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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, na mezinárodní závazky vyplývající 

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a z Úmluvy OSN o právech dítěte, 

a maje na paměti základní právo všech dětí bez ohledu na jejich pohlaví, rasu nebo 

etnický či sociální původ mít přístup k bezplatnému základnímu školství, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o vzdělávání dětí v mimořádných 

situacích a ve vleklých krizích1, 

A. vzhledem k tomu, že mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří přicházejí do EU, představují 

jednu čtvrtinu děti a jednu polovinu osoby ve věku 18 až 34 let; vzhledem k tomu, že 

počet uprchlíků a dětí žádajících o azyl roste, a vzhledem k tomu, že politiky vzdělávání 

a odborné přípravy jsou pro dobře organizované přijímání uprchlíků a jejich začlenění 

na trh práce klíčové; 

B. vzhledem k tomu, že tyto děti přišly z oblastí zasažených konfliktem, kde došlo k 

přerušení jejich školní docházky nebo k jejímu omezení často na velmi dlouhou dobu, 

nebo z uprchlických táborů, kde mohla získat určitou formu vzdělávání nebo navštěvovat 

místní školy jen menšina těchto dětí; 

C. vzhledem k tomu, že podle údajů agentury Europol z roku 2015 se po příjezdu do Evropy 

ztratilo nejméně 10 000 dětí bez doprovodu; 

D. vzhledem k tomu, že pro vstup dospělých uprchlíků na trh práce je nezbytným 

předpokladem uznání jejich odborných školení a kvalifikace a zvláštní opatření k tomu, 

aby mohli získat vysokoškolské vzdělání a konkrétní dovednosti; 

1. žádá Komisi, aby k migrační politice EU zaujala integrovaný přístup a aby zvýšila 

význam kultury, vzdělávání a odborné přípravy v rámci operačních opatření 

uskutečňovaných jako součást Evropského programu pro migraci; vyzývá Komisi, aby 

přijala zvláštní politiku týkající se mezikulturního dialogu; 

2. vyzývá EU a členské státy, aby současnou uprchlickou krizi řešily pomocí ucelené 

strategie založené na humanitárních zásadách a solidaritě a aby podporovaly trvalá řešení, 

která budou upřednostňovat vytvoření bezpečných a legálních vstupních cest a sociální 

a ekonomickou integraci uprchlíků a žadatelů o azyl, včetně včasně cílených opatření 

v oblasti vzdělání, odborné přípravy, kultury a sportu, a která budou upřednostňovat 

rovněž výzvy, s nimiž se potýkají hostitelské společnosti zejména při zaručování práva 

dětí na vzdělání bez ohledu na jejich status uprchlíků, jak je stanoveno v článku 22 

Úmluvy OSN o právech dítěte, díky čemuž se tak stane prioritou nejvlastnější zájem 

dítěte; 

3. trvá na tom, že je nezbytné, aby prostřednictvím studií, výzkumu a shromažďování 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0418. 
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statistických dat byla provedena co nejúplnější analýza s cílem posoudit, jaký je potenciál 

pro začlenění uprchlíků, kteří v současnosti pobývají v EU, na trh práce EU, a dát ty 

nejlepší náměty pro koncepční iniciativy a kroky s cílem zjistit, jaká by měla být strategie 

jejich vzdělávání, konkrétně strategie vzdělávání dospělých, přičemž je třeba mít na zřeteli 

jejich současné kvalifikace; 

4. znovu zdůrazňuje důležitost rychlého a úplného provedení evropského azylového 

systému, který se skládá z revidované směrnice o azylovém řízení (2013/32/EU), 

revidované směrnice o podmínkách přijímání (2013/33/EU), revidované směrnice 

o kvalifikacích (2004/83/ES), revidovaného Dublinského nařízení (č. 604/2013) a nařízení 

Eurodac (č. 603/2013), ve vnitrostátním právu členských států;  vyzývá členské státy k 

jejich rychlému a komplexnímu provedení; zdůrazňuje, že pro to, aby bylo možno 

integrovat uprchlíky po celé Evropě, je klíčové rychlé provedení revidované směrnice 

o podmínkách přijímání; 

