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Pozměňovací návrh 1
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. domnívá se, že ve vzdělávání by mělo 
jít přednostně o to, rozvinout potenciál 
každého jednotlivce a poskytnout pevný 
základ pro upevnění spravedlivé, 
demokratické a mírové společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. konstatuje, že příjmová nerovnost 
často souvisí s nerovnými příležitostmi v 
přístupu ke vzdělání, odbornému 
vzdělávání a sociální ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod -1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1c. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
veřejné investice do vzdělávání a odborné 
přípravy s cílem řešit nerovnosti v 
přístupu ke vzdělávání a s tím související 
kvalitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že 
tyto politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle přechodu energetiky na nízkouhlíkové 
hospodářství;

1. vyzývá k neustálému zdokonalování 
politik EU a členských států v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy s cílem 
zajistit kvalitní vzdělávání a celoživotní 
učení, řešit rostoucí nedostatky v oblasti 
dovedností, zejména digitální dovednosti, 
jakož i dovednosti pro digitální 
budoucnost, jako je schopnost pracovat v 
měnícím se prostředí a přizpůsobivost, 
kreativní myšlení, řešení problémů, 
kritické myšlení a mediální gramotnost; 
konstatuje, že potenciální nadcházející 
vlna automatizace může mít vážný dopad 
na řadu povolání, odvětví a trh práce 
obecně; konstatuje však, že minulá 
automatizace a technologická 
transformace jednak zničila a jednak 
vytvořila pracovní místa, a sice s nulovým 
nebo mírně pozitivním čistým účinkem, 
přičemž se současně výrazně zlepšila 
životní úroveň; zdůrazňuje, že politiky 
zaměstnanosti by měly podporovat osobní 
a společenský rozvoj a současně 
respektovat mimo jiné cíle přechodu 
energetiky na nízkouhlíkové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
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členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že tyto 
politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle přechodu energetiky na nízkouhlíkové 
hospodářství;

členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vícejazyčné vzdělávání a právo na 
celoživotní učení, řešit zejména nedostatky 
v oblasti digitálních dovedností a potřebu 
rozumět podmínkám digitalizované 
ekonomiky a společnosti a formovat je a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce a veřejnou sféru; 
zdůrazňuje, že tyto politiky by měly 
podporovat osobní a společenský rozvoj a 
současně respektovat cíle přechodu 
energetiky na nízkouhlíkové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že tyto 
politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle přechodu energetiky na nízkouhlíkové 
hospodářství;

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, 
které je dostupné všem, řešit zejména 
nedostatky v oblasti digitálních dovedností 
a potřebu přizpůsobit se podmínkám 
digitalizované ekonomiky a připravit se na 
budoucí dopad umělé inteligence na trh 
práce; zdůrazňuje, že tyto politiky by měly 
podporovat osobní a společenský rozvoj, 
jakož i nové a budoucí pracovní 
příležitosti, a současně respektovat cíle 
přechodu energetiky na nízkouhlíkové 
hospodářství; kvalitní vzdělávání, přístup 
pro všechny a začlenění; vyzývá členské 
státy, aby urychlily provádění doporučení 
pro jednotlivé země.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že tyto 
politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle přechodu energetiky na nízkouhlíkové 
hospodářství;

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
modernímu, nízkouhlíkovému, 
udržitelnému hospodářství a podmínkám 
digitalizované ekonomiky a připravit se na 
budoucí dopad umělé inteligence na trh 
práce; zdůrazňuje, že tyto politiky by měly 
podporovat osobní a společenský rozvoj a 
současně respektovat cíle přechodu 
energetiky na nízkouhlíkové hospodářství 
a Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že tyto 
politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle přechodu energetiky na nízkouhlíkové 

1. vyzývá ke skutečné revizi politik EU a 
členských států v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností s cílem 
zajistit vzdělávání a celoživotní učení, řešit 
zejména nedostatky v oblasti digitálních 
dovedností a potřebu přizpůsobit se 
podmínkám digitalizované ekonomiky a 
připravit se na budoucí dopad umělé 
inteligence na trh práce; zdůrazňuje, že tyto 
politiky by měly podporovat osobní a 
společenský rozvoj a současně respektovat 
cíle udržitelného rozvoje, přechodu 
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hospodářství; energetiky na nízkouhlíkové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává 
špatné výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

