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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020
(2010/2234(INI))

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2008 s názvem „Obnovená sociální 
agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století“ (KOM (2008)0412),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. června 2010 s názvem „Nový impuls pro 
evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání na podporu strategie Evropa 2020“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. listopadu 2009 s názvem „Klíčové schopnosti pro 
měnící se svět“ (KOM(2009)0640),

– s ohledem na osm klíčových kompetencí uvedených v doporučení Evropského parlamentu 
a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 s názvem „Klíčové schopnosti pro 
celoživotní vzdělávání – evropský referenční rámec,

– s ohledem na návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. dubna 2008 
ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET) (KOM(2008)0180),

– s ohledem na desetiletý pracovní program „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ a na 
návazné společné průběžné zprávy o pokroku s ohledem na jeho provádění,

–  s ohledem na sdělení Komise ze den 27. dubna 2009 „Strategie EU pro mládež –
Investování do mládeže a posílení jejího postavení“ (KOM(2009)0200),

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 „Strategie EU pro mládež – investování 
do mládeže a posílení jejího postavení“1,

–  s ohledem na usnesení Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské 
spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Mládež v pohybu – Iniciativa zaměřená na 
rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným 
způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (KOM(2010)477),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 11. května 2009 o hodnocení současného rámce 
evropské spolupráce v oblasti mládeže a o budoucích perspektivách obnoveného rámce 
(9169/09),

                                               
1 Texty přijaté tohoto dne, P7_TA(2010)0166.
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– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Digitální agenda pro Evropu“ (KOM(2010)0245) 
ze dne 26. srpna 2008,

– s ohledem na usnesení Rady ze dne 15. listopadu 2007 nazvané „Novými dovednostmi 
k novým povoláním“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o klíčových schopnostech pro měnící se 
svět: provádění pracovního programu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na rok 
20101,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o celoživotním učení jako základu 
znalostí, kreativity a inovací – provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná 
příprava 2010“2,

– s ohledem na studii střediska CEDEFOP na téma „Profesionalizace kariéry: lékařské 
dovednosti a možnosti kvalifikace v Evropě“, březen 2009,

– s ohledem na studii střediska CEDEFOP na téma „Dovednosti pro budoucnost Evropy: 
předvídání potřeb profesních dovedností“, květen 2009,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 11. května 2010 o kompetencích na podporu 
celoživotního učení a o iniciativě nazvané „Novými dovednostmi k
novým povoláním“, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání a přípravu (ECVET): systém pro přenos, shromažďování a uznávání 
výsledků vzdělávání v Evropě“  (SEK(2008)0441) ze dne 9. dubna 2008,

– s ohledem na výsledky jednání Rady ze dne 5. prosince 2008 k závěrům Rady a zástupců 
vlád členských států zasedajících v Radě o budoucích prioritách posílené evropské 
spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy (16459/08),

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 
o zavedení Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET),

– s ohledem na návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 
o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 21. listopadu 2008 o mobilitě mladých lidí; 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0164.
2 Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 33. 
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o klíčových schopnostech pro celoživotní učení,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 2007 nazvané „Ucelený rámec ukazatelů a 
referenčních kritérií pro sledování pokroku při plnění lisabonských cílů v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy“ 
(KOM(2007) 0061),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. září 2006 nazvané „Účinnost a spravedlnost v 
evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy“ (KOM(2006)0481), 

– s ohledem na výzkumnou studii nazvanou „Vedení ohrožené mládeže prostřednictvím 
učení k práci“, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), 
Lucemburk 2010,

– s ohledem na stručnou zprávu s názvem „Zaměstnanost v Evropě by měla být náročnější 
na znalosti a dovednosti“, CEDEFOP, únor 2010,

– s ohledem na stručnou zprávu nazvanou „Správná kvalifikace? Nevyrovnaná kvalifikace 
v Evropě“, CEDEFOP, červen 2010,

– s ohledem na dokument nazvaný „Práce a stárnutí“ střediska CEDEFOP, Lucemburk 
2010,

– s ohledem na články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se 
všeobecného a odborného vzdělávání, mládeže a sportu,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A7-0000/2010),
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A. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí je jednou z nejnaléhavějších výzev 
v Evropě a že je sledován cíl snížit kvótu osob předčasně opouštějících školu na méně než 
10 %,