5. zdůrazňuje, že poskytování přístupu ke kvalitním vzdělávacím službám a pomoci dětem 

a mladým lidem z řad uprchlíků je v současné humanitární krizi jednak povinností 

evropských vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a jednak hlavním 

předpokladem pro jejich sociální začlenění, ochranu, dlouhodobou integraci na pracovním 

trhu a prevenci jejich zneužívání; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit uprchlíkům a 

žadatelům o azyl kulturní a jazykovou mediaci a rovněž rozvíjet jejich znalosti jazyka 

hostitelské země a jejích kulturních a sociálních hodnot; 

6. zdůrazňuje klíčovou úlohu bezplatného veřejného vzdělání, kultury, mezikulturního 

a mezináboženského dialogu, neformálního a informálního učení, celoživotního učení 

a politiky v oblasti mládeže a sportu pro posilování integrace a sociálního začlenění 

uprchlíků a žadatelů o azyl v Evropě, jakož i úlohu porozumění a solidarity hostitelských 

zemí v boji proti rasismu, xenofobii a extremismu a v tom, že přispívají k budování 

soudržnější a inkluzivnější společnosti založené na kulturní rozmanitosti a podpoře 

společných evropských hodnot a ochraně základních práv v souladu s Listinou základních 

práv Evropské unie a nejvyššími standardy v oblasti dodržování lidských práv 

stanovenými na mezinárodní úrovni; 

7. zdůrazňuje, že je třeba podpořit vytvoření pozitivních vazeb mezi místní populací 

a uprchlíky a žadateli o azyl, zejména prostřednictvím společných kulturních a 

sportovních akcí; 

8. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že v současnosti mizí kulturní sítě, což je dáno 

novým směřováním programu Kreativní Evropa; 

9. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí účinné postupy, které umožní hladký přechod mezi 

vzdělávacími zařízeními, jež jsou dostupná v uprchlických táborech, a vzdělávacími 

systémy příslušných členských států; 

10. trvá na tom, že je nezbytné, aby členské státy usnadnily zápis studentů z řad uprchlíků 

do vzdělávacích zařízení na všech úrovních a žádá, aby bylo vynakládáno větší úsilí 

o efektivnější rozdělení žáků a jejich umístění ve vnitrostátních vzdělávacích systémech; 

11. vyzývá EU a členské státy, aby zavedly „vzdělávací koridory“, a to tak, že budou 

prosazovat dohody s evropskými univerzitami a Unií vysokých škol ze Středomoří 



 

AD\1093197CS.doc 5/9 PE577.074v02-00 

 CS 

(UNIMED), s cílem přijímat studenty z řad uprchlíků, kteří přicházejí z oblastí 

sužovaných konflikty, a usnadňovat jim přístup ke studiu a prosazovat vzájemnou 

podporu a dobrovolnictví; vítá iniciativy, které v tomto směru přijala řada evropských 

univerzit a jejich partnerství; 

12. vítá evropské a vnitrostátní programy i soukromé iniciativy zahájené neziskovými 

institucemi, které poskytují pomoc akademickým pracovníkům z řad migrantů ve vědě a 

dalších profesních oblastech, a zasazuje se za jejich rozvoj a podporu; 

13. vyzývá členské státy, aby v zájmu zajištění toho, aby integrace začala okamžitě, zaručily, 

že vyřeší otázku, jak poskytovat prakticky orientované a srozumitelné předběžné 

informace o vzdělávání v několika jazycích; 

14. konstatuje, že jazykové kurzy společně s přehledem o místní kultuře, praktickými 

dovednostmi, odborným vzděláváním a informacemi o tom, jak získat přístup ke službám, 

jsou relevantními nástroji pro podporu integrace a představují základ budoucího vývoje a 

úspěchu v hostitelské zemi; 

15. vyzývá EU a členské státy, aby uprchlíkům a dětem žádajícím o azyl, jakož i mladým 

lidem a dospělým, nabízely jazykové kurzy přiměřené délky a kvality, včetně pedagogické 

podpory, a aby reagovaly na rozdílné potřeby a zranitelnost specifických skupin, zejména 

žen, nezletilých osob bez doprovodu a dospělých, jimž chybí základní vzdělání; 