2. zdůrazňuje, že řádně financovaný a 
kvalitní systém vzdělávání a celoživotního 
učení 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, s cílem umožnit každému 
přístup ke kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
Komisi, aby pomáhala členským státům s 
reformou a modernizací jejich systémů 
vzdělávání, včetně digitálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává 
špatné výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a 
kvalitní systém vzdělávání a celoživotního 
učení může pomoci prolomit tento bludný 
kruh a podpořit sociální začleňování a 

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění může často vést ke špatným 
výsledkům ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že adekvátně financovaný a 
kvalitní systém vzdělávání a celoživotního 
učení může pomoci prolomit tento bludný 
kruh a podpořit sociální začleňování a 
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rovné příležitosti; podporuje záměr 
zasloužit se o to, aby se Evropský prostor 
vzdělávání stal v dohledné době 
skutečností, s cílem umožnit každému 
přístup ke kvalitnímu vzdělání; vyzývá 
Komisi, aby pomáhala členským státům s 
reformou a modernizací jejich systémů 
vzdělávání, včetně digitálního učení;

rovné příležitosti; podporuje záměr 
zasloužit se o to, aby se Evropský prostor 
vzdělávání stal v dohledné době 
skutečností, s cílem umožnit každému 
přístup ke kvalitnímu vzdělání, které 
obstojí i v budoucnu a které bude 
zahrnovat získání přenositelných 
základních dovedností potřebných pro 
úspěšnou budoucnost; zdůrazňuje význam 
vzájemného uznávání kvalifikací 
získaných v rámci vzdělávání ve všech 
členských státech; vyzývá Komisi, aby v 
případě potřeby pomohla členským státům 
s reformou a modernizací jejich systémů 
vzdělávání, včetně digitálního učení; 
konstatuje však, že za vzdělávání a 
organizaci vzdělávacích systémů 
odpovídají členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
může pomoci prolomit tento bludný kruh a 
podpořit sociální začleňování a rovné 
příležitosti, zejména rovnost žen a mužů; 
podporuje záměr zasloužit se o to, aby se 
Evropský prostor vzdělávání stal v 
dohledné době skutečností, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání, včetně znevýhodněných skupin, 
osob přistěhovaleckého původu a osob se 
zdravotním postižením; vyzývá Komisi, 
aby pomáhala členským státům s reformou 
a modernizací jejich systémů vzdělávání, 
včetně digitálního učení, a aby 
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podporovala výměnu osvědčených 
postupů v rámci programu Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
může pomoci prolomit tento bludný kruh a 
podpořit sociální začleňování a rovné 
příležitosti; v této souvislosti připomíná 
zásadu jedna, tři, čtyři a jedenáct 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje a uznává přínos 
vzdělávání a kultury pro dobré životní 
podmínky jednotlivců i společností; 
podporuje záměr zasloužit se o to, aby se 
Evropský prostor vzdělávání stal v 
dohledné době skutečností, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financované, kvalitní 
a inkluzivní systémy vzdělávání a 
celoživotního učení mohou pomoci 
prolomit tento bludný kruh, podpořit 
sociální začleňování a rovné příležitosti a 
odemknout tak lidský potenciál dotčených 
osob; podporuje záměr zasloužit se o to, 
aby se Evropský prostor vzdělávání stal v 
dohledné době skutečností, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění často předznamenává špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
digitálního učení;

2. zdůrazňuje, že sociálně-ekonomické 
znevýhodnění a segregace vzdělávacích 
institucí často předznamenávají špatné 
výsledky ve vzdělávání a naopak; 
zdůrazňuje, že řádně financovaný a kvalitní 
systém vzdělávání a celoživotního učení 
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, s cílem 
umožnit každému přístup ke kvalitnímu 
vzdělání; vyzývá Komisi, aby pomáhala 
členským státům s reformou a modernizací 
jejich systémů vzdělávání, včetně 
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digitálního učení a vysoce kvalitní výuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

3. tvrdí, že vysoce kvalitní, přístupné a 
inkluzivní předškolní vzdělávání a péče má 
pozitivní dopad na všechny děti, chlapce i 
dívky, a ještě více na děti pocházející ze 
znevýhodněného socioekonomického 
prostředí, a přispívá tak ke snižování 
sociálních nerovností; zdůrazňuje, že 
předškolní vzdělávání a péče hraje 
klíčovou úlohu v úspěšném rozvoji, 
vzdělávání a dobrých životních 
podmínkách dětí v krátkodobém horizontu 
a vytváří základní kameny, které jim 
později umožní zlepšit z dlouhodobého 
hlediska jejich životní podmínky, sociální 
začlenění a zaměstnatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, a 
ještě více na děti pocházející ze 
znevýhodněného socioekonomického 
prostředí, a přispívá tak ke snižování 
sociálních nerovností; zdůrazňuje, že 
předškolní vzdělávání a péče má dopad na 
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péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