B. vzhledem k tomu, že na základě demografických změn bude delší a rozmanitější pracovní 
životopis samozřejmostí a že pouze celoživotní učení může zajistit účast na trhu práce,

C. vzhledem k tomu, že odborné vzdělávání a příprava přizpůsobené individuálním potřebám 
studujících má zvláštní význam a že umožňuje lepší začlenění zejména pro specifické 
skupiny osob, jako jsou přistěhovalci, osoby s postižením nebo osoby předčasně 
opouštějící školu,

1. uznává význam odborného vzdělávání a přípravy a zdůrazňuje spolupůsobení a spolupráci 
všech subjektů v této oblasti; zdůrazňuje, že to představuje klíčový faktor úspěchu;

2. vítá opatření Komise, jejichž cílem je dosáhnout větší propustnosti, transparentnosti a 
srovnatelnosti ve vzdělávacích systémech a mezi nimi;

3. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby se odborné vzdělávání a příprava výrazněji 
zaměřily na potřeby trhu práce;

4. vítá prohloubení učebního nasazení zaměřeného na výsledky a rozvoj uznávání 
neformálně získaných kvalifikací;

Odborná příprava

5. vyzývá členské státy, aby zajistily kvalitní nabídku vzdělávání, která bude zaměřena na 
získávání poznatků v rámci pracovního procesu; 

6. požaduje větší vyváženost při volbě povolání u dívek a chlapců; 

7. požaduje institucionalizovaný dialog všech subjektů s cílem zajistit kvalitu a zaměření 
odborného vzdělávání na trh práce;

8. vítá cíl strategie EU 2020 zaměřit systémy odborného vzdělávání na tvořivost, inovaci a 
podnikání a vnímat samostatně výdělečnou činnost jako jednu z profesních možností; 

9. vyzývá členské státy, aby zprostředkováním kvalifikací zaměřených na svět práce 
zohlednily pracovní životopisy, které budou v budoucnu delší a rozmanitější; 

Oblast dalšího odborného vzdělávání a přípravy

10. vyzývá členské státy, aby zohlednily rostoucí potřebu kvalifikovaného odborného 
vzdělávání a aby prostřednictvím poradenských míst podporovaly zaměstnance při 
plánování vhodného odborného vzdělávání; vyzývá zaměstnavatele, aby umožňovali 
získávání odborné kvalifikace; 

11. vyzývá Komisi, aby vyvinula nástroj (kontrolní seznam celoživotního učení), který 



PR\839333CS.doc 7/10 PE452.809v01-00

CS

zaměstnance vybídne, aby systematicky a z vlastní iniciativy sledovali a pravidelně 
prověřovali, jaké kvalifikace jsou žádány pro další úspěšnou účast na pracovním trhu; 

12. zdůrazňuje význam snadno dostupného, flexibilního a individuálního odborného 
vzdělávání pro lidi v různých životních situacích; 

13. vyzývá členské státy, aby se v rámci odborné přípravy a celoživotního učení více 
zaměřovaly na zavádění výukových programů on-line, aby tak přispívaly k vyváženému 
rozdělení profesních a rodinných povinností v rodinách; 

Kvalita a účinnost odborného vzdělávání a přípravy

14. vyzývá členské státy, aby vytvořily lepší možnosti pro získávání kvalifikace školitelů a 
základ pro podpůrné partnerství v oblasti učení; 

15. zdůrazňuje zaměření na klíčové kompetence v odborném vzdělávání a přípravě, v jejichž 
podpoře je třeba pokračovat i vedle učení založeného na praxi;

16. žádá, aby mohly být činné také školy a vysoké školy poskytující odborné vzdělávání, 
zvláště vysoké školy pro další kvalifikaci v odborné oblasti, zejména u povolání v oblasti 
matematiky, informatiky, přírodních věd a technologií; konstatuje však, že nesmí docházet 
k žádnému narušování hospodářské soutěže se soukromými poskytovateli;

Nabídky pro specifické skupiny osob

17. naléhavě žádá členské státy, aby u odborného vzdělávání a přípravy zvláště zohledňovaly 
individuální potřeby méně kvalifikovaných osob, žáků z prostředí migrantů, 
nezaměstnaných a lidí s postižením; 