16. vyzývá členské státy, aby poskytovaly cílenou podporu dětem a mladým lidem z řad 

uprchlíků při jejich vstupu do vzdělávacího systému, například formou intenzivních 

jazykových kurzů a programů obecného uvedení do studia, aby jim umožnily zapojit se co 

nejdříve do běžné výuky; 

17. je přesvědčen, že rozšíření přístupu k celoživotnímu učení, včetně neformálního a 

informálního učení a profesionální odborné přípravy, má potenciál být účinným nástrojem 

pro aktivní začleňování uprchlíků, který tak může posílit jejich účast na životě společnosti 

a jejich konečnou integraci na evropský trh práce a do společnosti a který bude současně 

znemožňovat plýtvání mozky vysoce kvalifikovaných migrantů s cílem zajistit jim tak 

dobré životní podmínky a oživit pracovní trhy hostujících zemí; vyzývá v této souvislosti 

členské státy, aby se vynasnažily rozvíjet iniciativy pro uznávání kompetencí a kvalifikací 

uprchlíků posilováním úlohy evropského rámce kvalifikací a prosazováním uznávání 

neformálního a informálního učení a aby zajistily uznávání a hodnocení prostřednictvím 

pružných, rychlých, transparentních, jednoduchých a snadno dostupných postupů 

vedoucích k vydání formálních osvědčení; 

18. vybízí členské státy, aby vytvořily specializované platformy a mnohojazyčné internetové 

portály, jejichž cílem by bylo poskytování stručných a snadno dostupných informací 

o možnostech uznávání kvalifikací, existujících integračních programech a seznamech 

odpovědných orgánů, a jsa si vědom toho, že každý stát EU a EHP má pověřené národní 

informační středisko pro akademické uznávání, které poskytuje způsob, jak vysokoškolské 

tituly porovnávat, vybízí v této souvislosti členské státy, aby tuto službu propagovaly; 

19. vítá řešení, která umožňují poskytovat informace o příležitostech formálního a 

neformálního vzdělávání, odborné přípravy, pracovních stáží a dobrovolných pracích pro 

migranty, uprchlíky a žadatele o azyl v několika jazykových mutacích; žádá proto, aby 
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byla nabídka těchto služeb rozšířena; trvá rovněž na tom, že je nutné podporovat 

komplexní strategie celoživotního učení, které rozšiřují přístup k předškolnímu vzdělávání 

a péči, odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých, a že je nutné vytvořit 

rámec, který dobrovolníkům a profesionálům, kteří pracují s uprchlíky, poskytne právní 

jistotu pro jejich práci, a systémy, díky nimž získají potřebné dovednosti a další vzdělání; 

20. zdůrazňuje, že je důležité zajistit přístup ke vzdělávání dětem, které se nacházejí v 

nouzové situaci, včetně dětí z řad uprchlíků; vítá cíl vyčlenit z celkového rozpočtu EU na 

humanitární pomoc na rok 2016 finanční prostředky na vzdělávání ve výši 4 % a vyzývá 

Komisi a členské státy, aby se s ohledem na Světový humanitární summit, který se 

uskuteční v květnu 2016 v Istanbulu, nadále na mezinárodní úrovni zasazovaly o to, aby 

byly v rámci současných programů pomoci zvýšeny finanční prostředky na vzdělávání 

v mimořádných situacích; 

21. připomíná EU a členským státům jejich povinnost zajistit v souladu s mezinárodními 

úmluvami zvláštní ochranu nezletilým osobám a zejména pak přístup ke školám a 

vzdělávacím zařízením; 

22. doporučuje, aby byly dětem uprchlíků poskytovány doplňkové jazykové kurzy vyučující 

jazyk hostitelské země; 

23. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zajistit, aby se nezletilým osobám bez doprovodu dostalo 

zvláštní ochrany před vykořisťováním na pracovišti, násilím a obchodováním s lidmi; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby zejména dívkám, které jsou často zranitelnější a ve větší míře 

vystavené nejrůznějším formám vykořisťování, obchodování s lidmi a sexuálnímu 

zneužívání a u nichž je pravděpodobnější, že budou připraveny o možnosti vzdělávat se, 

byli nápomocni mentoři a aby pro ně byla přijata specifická opatření; 

