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NÁVRHY

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

1. vyzývá k neustálému zdokonalování politiky EU a členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem zajistit kvalitní vzdělávání a celoživotní 
vzdělávání, které by bylo přístupné všem a které by řešilo zejména rostoucí nedostatky 
v dovednostech, včetně digitálních dovedností a dovedností pro digitální budoucnost, 
a zabývaly se potřebou porozumět podmínkám digitalizované ekonomiky a společnosti 
a formovat je a připravit se na budoucí dopad umělé inteligence na trh práce a veřejnou 
sféru; zdůrazňuje, že tato politika by měla podporovat osobní a společenský rozvoj, vést 
ke vzniku nových budoucích pracovních příležitostí a respektovat mj. cíle spojené 
s přechodem energetiky na nízkouhlíkové udržitelné hospodářství a se Zelenou dohodou 
pro Evropu; vyzývá členské státy, aby zajistily rychlejší provádění doporučení 
pro jednotlivé země;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; poukazuje na to, že adekvátně financovaný a kvalitní 
inkluzivní systém vzdělávání a celoživotního vzdělávání může pomoci prolomit tento 
bludný kruh a podpořit sociální začleňování a rovné příležitosti; podporuje záměr 
zasloužit se o to, aby se Evropský prostor vzdělávání stal v dohledné době skutečností 
a aby byl kladen zvláštní důraz na vzájemné uznávání kvalifikací v oblasti vzdělávání, 
s cílem umožnit každému přístup ke kvalitnímu vzdělání, které se osvědčí i v budoucnu; 
vyzývá Komisi, aby pomáhala členským státům s reformou a modernizací jejich 
systému vzdělávání, včetně digitálního učení a kvalitní výuky, a aby podporovala 
výměnu osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+;

3. konstatuje, že kvalitní, dostupné inkluzivní předškolní vzdělávání a péče má pozitivní 
dopad na všechny děti, a ještě více na děti pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí a děti se zvláštními potřebami, a přispívá tak ke snižování 
sociálních nerovností a k větší sociální integraci; zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání 
a péče hraje v krátkodobém horizontu klíčovou úlohu v rozvoji, vzdělávání 
a zajišťování dobrých životních podmínek dětí a vytváří základní kameny, které jim 
umožní zlepšit z dlouhodobého hlediska své životní podmínky, sociální začlenění 
a zaměstnatelnost; podporuje proto snahu o zavedení evropské záruky pro děti, a to 
s přihlédnutím k výsledkům studie proveditelnosti a v souladu se zásadou subsidiarity;

4. vyzývá členské státy, aby zvýšily investice do vzdělávání a odborné přípravy, jelikož 
strukturální investice do lidského kapitálu, které se zaměřují zejména na mladé lidi 
a osoby s omezenými příležitostmi, mají klíčový význam z hlediska posílení 
udržitelného kvalitativního růstu podporujícího začlenění založeného na intenzivním 
využívání znalostí, a to v souvislosti s rostoucím nedostatkem dovedností, zejména 
v oblasti STE(A)M (věda, technika, inženýrství, umění a matematika), a nesouladem 
mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v měnícím se světě práce, především 
v éře digitalizace; zdůrazňuje, že je důležité zajistit vzdělávání v oblasti ochrany 
životního prostředí a podnikání už od raného věku, a motivovat tak mladé lidi k tomu, 
aby se rozhodli začít podnikat, a je přesvědčen o tom, že je třeba vynaložit větší úsilí 
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s cílem přitáhnout do oblasti STE(A)M dívky; zdůrazňuje, že dovednosti v oblasti 
digitální a mediální gramotnosti by měly být nezbytnou součástí vzdělávací politiky 
a měly by zahrnovat mimo jiné kybernetickou bezpečnost, kybernetickou hygienu, 
odpovědnost za kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozšířily opatření na podporu kvalitní učňovské 
přípravy v EU a prozkoumaly, jakým způsobem by bylo možné dosáhnout evropského 
statutu pro učňovskou přípravu;

6. je toho názoru, že evropské strukturální a investiční fondy hrají při zlepšování přístupu 
ke vzdělávacím materiálům a informacím a při aktivním začleňování mladých lidí, 
zejména těch, kteří žijí ve venkovských a v odlehlých oblastech nebo v oblastech 
s úbytkem obyvatelstva, a mladých lidí přistěhovaleckého původu do společnosti 
zásadní úlohu; v této souvislosti konstatuje, že významnou roli mohou hrát inovativní 
metody výuky a učení ve spojení s přístupem k digitálním informačním zdrojům;