18. vyzývá členské státy, aby vytvářely možnosti přechodu pro mladistvé bez ukončeného 
vzdělání nebo s nízkým ukončeným vzděláním, aby jim umožnily vstup do pracovního 
světa; žádá s ohledem na vysokou citlivost této otázky o vytvoření pilotního projektu na 
řešení vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, který členské státy podpoří při propojování 
na místě mezi školou, podniky, pomocí mládeži a mladými lidmi;

Flexibilita a mobilita

19. vítá myšlenku zahájit přeshraniční mobilitu jakožto optimální součást odborného 
vzdělávání a přípravy; 

20. vyzývá členské státy, aby snadněji uznávaly mimoškolní a neformální učení;

21. vítá návrh Komise připravit nabídku vzdělávání ve formě modulů; požaduje však, aby 
byly jednotlivé moduly jasně definovány a aby byly srovnatelné; 

22.  je přesvědčen, že partnerství mezi subjekty odborného vzdělávání a přípravy, k němuž 
podněcuje strategie Evropa 2020, je předpokladem pro účinnost a význam trhu práce; 

23. vyzývá členské státy, aby u odborného vzdělání a přípravy dbaly také na získávání 
jazykových znalostí; 
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Evropská a mezinárodní spolupráce v oblasti odborného vzdělávání

24. vítá rozvoj společných referenčních nástrojů, který podporuje Kodaňský proces (Europass, 
evropský rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET) a 
evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání 
(EQAVET)) a podporuje důsledné zavádění a další rozvíjení těchto nástrojů;

25. vyzývá členské státy, aby zjednodušily postupy uznávání zahraničních profesních 
osvědčení, která umožňují prokazovat profesní schopnosti nejen pomocí formálních 
osvědčení, ale také prostřednictvím prokázání profesních dovedností, praktických a 
teoretických zkoušek i posouzení;

Finanční aspekty

26. žádá Komisi, aby přizpůsobila Evropský sociální fond, celkový program celoživotního 
učení i Erasmus pro mladé podnikatele tak, aby mohly být v rámci celé EU přidělovány 
prostředky na projekty odborného vzdělávání a přípravy i na boj proti nezaměstnanosti 
mladých lidí a na odborné vzdělání starších lidí v celé EU a aby byl usnadněn přístup 
k těmto prostředkům; 

27. vyzývá členské státy, aby podpořily systém poukázek z prostředků ESF určený na 
odborné vzdělávání, aby nabídku odborného vzdělávání mohli využívat také lidé s nízkým 
příjmem;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Možnost a schopnost učit se a pracovat v mezinárodním prostředí je důležitým předpokladem 
úspěšného profesního života v globalizovaném hospodářství. Stále více jsou potřeba 
pracovnice a pracovníci, kteří jsou mobilní, flexibilní a mají mezinárodní zkušenost. 

Klíčové elementy uvedené ve strategii Evropa 2020 týkající se inteligentního růstu (podpora 
znalostí, inovace a vzdělávání i digitální společnosti), trvalého růstu (výroba s účinným 
využitím zdrojů při současném růstu naší konkurenceschopnosti) a růstu podporujícího 
začlenění (zvýšení míry zaměstnanosti, kvalifikace a boj proti chudobě) by měly být uvedeny 
v život v oblasti odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím konkrétních opatření na 
úrovni Unie a členských států.

Přes drastické dopady hospodářské krize na evropský trh práce je třeba vycházet z toho, že se 
růst zaměstnanosti v Evropě v příštích deseti letech alespoň postupně zotaví. Jak ukazuje 
současná prognóza centra CEDEFOP týkající se nabídky kvalifikace a poptávky po 
kvalifikaci v Evropě, odhaduje se počet nových pracovních míst do roku 2020 na 80 milionů1.

Podle předběžných odhadů lze předpokládat, že bude přetrvávat vzestup poptávky po 
kvalifikacích. Průmyslová a technologická změna přináší výraznější potřebu vysoce a středně 
kvalifikovaných pracovních sil, avšak na úkor lidí s nízkou kvalifikací.

