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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. připomíná, že vzdělávání je investicí do budoucnosti Unie a klíčovým nástrojem pro 
plnění cílů evropského pilíře sociálních práv, v němž stojí, že „každý má právo na 
kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a 
nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně 
zvládat přechody na trhu práce“;

2. vyzývá Unii a členské státy, aby tuto zásady plně realizovaly v souladu se závazky 
přijatými v Římské deklaraci z 25. března 2017 a na vrcholné schůzce v Göteborgu 17. 
listopadu 2017; zdůrazňuje, že pro realizaci závazků pilíře sociálních práv je zapotřebí 
akčního plánu, a vítá odhodlání Komise v tomto směru; trvá na tom, aby členské státy 
prováděly doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, zejména ta, 
která se týkají sociálních věcí;

3 zdůrazňuje potřebu každoročního přehledu prostředků dostupných pro vzdělávání a 
kulturu v každém členském státě, jehož obecným cílem bude podpořit investice do 
zaměstnanosti a růstu a jenž bude sestaven na základě objektivních a transparentních 
parametrů a kritérií v systému přidělování prostředků a bude zahrnovat prostředky od 
EU členským státům i od vlád členských států poskytnuté jednotlivým regionům;

4. poukazuje na výhody, které může přinést podpora dvoustranné a vícestranné výměny 
zkušeností ohledně získaných poznatků a osvědčených postupů ve vzdělávání a kultuře, 
stejně jako analýz, vyhodnocování, monitorování a řízení poskytované podpory;

5. poukazuje na význam plnění cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů 
udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 1: „konec chudoby“, cíle č. 4: „kvalitní 
vzdělávání“ a cíle č. 13: „opatření v oblasti klimatu“; v tomto ohledu tvrdí, že by 
odpovídající všeobecné a odborné vzdělávání v oblasti přechodu na environmentálně a 
sociálně udržitelná hospodářství mohlo být v kombinaci s významnými investicemi do 
hospodářského oživení významnou hybnou silou tvorby pracovních míst, sociální 
spravedlnosti a odstraňování chudoby a přispět k lepšímu uspokojování měnících se 
potřeb trhu práce; žádá Unii, aby usnadnila intenzivnější spolupráci, sdílení informací a 
výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy a jejich systémy všeobecného a 
odborného vzdělávání;

6. připomíná klíčovou úlohu vzdělávání pro přechody na trhu práce i pro lidský a osobní 
rozvoj občanů, zvláště pak jeho úlohu při zvyšování povědomí o životním prostředí a 
uznání potřeby snížit emise skleníkových plynů a dosáhnout klimatické neutrality do 
roku 2050; zdůrazňuje, že přechod na environmentálně udržitelnější společnost 
vyžaduje kvalifikované i vysoce kvalifikované pracovníky, a je přesvědčen, že by z 
finančních prostředků na spravedlivou transformaci měly být financovány významné 
investice do všech úrovní vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a přípravy, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace na pracovišti a kombinace zkráceného pracovního 
úvazku a rekvalifikace na zkrácený úvazek; zdůrazňuje důležitost toho, aby tento proces 
proběhl v plném souladu se zásadami rovného zacházení a rovných příležitostí, zvláště 
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pokud jde o osoby, které jsou v naší společnosti nejvíce zranitelné, a o znevýhodněné 
skupiny, a důležitost soustředit se na oživení hospodářství postižených oblastí;