7. poukazuje na to, že v roce 2018 nebylo 16,5 % osob ve věku 20–34 let, tj. jeden ze šesti 
mladých lidí, zaměstnáno ani se neúčastnilo vzdělávání a odborné přípravy (jde 
o tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou přípravu), a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 10,6 %; je si vědom, že tyto údaje jsou tak 
nízké, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí roku 2008, a nejnižší od doby, kdy začaly být 
v prvním čtvrtletí roku 2006 tyto údaje shromažďovány; vyzývá nicméně Komisi 
a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o snížení míry předčasného ukončování 
školní docházky a procentního podílu mladých lidí mimo vzdělávání, zaměstnání 
i odbornou přípravu, zejména mezi osobami ze sociálně znevýhodněného prostředí, 
zlepšily výsledky vzdělávání s přihlédnutím k regionálním a demografickým rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategii a zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné přípravy; 

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby s cílem podpořit nízkouhlíkovou místní a regionální 
ekonomiku a řešit stávající i budoucí nesoulad mezi nabízenými a požadovanými 
dovednostmi tím, že podpoří technické, podnikatelské a digitální dovednosti, odbornou 
přípravu a duální studijní programy a programy odborné přípravy a zavedou účinné 
a komplexní metody pro vzájemné uznávání a ověřování dovedností, diplomů 
a kvalifikace a také neformálního a informálního vzdělávání, podporovaly další 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky; zdůrazňuje, že pokud by bylo 
zajištěno účinné uplatňování iniciativy evropských univerzit, mohly by se tyto 
univerzity stát špičkovými inovativními pracovišti; připomíná, že k účinnému 
uplatňování této iniciativy je nutné zajistit značné finanční prostředky, a znovu v této 
souvislosti upozorňuje na svůj požadavek, kterým je trojnásobné zvýšení rozpočtu 
na program Erasmus+ na období 2021–2027;

9. požaduje zvýšení kvality a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy a rozšíření 
přístupu k těmto systémům, rozšíření komplexního celoživotního vzdělávání 
a zvyšování dovedností a rekvalifikačních kurzů, především u osob, které dosáhly nižší 
úrovně vzdělání, zejména u dospělých a mladých dospělých a dalších znevýhodněných 
skupin, včetně Romů a osob přistěhovaleckého původu; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
vzdělávací systémy podporovaly zdravé návyky, zejména sportovní činnost, která 
významně přispívá k sociálnímu začlenění a integraci, a opakuje, že podporuje výchovu 
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k občanství ve školách, která je klíčovým pilířem evropské demokracie; poukazuje 
na to, že vzdělávání, odborná příprava a celoživotní vzdělávání dospělých má pozitivní 
dopad na jednotlivce, hospodářství a společnost; 

10. domnívá se, že účinná správa a dostatečné financování všech vzdělávacích zařízení, 
moderní a kvalitní vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a schopní učitelé, kteří by 
měli atraktivní plat a jimž by se dostalo většího uznání ve společnosti, a také celoživotní 
vzdělávání mají z hlediska dosažení rovného přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality 
v oblasti vzdělávání zásadní význam; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba usilovat 
o genderovou vyváženost ve výuce a přilákat k učitelskému povolání větší počet 
motivovaných uchazečů s řádným akademickým vzděláním nebo profesními 
zkušenostmi a pedagogickými předpoklady; vyzývá, aby byla zajištěna průběžná 
kvalitní odborná příprava učitelů a školitelů a vytvořeny příslušné systémy podpory; 

11. trvá na tom, že v dnešním stále více propojeném a vzájemně provázaném světě jsou 
znalosti jiných jazyků nezbytnou dovedností, která umožňuje jednotlivcům 
bezprostředněji a smysluplněji komunikovat se světem a zároveň je připravuje na to, 
aby lépe uspěli v konkurenci a v globální společnosti a ekonomice; vyzývá proto 
členské státy, aby splnily cíl stanovený v závěrech Rady z prosince 2017, tj. aby se 
všichni občané naučili alespoň dva cizí jazyky a začali s učením cizích jazyků už 
v raném věku.



PE646.848v02-00 6/7 AD\1199108CS.docx

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 19.2.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

23
1
2

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Asim Ademov, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Vlad-Marius 
Botoş, Ilana Cicurel, Gianantonio Da Re, Tomasz Frankowski, Romeo 
Franz, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niklas Nienaß, Peter Pollák, 
Domènec Ruiz Devesa, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Salima Yenbou, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Ibán García Del Blanco, Łukasz Kohut, 
Elżbieta Kruk, Martina Michels, Monica Semedo

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní 
při konečném hlasování

Angel Dzhambazki



AD\1199108CS.docx 7/7 PE646.848v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martina Michels

PPE Asim Ademov, Andrea Bocskor, Loucas Fourlas, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, 
Sabine Verheyen, Milan Zver

RENEW Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Heléne Fritzon, Ibán García Del Blanco, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

VERTS/ALE Romeo Franz, Salima Yenbou

1 -
ID Christine Anderson

2 0
ID Gianantonio Da Re

VERTS/ALE Niklas Nienaß

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


