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Pozměňovací návrh 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaná
a vzdělaná pracovní síla představuje jednu
z hlavních konkurenčních výhod a že 
kvalitní odborné vzdělávání přispívá
zásadním způsobem k vytvoření 
fungujícího jednotného vnitřního trhu;

1. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaná 
a vzdělaná pracovní síla představuje jednu 
z hlavních konkurenčních výhod, že 
kvalitní odborné vzdělávání a odborná 
příprava přispívají zásadním způsobem 
k vytvoření fungujícího jednotného 
vnitřního trhu a že je vhodné je neustále 
přizpůsobovat potřebám a vývoji 
evropského trhu práce prostřednictvím 
součinnosti a intenzivnějších výměn mezi 
všemi zúčastněnými stranami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaná a 
vzdělaná pracovní síla představuje jednu z 
hlavních konkurenčních výhod a že 
kvalitní odborné vzdělávání přispívá 
zásadním způsobem k vytvoření 
fungujícího jednotného vnitřního trhu;

1. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaná a 
vzdělaná pracovní síla představuje jeden z 
faktorů podněcujících inovace a přináší 
významné konkurenční výhody a že 
kvalitní odborné vzdělávání přispívá 
zásadním způsobem k udržitelnému 
rozvoji a k vytvoření fungujícího 
jednotného vnitřního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. 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 dospět k pragmatické, 
všeobecné a rozsáhlé dohodě podporované 
členskými státy, která by se měla zaměřit 
na oblast odborné přípravy a kvalifikace, 
celoživotního učení a učňovskou přípravu 
na pracovní trh, aby se zajistila skutečná 
odpovědnost každého členského státu za 
vzdělávací systém EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy a Komisi, aby dále 
zlepšovaly uznávání informálního a 
neformálního učení; poukazuje v tomto 
ohledu na osvědčené postupy – zejména 
na ty, jež využívají finanční prostředky 
ESF –, které ukazují, že uznávání 
dovedností, ať už byly nabyty kdekoli, 
vede k úspěšnějšímu začlenění na trh 
práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že Komise by měla 
finančně podporovat evropský systém 
výměny dovedností, v jehož rámci mohou 
zaměstnanci malých a středních podniků 
získat dovednosti používané ve větších 
podnicích, čímž by se podpořila odborná 
příprava a vzdělávání, synergie a 
mentorství;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu kompatibility mezi 
vzdělávacími systémy v jednotlivých 
členských státech EU s důrazem na výuku 
jazyků a rozšíření možností absolvování 
kvalitních zahraničních stáží;

3. zdůrazňuje potřebu lepší spolupráce
mezi vzdělávacími systémy v jednotlivých 
členských státech EU s důrazem na osnovy, 
které jsou nezbytné pro splnění cílů 
iniciativy Unie inovací, a to i pokud jde o 
přírodní vědy a matematiku, které budou 
doplněny výukou jazyků a rozšířením
možností absolvování kvalitních 
zahraničních stáží;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje potřebu kompatibility mezi 
vzdělávacími systémy v jednotlivých 
členských státech EU s důrazem na výuku 
jazyků a rozšíření možností absolvování 
kvalitních zahraničních stáží;

3. zdůrazňuje potřebu kompatibility mezi 
vzdělávacími systémy v jednotlivých 
členských státech EU s důrazem na výuku 
jazyků a odstraňování právních 
a administrativních překážek s cílem 
rozvíjet kvalitativní rámec usnadňující 
účast na stážích v jiném členském státě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje v tomto ohledu na 
skutečnost, že za současného 
hospodářského klimatu podniky a veřejný 
sektor stále více využívají neplacených 
stáží, a vyhýbají se tak zaměstnávání 
mladých lidí v rámci pracovního poměru; 
aniž by jakýmkoli způsobem zpochybňoval 
užitečnost takovýchto opatření spočívající 
v tom, že mladým lidem umožňují získat 
praxi, domnívá se, že je třeba vytvořit 
evropský systém přeshraničních 
krátkodobých pracovních poměrů, který 
by mladým lidem umožňoval získat 
pracovní zkušenosti ve zvoleném oboru v 
cizí zemi, aniž by to představovalo jakékoli 
riziko pro zaměstnavatele; domnívá se, že 
takovýto evropský systém by mohl 
usnadnit výměnu dovedností tím, že bude 
zprostředkovávat kontakty mezi uchazeči 
o zaměstnání a zaměstnavateli, pomáhat s 
vyřizováním nezbytných formalit a 
udělovat granty zapojeným malým a 
středním podnikům; je pevně přesvědčen 
o značných výhodách tohoto systému pro 
mladé lidi (získají praxi a možnost 
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trvalého pracovního místa, naučí se jazyk, 
získají dovednosti atd.), pro podniky (bude 
se rozvíjet přeshraniční obchod, rozšíří se 
skupina potenciálních zaměstnanců atd.) i 
pro celou EU (bude dosaženo větší 
sociální soudržnosti, bude to mít přínos 
pro obchod v rámci Unie a pro 
zaměstnanost, zvýší se územní a pracovní 
mobilita);

