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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 a posílení evropské 
konkurenceschopnosti je důležité investovat do vzdělávání, a naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zlepšily přístup k celoživotnímu učení pro všechny, a to i přes proces 
rozpočtové konsolidace;

2. připomíná, že vysoká úroveň dovedností a znalostí je nezbytná k tomu, aby se snížila míra 
nezaměstnanosti, usnadnila dobrovolná geografická mobilita a podpořila profesní mobilita 
a aby měl evropský průmysl, zejména malé a střední podniky, k dispozici patřičně 
vzdělané a odborně připravené zaměstnance;

3. zdůrazňuje, že v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je zapotřebí poradenství, které by 
studentům, stážistům a pracovníkům pomohlo nalézt studijní dráhu nejlépe vyhovující 
jejich vlohám a zájmům, a uznává, že předvídání vývoje na trhu práce může být pro 
všechny zúčastněné velmi užitečné k tomu, aby mohli lépe směrovat své kroky a dokázali 
se informovaně rozhodovat;

4. vyjadřuje politování nad poklesem objemu finančních prostředků na vzdělávání a nad tím, 
že podniky kvůli krizi nenabízejí odborné stáže;

5. připomíná, že zaměstnavatelé nesou klíčovou odpovědnost za to, aby se celoživotní učení 
stalo realitou pro všechny, a vybízí je k tomu, aby pracovníkům po celou dobu jejich 
kariéry umožňovali průběžně se vzdělávat;

6. naléhavě vyzývá členské státy, aby si stanovily ambiciózní cíle a uplatňovaly inovativní 
přístupy ve snaze zamezit předčasnému ukončování školní docházky, a požaduje 
různorodé a flexibilní přechody mezi vzděláváním, které se přizpůsobí potřebám různých 
studentů, zavedení duálních systémů kombinujících studium a praktickou výuku a lepší 
příležitosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;

7. vyzývá ke zintenzívnění politického dialogu a spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 
přípravy mezi Unií a jejími mezinárodními partnery, jež budou odrážet rostoucí 
vzájemnou hospodářskou, sociální a politickou závislost a přispívat k uskutečňování 
vnějšího rozměru strategie Evropa 2020.