rozvoj, vzdělávání a dobré životní 
podmínky dětí v krátkodobém horizontu a 
vytváří základní kameny, které jim později 
umožní zlepšit z dlouhodobého hlediska 
jejich životní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí a děti se 
zvláštními potřebami, a přispívá tak ke 
snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky; vyzývá proto Komisi, aby 
zavedla evropskou záruku pro děti, kterou 
podpoří dostatečným financováním a 
dobře koncipovanými podpůrnými 
službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, jako jsou schopnosti řešit 
konflikty, dovednosti řešit problémy, 
společenské a demokratické chování, které 
jim později umožní zlepšit z dlouhodobého 
hlediska jejich životní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností a 
podpoře sociálního začlenění; zdůrazňuje, 
že předškolní vzdělávání a péče má dopad 
na rozvoj, vzdělávání a dobré životní 
podmínky dětí v krátkodobém horizontu a 
vytváří základní kameny, které jim později 
umožní zlepšit z dlouhodobého hlediska 
jejich životní podmínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

3. tvrdí, že kvalitní předškolní vzdělávání a 
péče má pozitivní dopad na všechny děti, 
chlapce i dívky, zejména děti se 
zdravotním postižením, a ještě více na děti 
pocházející ze znevýhodněného 
socioekonomického prostředí, a přispívá 
tak ke snižování sociálních nerovností; 
zdůrazňuje, že předškolní vzdělávání a 
péče má dopad na rozvoj, vzdělávání a 
dobré životní podmínky dětí v 
krátkodobém horizontu a vytváří základní 
kameny, které jim později umožní zlepšit z 
dlouhodobého hlediska jejich životní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, včetně mladých lidí a osob s 
omezenými příležitostmi, jsou klíčové pro 
posílení udržitelného růstu podporujícího 
začlenění založeného na intenzivním 
využití znalostí, a to v souvislosti s 
rostoucím nedostatkem dovedností, 
zejména v oblasti STEM (věda, 
technologie, inženýrství a matematika), a 
nesouladem mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi v měnícím se 
světě práce, zejména v éře digitalizace; 
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motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

zdůrazňuje význam trvalého rozvoje 
dovedností, včetně průřezových 
dovedností; poukazuje na úlohu 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

4. je přesvědčen, že investice do 
moderního a demokratického 
vzdělávacího prostředí, se zvláštním 
důrazem na mladé lidi a osoby s 
omezenými příležitostmi, jsou klíčové pro 
posílení udržitelného kvalitativního růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; na jedné straně zdůrazňuje 
význam vzdělávání v oblasti podnikání s 
cílem motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat; na druhé straně 
zdůrazňuje význam vzdělávání pro 
seberealizaci a pro možnost účasti na 
demokratickém společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat, a zdůrazňuje, že 
dovednosti v oblasti digitální a mediální 
gramotnosti by měly být nezbytnou 
součástí vzdělávacích politik a měly by 
zahrnovat mimo jiné kybernetickou 
bezpečnost, kybernetickou hygienu, 
odpovědnost za kybernetickou bezpečnost 
a ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 

4. je přesvědčen, že strukturální investice 
do lidského kapitálu a vnitrostátních 
vzdělávacích systémů, se zvláštním 
důrazem na mladé lidi a osoby s 
omezenými příležitostmi, jsou klíčové pro 
posílení udržitelného růstu podporujícího 
začlenění založeného na intenzivním 
využití znalostí, a to v souvislosti s 
rostoucím nedostatkem dovedností a 
nesouladem mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
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motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat, a je přesvědčen o 
tom, že je třeba vynaložit větší úsilí s cílem 
přitáhnout do oblasti STEM dívky; 
zdůrazňuje rovněž, že odborné vzdělávání 
může významně přispět k dosažení cílů 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
včetně osob přistěhovaleckého původu, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání již od 
raného věku s cílem motivovat mladé lidi 
k tomu, aby se rozhodli začít podnikat, a 
význam podpory ekologické, digitální a 
finanční gramotnosti mladých generací;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi a osoby s omezenými příležitostmi, 
jsou klíčové pro posílení udržitelného růstu 
podporujícího začlenění založeného na 
intenzivním využití znalostí, a to v 
souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