7. zdůrazňuje, že systémy členských států pro všeobecné a odborné vzdělávání musí být 
přizpůsobeny tak, aby mohly plně využívat příležitosti nabízené digitální a ekologickou 
transformací; zdůrazňuje, že více všeobecného i odborného vzdělávání v oblasti 
zelených, digitálních a neformálních dovedností může přispět k dosažení cílů v oblasti 
udržitelnosti a usnadnit v mnoha odvětvích zaměstnatelnost, zejména zranitelných 
skupin; vyzývá EU a její členské státy, aby poskytovaly pobídky pro digitální a 
ekologické vzdělávání a související obory a aby podporovaly propojenost škol; 
zdůrazňuje, že při přechodu na nové, udržitelné a odpovědné modely společnosti je 
třeba uplatňovat politiku začlenění, která všem zajistí rovná práva a zapojení do 
vzdělávacího procesu, včetně uměleckého a kulturního vzdělávání, přičemž je třeba 
budovat dovednosti, které budou odpovídat novým požadavkům trhu práce, a soustředit 
se na lidštější a ekologický rozměr; vyzývá členské státy, aby se zasazovaly o větší 
zastoupení žen, pokud jde o studium přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky (STEM); 

8. bere na vědomí rychlý a setrvalý růst stříbrné ekonomiky v EU, která bude do roku 
2025 pravděpodobně k HDP Unie přispívat 32 % a na pracovních místech se bude 
podílet 38 %; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby odborné vzdělávání, digitální vzdělávání 
a rekvalifikační programy na tuto skutečnost patřičně reagovaly s cílem zajistit 
začleňování seniorů do společnosti;

9 zdůrazňuje skutečnost, že pandemie COVID-19 má bezprecedentní dopad na 
společnost, a zejména na kvalitu vzdělávání; je si vědom naléhavé potřeby Fondu pro 
spravedlivou transformaci a jeho hospodářských, sociálních a environmentálních 
přínosů;

10. zdůrazňuje, že systém sociální ochrany a podpory pro všechny je nezbytný pro zajištění 
spravedlivé transformace; zdůrazňuje, že takový systém má pro vzdělání zásadní 
význam, neboť umožňuje další získávání poznatků, podporuje dobré životní podmínky 
dětí a mladých lidí tím, že uspokojí základní potřeby rodin, mimo jiné tím, že nabízí 
předškolní i dlouhodobé vzdělávání, a dá jim odvahu zapojit se do celoživotního 
vzdělávání a hledat práci v nových oborech a odvětvích;

11. zdůrazňuje, že je třeba lépe zpřístupnit Erasmus+ studentům, kteří mají méně 
příležitostí, a rozšířit jeho nabídku všeobecného a odborného vzdělání ve vylidněných 
oblastech s cílem přispět k sociální ochraně, péči o kulturní dědictví a udržitelnosti 
životního prostředí;

12. vyzývá k posílení dialogu a spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a podnikatelským 
prostředím s cílem umožnit studium v oborech, které podle očekávání porostou, a 
vytvořit nová pracovní místa, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným 
lidem, komunitám a regionům; v tomto ohledu konstatuje, že k realizaci plného 
potenciálu evropských systémů všeobecného a odborného vzdělávání a k zajištění 
celoživotního rozšiřování dovedností a rekvalifikace a lepší pracovní mobility je 
zapotřebí rozvíjet ve větší míře partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se 
zabránilo vysoké míře nezaměstnanosti v některých oblastech; vyzývá k posílení 
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Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání jakožto prostředku k usnadnění a 
zlepšení udržitelného dialogu v rámci vysokoškolského vzdělávání a žádá členské státy, 
aby podporovaly stáže coby součást vysokoškolských osnov;

13. žádá, aby byly urychleně vytvořeny synergické vazby mezi Fondem pro spravedlivou 
transformaci a programem Erasmus+, programem Kreativní Evropa a Evropským 
sborem solidarity s cílem podpořit projekty zaměřené na nové využití prostor, jež byly 
uzavřeny v důsledku snah o přechod ke klimaticky neutrální ekonomice; poukazuje na 
význam iniciativ v regionech nejvíce dotčených spravedlivou transformací a na potřebu 
vyčlenit další prostředky na projekty týkající se vzdělávání, kultury a sportu a 
zdůrazňuje potřebu rozšiřování dovedností a rekvalifikace pracovníků v uhlíkově 
náročných odvětvích za podpory modernizačního fondu EU;