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam praktické přípravy 
přímo v pracovním provozu a vyzývá 
vzdělávací instituce a soukromý sektor ke 
spolupráci, která by usnadnila získávání 
praxe, zejména s ohledem na dialog mezi 
univerzitami a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. 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 
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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;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. vítá a plně podporuje návrh Komise 
na aktualizaci systému uznávání 
odborných kvalifikací; je přesvědčen, že 
Komise by v rámci revize směrnice o 
odborných kvalifikacích měla provést 
smysluplné hodnocení sociálních a 
hospodářských dopadů stávající podoby 
této směrnice;  zastává názor, že nejvyšší 
prioritou Komise musí být i nadále 
vzájemné uznávání odborných kvalifikací 
mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posílila interakci 4. vyzývá Komisi, aby lépe koordinovala
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mezi již existujícími kvalifikačními 
systémy, jako jsou směrnice 2005/36/ES
o uznávání odborných kvalifikací, 
boloňským procesem ve vysokoškolském 
vzdělávání a evropským rámcem
kvalifikací;

již existující systémy uznávání kvalifikací, 
jako jsou směrnice 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací, boloňský proces ve 
vysokoškolském vzdělávání a kodaňský 
proces v odborné přípravě, zejména 
s lepším využitím evropského rámce 
kvalifikací (CEC) a evropského systému 
kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET), a rozvoj Europassu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posílila interakci
mezi již existujícími kvalifikačními 
systémy, jako jsou směrnice 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací, 
boloňským procesem ve vysokoškolském 
vzdělávání a evropským rámcem 
kvalifikací;

4. vyzývá Komisi, aby udržovala 
spolupráci mezi již existujícími 
kvalifikačními systémy, jako jsou směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací, boloňským procesem ve 
vysokoškolském vzdělávání a evropským 
rámcem kvalifikací; je toho názoru, že by 
si členské státy měly zachovat své 
pravomoci a i nadále stanovovat 
kvalifikační požadavky vzdělání na 
základě konkrétních společenských a 
kulturních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby posílila interakci 4. vyzývá Komisi, aby posoudila interakci 
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mezi již existujícími kvalifikačními 
systémy, jako jsou směrnice 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací, 
boloňským procesem ve vysokoškolském 
vzdělávání a evropským rámcem 
kvalifikací;

mezi směrnicí 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací, boloňským 
procesem a evropským rámcem 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podotýká, že je důležité odstranit 
všechny překážky mobility pracovní síly
z pohledu vnitřního trhu EU; poukazuje na 
význam směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací a vyzývá Komisi, aby 
zohlednila probíhající hodnocení 
směrnice v zájmu posílení evropského 
odborného vzdělávání;

5. podotýká, že je důležité usnadnit 
mobilitu pracovníků v rámci vnitřního trhu 
EU; poukazuje na význam směrnice 
o uznávání odborných kvalifikací a na 
základě probíhajícího hodnocení směrnice 
vyzývá Evropskou komisi, aby 
reformovala stávající systémy uznávání 
odborných kvalifikací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podotýká, že je důležité odstranit 
všechny překážky mobility pracovní síly z 
pohledu vnitřního trhu EU; poukazuje na 
význam směrnice o uznávání odborných 
kvalifikací a vyzývá Komisi, aby 
zohlednila probíhající hodnocení směrnice 
v zájmu posílení evropského odborného 
vzdělávání;

5. podotýká, že je důležité odstranit 
stávající umělé překážky mobility pracovní 
síly z pohledu vnitřního trhu EU;
poukazuje na význam směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací a vyzývá Komisi, 
aby v rámci svého současného procesu 
konzultací zvážila, zda by se hodnocení 
směrnice nemělo dotknout také odborného 
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vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. Vyzývá Evropskou 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;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že existuje také 
vnitřní trh nabídek další profesní 
přípravy, a vyzývá členské státy, aby 
zajistily více poradenských míst 
o nabídkách odborného vzdělávání a 
o profesní mobilitě jak ve vlastní zemi, tak 
v dalších členských státech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 19
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k podpoře přeshraničních vazeb
a komunikačních platforem vzdělávacích 
institucí a zaměstnavatelů za účelem 
výměny osvědčených postupů v návaznosti 
na směrnici o službách;

6. vyzývá k podpoře přeshraničních vazeb 
a komunikačních platforem mezi 
vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli
za účelem výměny osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k podpoře přeshraničních vazeb 
a komunikačních platforem vzdělávacích 
institucí a zaměstnavatelů za účelem 

6. vyzývá k podpoře přeshraničních vazeb 
a komunikačních platforem vzdělávacích 
institucí a zaměstnavatelů za účelem 
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výměny osvědčených postupů v návaznosti 
na směrnici o službách;

výměny osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy k 
podpoře vzdělávacích programů v oblasti 
legislativy EU podporující jednotný trh, 
které si kladou za cíl, aby si podniková 
sféra, veřejná správa i spotřebitelé lépe 
osvojili svá práva a vyplývající povinnosti.

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly úplné provedení právních 
předpisů EU v zájmu účinnějšího 
jednotného trhu a aby v této souvislosti 
poskytovaly informace zainteresovaným 
stranám, jako jsou podniky a státní 
úředníci, a zajistily tak, aby si prováděné 
právní předpisy lépe osvojili;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. 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, podpořit 
celoživotní učení a formální/informální 
vzdělávání a konečně jak vytvořit 
vzdělávací systém EU zajišťující jejím 
občanům profesní dráhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. doporučuje, aby se v zájmu podpory 
odborného vzdělávání a přípravy 
využívaly moderní technologie, a to v co 
nejširších a nejnápaditějších podobách 
včetně videoher zahrnujících hraní rolí, 
v jejichž hraní mohou mladí lidé soutěžit 
na evropské úrovni (např. v rámci soutěže 
EU pro školy) a zároveň se poučit 
a informovat o fungování ekonomiky 
a EU.

Or. en