4. je přesvědčen, že investice do lidského 
kapitálu, se zvláštním důrazem na mladé 
lidi, zejména na ty, kteří nejsou ani 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání a 
odborné přípravy, a osoby s omezenými 
příležitostmi, jsou klíčové pro posílení 
udržitelného růstu podporujícího začlenění 
založeného na intenzivním využití znalostí, 
a to v souvislosti s rostoucím nedostatkem 
dovedností a nesouladem mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi v rychle se 
měnícím světě práce, zejména v éře 
digitalizace; zdůrazňuje význam 
vzdělávání v oblasti podnikání s cílem 
motivovat mladé lidi k tomu, aby se 
rozhodli začít podnikat;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily opatření na podporu kvalitní 
učňovské přípravy v Evropě a 
prozkoumaly způsoby, jak dosáhnout 
evropského statutu pro učňovskou 
přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
venkovských a odlehlých oblastech;

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy hrají klíčovou úlohu při 
zlepšování přístupu k informacím a 
aktivním začleňování mladých lidí, 
zejména těch, kteří žijí ve venkovských a 
odlehlých oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
venkovských a odlehlých oblastech;

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup ke vzdělávacím materiálům a 
informacím a aktivní začleňování mladých 
lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
venkovských a odlehlých oblastech; v této 
souvislosti konstatuje, že inovativní 
metody výuky a učení ve spojení s 
přístupem k digitálním informačním 
zdrojům mohou hrát významnou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
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venkovských a odlehlých oblastech; venkovských a odlehlých oblastech nebo v 
oblastech s úbytkem obyvatelstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
venkovských a odlehlých oblastech;

5. je toho názoru, že evropské strukturální 
a investiční fondy mohou nabídnout lepší 
přístup k informacím a aktivní začleňování 
mladých lidí, zejména těch, kteří žijí ve 
venkovských a odlehlých oblastech, a osob 
přistěhovaleckého původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. 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 
(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1, a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 
10,6 %2; uznává, 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 osob 

6. 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 
(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1, a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 
10,6 %2, a že u mladých lidí pocházejících 
ze znevýhodněného prostředí existuje i 
nadále vyšší riziko, že se ocitnou mimo 
vzdělávání, zaměstnání i odbornou 
přípravu nebo že budou mít nestálé či 
špatně placené zaměstnání, pro něž 
postačuje nízká kvalifikace; uznává, že 
tyto údaje jsou tak nízké, jako tomu bylo v 
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mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou 
přípravu, zlepšily výsledky vzdělávání s 
přihlédnutím k regionálním rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategie a 
zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné 
přípravy;

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 osob mimo vzdělávání, 
zaměstnání i odbornou přípravu, zlepšily 
výsledky vzdělávání s přihlédnutím k 
regionálním a demografickým rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategie a 
zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné 
přípravy; podporuje přeměnu stávající 
záruky pro mladé lidi na stálý nástroj za 
předpokladu, že bude tento nástroj řádně 
financován;

_______________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. 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 
(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1, a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 
10,6 %2; uznává, že tyto údaje jsou tak 

6. 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 
(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1; konstatuje však, že 
mezi členskými státy existují velké rozdíly, 
pokud jde o podíl osob mimo vzdělávání, 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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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 osob 
mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou 
přípravu, zlepšily výsledky vzdělávání s 
přihlédnutím k regionálním rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategie a 
zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné 
přípravy;

zaměstnání i odbornou přípravu, a že 
nejnižší podíl takových osob je ve Švédsku 
(8 %) a Nizozemsku (8,4 %) a nejvyšší v 
Řecku (26,8 %) a Itálii (28,9 %); dále 
poukazuje na to, že v roce 2018 činil podíl 
osob, které předčasně ukončily školní 
docházku, 10,6 %2; uznává, 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 osob mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu, zlepšily výsledky 
vzdělávání s přihlédnutím k regionálním 
rozdílům, zavedly komplexní preventivní 
strategie a zapojily osoby, které předčasně 
ukončily školní docházku, do vzdělávání a 
odborné přípravy;

____________ ____________
1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. 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 

6. 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 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1, a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 
10,6 %2; uznává, 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 osob 
mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou 
přípravu, zlepšily výsledky vzdělávání s 
přihlédnutím k regionálním rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategie a 
zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné 
přípravy;

