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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla představuje jeden z faktorů 
podněcujících inovace a významnou konkurenční výhodu pro Unii; zdůrazňuje, že kvalitní 
odborné vzdělávání a příprava přispívají zásadním způsobem k udržitelnému rozvoji a 
k vytvoření fungujícího jednotného trhu a měly by být neustále přizpůsobovány potřebám 
a vývoji evropského trhu práce prostřednictvím širokého dialogu mezi všemi 
zúčastněnými stranami;

2. je přesvědčen, že odborné vzdělávání a příprava by měly vytvářet podmínky pro mobilitu 
pracovních sil, a to jak v průběhu počátečního studia, tak v rámci procesu celoživotního 
učení;

3. zastává názor, že mají-li orgány a instituce EU plně realizovat stěžejní iniciativu strategie 
EU 2020 nazvanou „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, musí zahájit 
pragmatičtější, všeobecnější a rozsáhlejší iniciativu podporovanou všemi členskými státy, 
která by se měla zaměřit na napojení odborné přípravy a kvalifikace, celoživotního učení 
a učňovské přípravy na pracovní trh, aby se zajistila skutečná odpovědnost každého 
členského státu za plnění cílů stanovených ve strategickém rámci evropské spolupráce 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020);

4. zdůrazňuje potřebu větší kompatibility a součinnosti mezi vzdělávacími systémy 
v jednotlivých členských státech s důrazem na výuku jazyků a osnovy přizpůsobené cílům 
iniciativy Unie inovací;  zdůrazňuje, že je třeba odstranit všechny právní a správní 
překážky bránící rozvoji evropského rámce, který zajistí širokou škálu kvalitních stáží 
v rámci celé EU;

5. zdůrazňuje, že bude-li mladým lidem umožněno strávit část svého vzdělávání či odborné 
přípravy v zahraničí, bude to mít zásadní vliv na osvojení nových dovedností, včetně 
dovedností jazykových, a zvýší se tím jejich šance na začlenění na trh práce; vítá proto 
záměr Komise vytvořit kartu Mládež v pohybu, která všem mladým lidem pomůže 
s přesunem do jiného členského státu za účelem studia, a zavést evropské studentské 
mobilitní půjčky, aby byla většímu počtu mladých Evropanů, především z nejvíce
znevýhodněných skupin, dána příležitost strávit část studia či odborné přípravy nebo 
získat pracovní zkušenost v zahraničí;

6. vyzývá Komisi, aby posoudila interakci (a zajistila užší součinnost) mezi směrnicí 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, boloňským procesem ve vysokoškolském 
vzdělávání a kodaňským procesem v odborné přípravě s lepším využíváním evropského 
rámce kvalifikací, evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET) a  Europassu; je toho názoru, že by si členské státy měly zachovat svou 
pravomoc formovat své vzdělávací systémy v souladu s konkrétními společenskými 
a kulturními podmínkami;

7. podotýká, že je nesmírně důležité usnadňovat mobilitu pracovníků v rámci vnitřního trhu; 
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vítá a plně podporuje iniciativu Komise k přezkumu stávajícího systému uznávání 
odborných kvalifikací; je přesvědčen, že Komise by v rámci přezkumu směrnice 
o odborných kvalifikacích měla provést smysluplné hodnocení stávající podoby této 
směrnice; zastává názor, že jednou z nejvyšších priorit Komise musí být i nadále 
vzájemné uznávání odborných kvalifikací mezi členskými státy;

8. vyzývá Komisi, členské státy a Evropský parlament, aby podporovaly a rozšiřovaly 
evropské programy mobility ve vzdělávání, a zejména program Leonardo da Vinci, 
s cílem podporovat větší mobilitu učňů v rámci jednotného trhu;

9. poukazuje na to, že existuje také vnitřní trh profesní přípravy, a vyzývá členské státy, aby 
zajistily více poradenských míst informujících o nabídkách odborného vzdělávání a 
o profesní mobilitě jak ve vlastní zemi, tak v dalších členských státech;

10. upozorňuje na překážky integrace, jimž čelí státní příslušníci třetích zemí, když jejich 
kvalifikace nejsou uznávány; vyzývá Komisi, aby posoudila dopad evropského rámce 
kvalifikací na uznávání kvalifikací státních příslušníků třetích zemí;

11. vyzývá k podpoře přeshraničních vazeb a komunikačních platforem vzdělávacích institucí 
a zaměstnavatelů za účelem výměny osvědčených postupů;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly úplné provedení, uplatňování a vymáhání 
právních předpisů EU, které posilují jednotný trh podporou vzdělávacích programů, jež si 
kladou za cíl, aby si podniková sféra, veřejná správa i spotřebitelé dostatečně osvojili 
platné právní předpisy a z nich vyplývající práva a povinnosti;

13. vyzývá všechny subjekty působící na trhu práce, včetně subjektů z profesních odvětví, 
podniků, odborů, ministerstev a veřejných služeb zaměstnanosti, aby se zapojily do 
strukturovaného sociálního dialogu o tom, jak lépe zajistit profesní začlenění mladých lidí 
a podpořit celoživotní učení a formální/informální vzdělávání.
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