Právě u mladých lidí je třeba urychleně jednat: Trvalý vzestup nezaměstnanosti mladých lidí 
je jednou z nejnaléhavějších výzev v Evropě. 
Mladí zaměstnanci jsou nejen častěji nezaměstnaní než dospělí zaměstnanci, ale také častěji 
vykonávají méně jisté zaměstnání, za nižší mzdu a s horším sociálním zabezpečením. Členské 
státy musí přijmout cílené politické strategie na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a 
zároveň musí vždy zohlednit vnitrostátní zvláštnosti a potřeby. K cílům stanoveným v rámci 
strategie Evropa 2020 snížit podíl osob předčasně opouštějících školu na méně než 10 % 
ročně a umožnit dokončení vysokoškolského vzdělání 40 % mladých lidí je třeba přistupovat 
s pomocí konkrétních, tvořivých a účinných opatření.

Podniky stále výrazněji požadují, aby odborné vzdělávání a příprava měly výrazný vztah k 
praxi a byly jasně zaměřeny na řešení. Pro podniky je podstatné to, co účastník v návaznosti 
na odborné vzdělávání a přípravu skutečně přináší do pracovního prostředí, pokud jde o jeho 
schopnosti a dovednosti. 

Zde je nezbytné zaměřit se v rámci učení na výsledky. Také obě iniciativy rozvinuté v rámci 
Kodaňského procesu, evropský rámec kvalifikací a evropský systém kreditů pro odborné 
vzdělávání, výrazně ovlivní zaměření příštích let na evropské úrovni, vycházejí z nich již 
impulsy k reformě v systémech odborného vzdělávání v některých členských státech. Pokud 
jde o srovnatelnost systémů odborného vzdělávání a přípravy v členských státech EU, je třeba 
dbát na větší propustnost, transparentnost a srovnatelnost v různých vzdělávacích systémech a 
mezi nimi. Cíle a iniciativy evropské vzdělávací politiky vyžadují podporu všech subjektů 

                                               
1 CEDEFOP, Nabídka kvalifikace a poptávka po ní v Evropě: střednědobá předpověď do roku 2020, Lucemburk 
2010, s. 12.
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odborného vzdělávání. Vyžadují dále ověření v praxi a je třeba je na mnoha místech ještě 
konkretizovat.

Z hlediska rostoucí společenské potřeby odborného vzdělávání v rámci demografické změny a 
z hlediska nutnosti podílet se na celoživotním učení musí zaměstnanci získat nástroj, s jehož 
pomocí si sami budou moci stanovit a plánovat potřebu odborného vzdělávání. To mohou 
zajistit pouze nezávislá poradní místa pro odborné vzdělávání.

Kromě toho musí být při přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě vytvořeny širší, 
jednoduší a snadněji dostupné finanční možnosti na základě existujících prostředků z ESF, 
obecného programu pro celoživotní učení a z programu Erasmus pro osoby v různých 
životních situacích a ve stejné míře pro zvláštní skupiny osob.

Stejně tak může být z prostředků ESF financován systém poukázek, který lidem s nižším 
příjmem umožní účast na odborném vzdělání, které zlepší jejich šance na trhu práce. Tak je 
možné zcela cíleně získávat lidi pro celoživotní učení. Vzniká konkurence mezi zařízeními 
pro odbornou přípravu, neboť občanky a občané mohou sami rozhodnout, která z nabídek 
nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Předpokladem pro dosažení těchto cílů je, aby odborné vzdělávání a příprava získaly trvale 
vysokou politickou a společnou prioritu. Pro její provádění je nezbytné spolupůsobení a 
aktivita všech zúčastněných stran, které musí být požadovány od orgánů a institucí EU, od 
členských států, ale stejnou měrou také od místních a regionálních subjektů.

Musíme zajistit, aby evropské pracovní síly získaly možnost přizpůsobit se požadavkům 
ekonomiky. Politikové přijímající rozhodnutí musí lidi přivést k tomu, aby získávali další a 
širší kvalifikaci. Další kvalifikace nesmí být omezena na účel pomoci lidem k lepšímu 
pracovnímu místu; Další kvalifikace jim také musí dát možnost budoucí pracovní místa 
vytvářet, a tak aktivně přispívat k inovativní ekomomice.


