejž má úroveň 
odborné přípravy učitelů, a rovněž to, že 
je třeba připravovat učitele tak, aby si 
osvojili hlubší pedagogické dovednosti a 
znalosti v oboru, jejž mají vyučovat, a 
rovněž aby se zaměřovali na dovednosti a 
schopnosti, seznamovali se různými 
kulturami a know how, jak přizpůsobit
vyučování různým způsobům komunikace 
a učení a různým výchozím úrovním 
znalostí svých studentů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 79
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, zajistili výukové 
metody přizpůsobené na míru studentům 
ze zranitelných sociálních skupin,
seznamovali se různými kulturami a 
přizpůsobovali vyučování různým
způsobům komunikace a učení, které jsou 
studentům blízké, a zaměřili se více na 
výsledky učení než na s ním související 
formality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Heinz K. Becker

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů; důraz by se přitom měl 
klást především na jazykové znalosti, které 
jsou klíčem ke vzdělání, a na výuku a 
didaktiku;

Or. de

Pozměňovací návrh 81
Rachida Dati

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů; vítá, že Komise klade 
důraz na vzdělávání a odbornou přípravu 
v oblasti nových informačních a 
komunikačních technologií (IKT);

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Malika Benarab-Attou
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů; podtrhuje, že je nezbytné 
investovat do celoživotního učení učitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat 
učitele k tomu, aby se zaměřovali na 
dovednosti a schopnosti, seznamovali se 
různými kulturami a přizpůsobovali 
vyučování způsobům komunikace a učení 
svých studentů; vzhledem k hrozbě 
stárnutí učitelů a odlivu pracovníků 
z tohoto povolání vyzývá členské státy, aby 
do příslušných odborníků investovaly a 
umožnily jim tak i nadále působit v oboru, 
aby napomáhaly jejich profesnímu i 
osobnímu rozvoji a zlepšovaly jejich 
finanční situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Minodora Cliveti
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. doporučuje členským státům, aby 
zajistily učitelům a školitelům podstatně 
lepší pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
politiky pro všechny věkové skupiny na 
podporu celoživotního učení, které se 
zaměří na rozvoj schopností a dovedností, 
jež jsou nezbytné k tomu, aby tyto skupiny 
obstály před výzvami, které přináší 
dynamické změny v poptávce na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby za účelem 
sociální solidarity a v reakci na 
demografické výzvy podporovaly 
dobrovolnické činnosti u osob každého 
věku; nabádá je, aby podporovaly 
odbornou přípravu nezbytnou v odvětví 
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péče a podpory a nabízely stipendia lidem, 
kteří příslušné obory studují;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje, že je důležité, aby do 
vytváření politik v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy byli zapojeni mladí lidé, 
aby tak mohly být lépe zohledněny jejich 
potřeby; doporučuje v této souvislosti, aby 
Komise prováděla konzultace s 
vnitrostátními radami mládeže ohledně 
priorit mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba, aby se učitelé 
průběžně doškolovali, aby rozvíjeli své 
horizontální dovednosti, pokud jde o nové 
standardy, metody a postupy učení, a aby 
udrželi krok s rychlým vývojem v oblasti
vědy a techniky;

Or. el
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Pozměňovací návrh 89
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
nepřetržitý dialog mezi odvětvím 
vzdělávání a trhem práce a předcházely 
tak riziku, že získané dovednosti nebudou 
v souladu s poptávkou na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby v zájmu vyšší 
zaměstnatelnosti lidí v celé EU vzdělávaly 
své občany ohledně jejich práv 
vyplývajících z evropského občanství, 
občanských povinností a závazků a toho, 
jak mohou ke svému prospěchu využívat 
právo na volný pohyb v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje úlohu Evropského 
sociálního fondu (ESF) při podpoře 
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investic do vzdělávání a odborné přípravy, 
získávání dovedností a celoživotního 
učení; vyzývá proto důrazně k tomu, aby 
byl zaručen celkový minimální podíl
prostředků pro ESF ve výši 25 % rozpočtu 
určeného na politiku soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání podporujícímu 
začlenění a zda dovednosti získané při
vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů.

7. důrazně vyzývá členské státy, aby 
pravidelně sledovaly a vyhodnocovaly, zda 
jejich systémy a programy vzdělávání 
dokázaly oslovit příslušníky zranitelných 
sociálních skupin a zda se jim daří zaručit
na všech úrovních rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání podporujícímu 
začlenění a zda dovednosti, které jejich 
systém vzdělávání a výcviku nabízí,
skutečně zvýšily zaměstnatelnost studentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Malika Benarab-Attou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 

7. vyzývá členské státy, aby co nejdříve 
realizovaly doporučení týkající se 
vzdělávání v rámci evropského semestru; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby spolu 
se všemi zúčastněnými stranami včetně 
zástupců mladých lidí pravidelně 
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zaměstnatelnost studentů. sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů.

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů a jejich 
schopnost zapojit se do občanského a 
pracovního života.

Or. fi

Pozměňovací návrh 95
Jean-Luc Bennahmias

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů.

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně 
sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný 
přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
podporujícímu začlenění a zda dovednosti 
získané při vzdělávání a výcviku zvýšily 
zaměstnatelnost studentů a jejich zapojení 
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do společnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Roberta Angelilli

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly výměnu osvědčených postupů 
a modelů, které na úrovni EU přinesly 
pozitivní výsledky, pokud jde o snížení 
míry předčasného ukončování školní 
docházky, vybízení studentů k opětovnému 
vstupu do vzdělávacích systémů, zajištění 
účinného přechodu z procesu vzdělávání 
do světa práce, snížení míry 
nezaměstnanosti mladých lidí a zlepšení 
přístupu znevýhodněných skupin ke 
vzdělání a zaměstnání.

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Kinga Göncz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby sledovala, zda 
členské státy podnikly nezbytné kroky 
k reformě svých systémů vzdělávání 
s cílem splnit výše uvedené cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby i nadále vedly 
intenzivní dialog se vzdělávacími 
institucemi a zvýšily tak informovanost o 
možnostech financování z fondů EU, a 
aby ve svých operačních programech 
těmto institucím umožnily snadný přístup 
k financování; vybízí k využívání fondu 
EFRR pro financování odborné přípravy i 
dalšího vzdělávání jakožto součásti 
pracovního procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Daniël van der Stoep

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že členské státy mohou 
podle svého uvážení výše uvedené návrhy 
uplatnit, pokud je považují za vhodné, 
uplatňovat je ale nemusí.

Or. nl


