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Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000069/2020
Komisi 
článek 136 jednacího řádu
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Předmět: Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

S ohledem na doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě (OVP) předkládá Výbor pro 
zaměstnanost a sociální věci několik otázek:

1. Koronavirová krize zvýšila potřebu zkvalitnit digitální vzdělávání a zajistit rovný přístup k 
digitálním dovednostem, nástrojům a technologiím pro účastníky vzdělávání, učitele a školitele. 
Jak hodlá Komise pomoci členským státům, pokud jde o podporu digitalizace OVP a distančního 
vzdělávání, s cílem zajistit, aby k němu měli přístup všichni a aby všichni získali potřebné 
dovednosti? Jakým způsobem by bylo možné tuto činnost koordinovat a monitorovat společně s 
členskými státy?

2. Návrh zahrnuje několik kvalitativních cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2025. Jakým 
způsobem podpoří Komise členské státy při naplňování těchto cílů, mimo jiné i prostřednictvím 
rámce pro kvalitní učňovskou přípravu a programu Erasmus? Jakým způsobem bude 
monitorovat pokrok při naplňování uvedených cílů a jak bude získané informace předávat 
Parlamentu a Radě? Jakým způsobem hodlá zefektivnit možnosti sledování profesní dráhy 
absolventů OVP?

3. Mezi odvětvím OVP a systémem všeobecného vzdělávání zjevně chybí soudržnost a panuje 
nesoulad, přičemž na OVP se často nahlíží jako na méně preferovanou možnost i přesto, že 
poptávka po odbornících z tohoto odvětví stále roste. Jaké kroky podniká Komise s cílem 
zatraktivnit OVP a zajistit soudržnost a součinnost mezi oběma systémy vzdělávání? Jak hodlá 
Komise zlepšit komunikaci týkající se OVP na úrovni EU? Jakým způsobem může pomoci 
členským státům, aby na úrovni EU lépe koordinovaly svou činnost?

4. Jakým způsobem Komise podpoří členské státy s cílem zajistit, aby programy OVP dosahovaly 
vysoké kvality, byly inkluzivní a nabízely rovné příležitosti pro všechny, zejména pak pro 
zranitelné skupiny a osoby žijící ve venkovských či odlehlých oblastech? Jaké kroky učiní 
Komise k zajištění toho, aby kvalitní a inkluzivní OVP byly právem všech studentů, jak stanoví 
evropský pilíř sociálních práv?

5. Jak Komise zajistí, aby byla učňovská příprava kvalitní, diverzifikovaná a uzpůsobená 
konkrétním potřebám? Hodlá revidovat Evropský rámec pro kvalitní a efektivní učňovskou 
přípravu?

6. Jak vzhledem k dobrovolné povaze doporučení hodlá Komise motivovat členské státy k reformě 
jejich systémů OVP a monitorovat pokrok při naplňování tohoto účelu?
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