(tzv. osoby mimo vzdělávání, zaměstnání i 
odbornou přípravu)1, a že podíl osob, které 
předčasně ukončily školní docházku, činil 
10,6 %2; uznává, 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 osob 
mimo vzdělávání, zaměstnání i odbornou 
přípravu, zejména mezi osobami ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, 
zlepšily výsledky vzdělávání s 
přihlédnutím k regionálním rozdílům, 
zavedly komplexní preventivní strategie a 
zapojily osoby, které předčasně ukončily 
školní docházku, do vzdělávání a odborné 
přípravy;

____________ ____________
1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
prosazovaly další spolupráci mezi 
vzdělávacími institucemi a podniky s cílem 
řešit stávající a budoucí nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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podpoří technické a digitální dovednosti, 
odborná příprava a duální studia a zavedou 
účinné a komplexní metody pro uznávání a 
validaci neformálního a informálního 
učení;

tím, že se podpoří technické a digitální 
dovednosti, odborná příprava a duální 
studia a zavedou účinné a komplexní 
metody pro uznávání a validaci 
neformálního a informálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 
podpoří technické a digitální dovednosti, 
odborná příprava a duální studia a zavedou 
účinné a komplexní metody pro uznávání a 
validaci neformálního a informálního 
učení;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 
podpoří technické, podnikatelské a 
digitální dovednosti, odborná příprava a 
duální studia a zavedou účinné a 
komplexní metody pro vzájemné uznávání 
a validaci dovedností, diplomů a 
kvalifikací a také neformálního a 
informálního učení v zájmu usnadnění 
mobility; zdůrazňuje, že je třeba účinně 
provádět iniciativu evropských univerzit s 
cílem zajistit, aby se evropské univerzity 
staly centrem excelence a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
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institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 
podpoří technické a digitální dovednosti, 
odborná příprava a duální studia a zavedou 
účinné a komplexní metody pro uznávání a 
validaci neformálního a informálního 
učení;

institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 
podpoří technické a digitální dovednosti, 
odborná příprava a duální odborná 
příprava a studia a zavedou účinné a 
komplexní metody pro uznávání a validaci 
neformálního a informálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
institucemi a podniky s cílem řešit 
nesoulad mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi tím, že se 
podpoří technické a digitální dovednosti, 
odborná příprava a duální studia a zavedou 
účinné a komplexní metody pro uznávání a 
validaci neformálního a informálního 
učení;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly spolupráci mezi vzdělávacími 
institucemi a podniky s cílem podpořit 
nízkouhlíkové místní a regionální 
ekonomiky a řešit nesoulad mezi 
nabízenými a požadovanými dovednostmi 
tím, že se podpoří technické a digitální 
dovednosti, odborná příprava a duální 
studia a zavedou účinné a komplexní 
metody pro uznávání a validaci 
neformálního a informálního učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. prohlašuje, že finanční prostředky EU 
určené pro vzdělávání a odbornou 
přípravu musí být více zaměřeny na 
snižování nerovností v přístupu ke 
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vzdělání, na sociální integraci a 
příležitostí; požaduje zaměření pozornosti 
na cílená opatření orientovaná na nejvíce 
znevýhodněné osoby, včetně dětí z řad 
migrantů a uprchlíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Andrea Bocskor, Milan Zver

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
pracovníků, zejména u osob s nižší úrovní 
vzdělání, pracovníků zaměstnaných v 
průmyslových odvětvích s vysokým 
rizikem likvidace v blízké budoucnosti, 
osob v předdůchodovém věku a 
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znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sabine Verheyen
Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie; zdůrazňuje, že vzdělávání, 
odborná příprava a celoživotní učení 
dospělých má pozitivní dopad na 
jednotlivce, hospodářství a společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob – 
především mladých dospělých – 
přistěhovaleckého původu; zdůrazňuje, že 
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jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

je třeba, aby vzdělávací systémy 
podporovaly zdravé návyky, zejména 
sportovní činnost, která významně 
přispívá k sociálnímu začlenění a 
integraci, a opakuje, že podporuje výchovu 
k občanství ve školách jako klíčový pilíř 
rozvoje evropské demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Peter Pollák

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně osob 
přistěhovaleckého původu; opakuje, že 
podporuje výchovu k občanství ve školách 
jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

8. požaduje zvýšení kvality a účinnosti 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
posílení komplexního celoživotního učení 
a zvyšování dovedností, zejména u 
znevýhodněných skupin, včetně Romů a 
osob přistěhovaleckého původu; opakuje, 
že podporuje výchovu k občanství ve 
školách jako klíčový pilíř rozvoje evropské 
demokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Martina Michels