24. zdůrazňuje, že je nutné zvýšit informovanost uprchlíků a žadatelů o azyl o jejich právech 

na trhu práce; 

25. vyzývá členské státy, aby zajistily plnou a účinnou ochranu základních práv uprchlíků 

a žadatelů o azyl a posílily opatření v rámci boje proti obchodování s lidmi, zotročování 

a všem formám vykořisťování pracovníků; 

26. zdůrazňuje, že je důležité předejít utváření segregovaných komunit, které snižují vyhlídky 

na integraci do společnosti a na zapojení se na trhu práce; 

27. zdůrazňuje, že je třeba investovat do projektů zaměřených na začlenění uprchlíků na trhu 

práce tím, že bude věnována větší pozornost celoživotnímu učení a učňovské přípravě; 

vyzývá členské státy, aby věnovaly více investic na technickou a profesní přípravu, 

na přípravu k podnikání, na přechod mezi školou a praxí a zejména na duální vzdělávání, 

mimo jiné prostřednictvím využívání strukturálních fondů; 

28. zdůrazňuje, že je třeba zahájit činnosti na podporu vzdělávání, zejména s cílem 

poskytnout vhodné vybavení v hotspotech a záchytných zařízeních EU pro uprchlíky, 

podpořit úsilí humanitárních a nevládních organizací, které již v uprchlických táborech 

začaly pořádat vzdělávací a jiné akce, a poskytnout pobídky a podporu pro rozvoj 

formálních vzdělávacích struktur v uprchlických táborech, včetně táborů nacházejících se 

ve třetích zemích; 
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29. zdůrazňuje důležitost dobrovolnické práce pro integraci uprchlíků; zdůrazňuje, že by měla 

být přijata nezbytná opatření, aby se těm, kteří se dobrovolně zapojují do integrace a 

vzdělávání uprchlíků, dostalo náležitého školení; 

30. vítá nové výzvy k předložení návrhů, které se budou věnovat kulturním, vzdělávacím 

a sportovním programům a programům mobility mladých lidí a projektům zaměřeným 

na mezikulturní dialog, kulturní a sociální začlenění a integraci v rámci programu 

Kreativní Evropa a Erasmus+; zdůrazňuje, že je třeba odstranit problémy a stávající 

překážky, které by mohly bránit žádostem o projekty zaměřené na integraci uprchlíků 

a usnadnit přístup veškerých žadatelů k dotyčným programům; 

31. zdůrazňuje důležitou úlohu sportu jako nástroje podporujícího sociální a mezikulturní 

dialog a vyzývá evropské orgány a instituce a členské státy, aby zavedly programy 

zaměřené na sociální integraci uprchlíků prostřednictvím sportu; 

32. podporuje stávající iniciativy sportovních organizací a nabádá k výměně osvědčených 

postupů mezi různými subjekty pořádajícími sportovní akce zaměřené na sociální 

integraci uprchlíků; 

33. poukazuje na nedostatečný přístup uprchlic k informacím, poradenství a odborné přípravě; 

zdůrazňuje význam řádné odborné přípravy a vytvoření takových služeb a integračních 

opatření, která by uspokojila specifické potřeby uprchlic a umožnila jim zlepšit si své 

dovednosti a doplnit si své vzdělání; vyzývá proto k zapojení uprchlic a žadatelek o azyl 

do programů odborné přípravy, které by jim umožnily vymanit se z izolace, přispěly 

k posílení jejich postavení a nezávislosti a umožnily jim pochopit místní zvyklosti a 

každodenní život, čímž by získaly pocit rovnoprávnosti a sounáležitosti a potřebné 

sebevědomí; 

34. žádá členské státy, aby podporovaly iniciativy, které zajišťují lepší spolupráci, soudržnost 

politik a dialog mezi veřejnými orgány, příslušnými nevládními organizacemi, sociálními 

partnery, organizacemi občanské společnosti a komunitami uprchlíků s cílem zlepšit 

vzájemné vědomosti a porozumění a posoudily další možné iniciativy s cílem zajistit 

rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, který tak pomůže začlenit migranty a uprchlíky 

do příznivého učebního prostředí; 