14. žádá, aby Fond pro spravedlivou transformaci podporoval kreativní a kulturní odvětví 
coby klíčová odvětví, která mohou napomoci vytvářet nové příležitosti a pracovní místa 
v regionech, zvláště pokud budou dotyčné projekty zahrnovat udržitelné osvědčené 
postupy a podporovat udržitelnost, účinné využívání energie a ochranu životního 
prostředí;

15. vyzývá Unii, aby posílila přenositelnost a plné uznávání dovedností a profesních 
kvalifikací za účelem zvýšení mobility a optimalizace nabývání dovedností na vnitřním 
trhu, a v končeném důsledku i posílení konkurenceschopnosti Evropy ve světě;

16. naléhavě vyzývá celostátní, regionální a komunitní orgány zabývající se vzděláváním a 
celoživotním učením, jakož i sociální partnery, aby zavedli právní rámec, který bude 
motivovat podniky k tomu, aby investovaly do programů a opatření, jejichž cílem je 
zaručit profesní integraci a podpořit vyvážené zastoupení žen a mužů, rozmanitost a 
inkluzi, v zájmu úspěšného přechodu na ekologicky udržitelné a sociálně odpovědné 
hospodářství s nulovými emisemi, přičemž je třeba zaměřit se především na zranitelné 
skupiny, které mohou potřebovat dodatečná cílená opatření, osoby se zdravotním 
postižením, které jsou často vystaveny dvojí diskriminaci, a ty, kterých se dotkne 
transformace na trhu práce; 

17. zdůrazňuje, že součástí Evropského prostoru vzdělávání by měla být odborná příprava 
zaměřená na podporu průřezových dovedností týkajících se ekologické a digitální 
transformace, jakož i vhodné spojení se světem práce, zejména na pozdějších úrovních 
vzdělávacích programů, a připomíná, že je zapotřebí podpořit a rozvinout spolupráci 
mezi členskými státy za účelem prohloubení vzájemného učení a výměny osvědčených 
postupů;

18. upozorňuje na to, že nejúčinnější a nejinkluzivnější vzdělávací systémy jsou ty, které se 
opírají o pedagogický výzkum; požaduje, aby příští stěžejní výzkumný program Unie, 
nástupce Horizontu 2020, sloužil jako prostředek, který přispěje k dosahování špičkové 
úrovně v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání;

19. zdůrazňuje, že přechod společnosti na udržitelnou energetickou základnu vyžaduje 
propagaci a přijetí měnící se regionální identity; zdůrazňuje, že toho lze dosáhnout 
například aktivní propagací průmyslového dědictví a etnografického výzkumu; 
podporuje prohloubení demokratických dialogů o úpravách a sociálním přechodu s 
pomocí kulturních, vědeckých a vzdělávacích institucí;
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20. zdůrazňuje, že spravedlivá transformace si žádá celostní přístup zahrnující 
hospodářskou diverzifikaci, komplexní podporu pro pracovníky při přechodu na nové 
pracovní pozice, ekologickou sanaci, náležitou péči o identitu a kulturní dědictví 
zasažených komunit a inkluzivní postupy, které se budou rovněž zabývat dopady na 
rovné postavení zranitelných a marginalizovaných skupin; vyzývá členské státy, aby 
zajistily udržitelnou podporu kulturním aktivitám komunit, které se nacházejí v průběhu 
transformace, a aby respektovaly a pomáhaly uchovat jejich kulturní dědictví;

21. žádá, aby podniky činné v kultuře a cestovním ruchu podporovaly regionální politiku 
pro usazování obyvatel ve vylidňujících se hornických regionech pomocí rekonstrukce a 
změnou využití průmyslových zařízení a aby se zaměřily na příkladné postupy pro 
obnovení divoké přírody, které omezují dopady změny klimatu, například vytváření 
přírodních zásobníků vody, jako jsou lesy, nivy a louky.
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