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. požaduje větší zaměření na podporu 
dívek a žen ve školách, na odborných 
školeních a při studiu v oborech 
přírodních věd, technologie, inženýrství a 
matematiky v kombinaci s uměním; dále 
požaduje podporu při přechodu do 
pracovního života a při zakládání 
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podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam studia cizích 
jazyků pro zvýšení mobility studentů a 
pracovníků a pro dosažení cíle „mateřský 
jazyk + dva cizí jazyky“ stanoveného na 
zasedání Evropské rady v Barceloně;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že všezahrnující přístup k 
politice vzdělávání se silnou politickou 
a veřejnou podporou je neodmyslitelnou 
součástí reformy vzdělávání a že pro 
dosažení těchto cílů je klíčové zapojit 
celou společnost a všechny relevantní a 
zainteresované strany včetně rodičů;

9. je přesvědčen, že všezahrnující přístup k 
politice vzdělávání se silnou politickou 
a veřejnou podporou je neodmyslitelnou 
součástí reformy vzdělávání a že pro 
dosažení těchto cílů je klíčové zapojit 
celou společnost a rovněž všechny 
relevantní a zainteresované strany včetně 
rodičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Martina Michels

Návrh stanoviska
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Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že všezahrnující přístup k 
politice vzdělávání se silnou politickou 
a veřejnou podporou je neodmyslitelnou 
součástí reformy vzdělávání a že pro 
dosažení těchto cílů je klíčové zapojit 
celou společnost a všechny relevantní a 
zainteresované strany včetně rodičů;

9. je přesvědčen, že všezahrnující přístup k 
politice vzdělávání se silnou politickou 
a veřejnou podporou je neodmyslitelnou 
součástí reformy vzdělávání a že pro 
dosažení těchto cílů je klíčové zapojit 
celou společnost a všechny relevantní a 
zainteresované strany včetně učitelů a 
rodičů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sabine Verheyen

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. 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 již v raném věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bernard Guetta

Návrh stanoviska
Bod 10



AM\1197851CS.docx 31/33 PE646.882v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady;

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní, 
schopní a lépe odměňovaní učitelé a 
celoživotní vzdělávání mají zásadní 
význam pro dosažení rovného přístupu, 
rozmanitosti a vysoké kvality v oblasti 
vzdělávání; zdůrazňuje v této souvislosti 
potřebu přilákat k učitelskému povolání 
větší počet motivovaných uchazečů 
s řádným akademickým vzděláním nebo 
profesní zkušeností a pedagogickými 
předpoklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady;

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že je třeba usilovat o 
genderovou vyváženost ve výuce a potřebu 
přilákat k učitelskému povolání větší počet 
motivovaných uchazečů s řádným 
akademickým vzděláním nebo profesní 
zkušeností a pedagogickými předpoklady; 
konstatuje, že nedostatečné odměňování 
učitelů a zaměstnanců v řadě členských 
států je hlavním důvodem, proč v tomto 
oboru chybí v současné době v daných 
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členských státech motivovaní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady;

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady; požaduje, 
aby byla zajištěna průběžná odborná 
příprava učitelů a školitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Lara Wolters, Romeo Franz

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 

10. domnívá se, že účinná správa a 
dostatečné financování pro všechna 
vzdělávací zařízení, moderní a kvalitní 
vzdělávací zdroje a výuka, motivovaní a 
schopní učitelé a celoživotní vzdělávání 
mají zásadní význam pro dosažení rovného 
přístupu, rozmanitosti a vysoké kvality v 
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oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady;

oblasti vzdělávání; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu přilákat k učitelskému 
povolání větší počet motivovaných 
uchazečů s řádným akademickým 
vzděláním nebo profesní zkušeností 
a pedagogickými předpoklady; zdůrazňuje, 
že toho lze dosáhnout pouze zvýšením 
přitažlivosti učitelského povolání a 
profesní dráhy v oblasti vzdělávání, mimo 
jiné prostřednictvím odpovídajících platů 
a systémů podpory učitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Lara Wolters

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
změnily svůj makroekonomický přístup 
směrem k podpoře investic do sociální 
oblasti ve veřejném sektoru; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby využila 
doložku flexibility Paktu o stabilitě a růstu 
a umožnila členským státům zvýšit 
investice do politik v oblasti kultury a 
mládeže, do vzdělávání a odborné 
přípravy a do výzkumu, zejména tím, že 
tyto investice budou vyloučeny z výpočtu 
vnitrostátních rozpočtových výdajů.

Or. en


