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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 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“; 

2. tvrdí, že odpovídající všeobecné a odborné vzdělávání může být při přechodu na 
environmentálně a sociálně udržitelná hospodářství významnou hybnou silou tvorby 
pracovních míst, sociální spravedlnosti a odstraňování chudoby;

3. zdůrazňuje, že přechod na environmentálně udržitelnější společnost vyžaduje 
kvalifikované pracovníky, a je přesvědčen, že by z finančních prostředků na 
spravedlivou transformaci měly být financovány významné investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání a přípravy a rekvalifikace; 

4. zdůrazňuje, pro spravedlivou transformaci je důležitý systém sociální ochrany, neboť 
pracovníkům a jejich rodinám umožňuje uspokojovat základní potřeby, včetně 
poskytování předškolního a dlouhodobého vzdělávání;

5. vyzývá k posílení dialogu mezi univerzitami a podniky s cílem umožnit studium v 
oborech, kde budou pracovní místa, zejména ve zranitelných komunitách, regionech a 
odvětvích;

6. vyzývá vlády a zaměstnavatele, aby investovali do programů a opatření, která zajistí, 
aby zranitelné osoby získaly dovednosti potřebné k úspěšnému přechodu na 
hospodářství s nulovými emisemi;

7. zdůrazňuje, že součástí Evropského prostoru vzdělávání by měla být průřezová výuka 
dovednostem souvisejícím s ekologickou a digitální transformací, jakož i vhodné 
spojení se světem práce, zejména na pozdějších úrovních vzdělávacích programů.