35. žádá EU a členské státy, aby účinně koordinovaly své činnosti s cílem poskytovat vhodná 

přijímací zařízení, která zajistí důstojné životní podmínky a zabrání vytváření 

segregovaných komunit či ghett, které snižují integraci do společnosti hostitelského 

členského státu; 

36. žádá členské státy, aby v zájmu lepšího zapojení uprchlíků na trhu práce prosazovaly 

iniciativy na podporu spolupráce mezi regionálními orgány, pracovními agenturami 

a společnostmi; 

37. zdůrazňuje, že v začleňování uprchlíků a dětí a mladých lidí z řad migrantů do 

vzdělávacího systému mají klíčovou úlohu učitelé, a zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 

specializovaní učitelé a pokročilá školení pro učitele, aby byli profesně připraveni;   

vyzývá v této souvislosti EU a členské státy, aby zvážily vytvoření takových nástrojů pro 

spolupráci mezi učiteli, které jim umožní vyměňovat si své zkušenosti a osvědčené 

postupy a poskytovat si vzájemnou podporu; 
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38. vyzývá členské státy, aby pomohly učitelům a profesorům z řad migrantů získat pracovní 

místa pedagogů, nejen aby se zlepšila jejich situace, ale aby mohli své jazykové znalosti, 

pedagogické dovednosti a zkušenosti využít ku prospěchu vzdělávacích systémů; 

39. podporuje myšlenku vytvoření asistenčních služeb pro učitele, které jim budou nabízet 

včasnou podporu při zvládání různých druhů rozmanitosti ve třídě, podporovat 

mezikulturní dialog a radit jim v případě konfliktů či v případě, že budou konfrontováni se 

studenty, u nichž hrozí, že se radikalizují; 

40. vyzývá členské státy, aby rozšířily možnosti politického vzdělávání a poskytly vhodné 

příležitosti dalšího vzdělávání a učební materiál, s cílem vysvětlit, proč se lidé stávají 

uprchlíky, a bojovat proti extremismu; 

41. zdůrazňuje úlohu školy, jakožto místa poskytujícího poradenství a jazykovou a kulturní 

mediaci, včetně pokud jde o demokratické hodnoty prostřednictvím programů občanské 

výchovy a aktivního občanství, i jako místa, které hraje klíčovou úlohu v procesu 

urychlení a zajištění sociálního a kulturního začlenění a integrace nejen studentů, ale i 

jejich rodin jako celku; 

42. vítá rozhodnutí Rady věnovat konkrétní opatření v pracovním plánu pro kulturu na období 

2015–2018 úloze kultury, umění a mezikulturního dialogu pro integraci migrantů 

a zhodnotit stávající osvědčené postupy v členských státech; 

43. zdůrazňuje, že je třeba lépe prosazovat využití umění jakožto nástroje k integraci 

a usnadňovat a posilovat zapojení uprchlíků do uměleckých činností; 

44. vítá novou odbornou pracovní skupinu pro mezikulturní dialog a integraci migrantů 

a uprchlíků prostřednictvím umění a dialogu1 , kterou vytvořila Komise a která by 

do konce roku 2017 měla vydat příručku osvědčených postupů; 

45. zdůrazňuje význam podpory a dalšího vývoje vzdělávacích aplikací, videí a cvičení, jakož 

i výukových platforem pro uprchlíky, které jim usnadní jejich vzdělání a odbornou 

přípravu a přispějí k tomu, aby si své vzdělání mohli doplnit; 

46. domnívá se, že pokud jde o dlouhodobé strukturální činnosti a strategie, je třeba čerpat 

z nevyužitých fondů, jako je Evropský program pro migraci a sociální fond; vyzývá proto 

Radu a Komisi, aby zohlednily skutečnost, že ve Víceletém finančním rámci by mělo být 

umožněno přesouvání existujících prostředků a aby poskytly značnou podporu členským 

státům, pokud jde o jejich kroky související s přijímáním a začleňováním uprchlíků 

v zájmu zajištění neměnné a soudržné politiky začleňování uprchlíků; 

47. žádá členské státy, aby pracovaly na uskutečnění doporučení pro jednotlivé země 

vydaných v rámci evropského semestru; 

 

                                                 
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/en/pdf 
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