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Otázka k ústnímu zodpovězení O-000012/2022
Radě 
článek 136 jednacího řádu
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Předmět: Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – mikrocertifikáty, individuální 
vzdělávací účty a učení pro udržitelné životní prostředí

1. Jakým způsobem Rada zajistí, aby příslušná doporučení Rady a další iniciativy společně 
fungovaly s cílem vytvořit jasně viditelný a soudržný Evropský prostor vzdělávání, včetně 
flexibilních a vysoce kvalitních možností vzdělávání pro občany EU?

2. Má Rada v úmyslu podporovat uznávání zkušeností získaných v rámci neformálního a 
informálního učení, jako je dobrovolnická činnost a práce s mládeží, prostřednictvím 
mikrocertifikátů? Umožní tento krok vytvoření rámce pro uznávání a automatické převádění 
dovedností a kompetencí získaných prostřednictvím informálního a neformálního učení?

3. Zahrnou členské státy do plánů, které předkládají, strategie pro dosažení toho, aby byly 
mikrocertifikáty relevantní a dostupné pro osoby, jež jsou obvykle opomíjeny?

4. Jsme přesvědčeni, že celoživotní učení je klíčové pro osobní rozvoj a dobré životní podmínky, 
jakož i pro vzestupnou sociální mobilitu. Jakým způsobem budou pro každého vybrány správné 
možnosti, aniž by byly vyřazeny alternativní volby, které se zpočátku nemusí jevit jako vhodné?

5. Dojde znovu k použití úspěšného pilotního modelu, s jehož pomocí byla zahájena iniciativa 
„Evropské univerzity“, s cílem povzbudit členské státy, aby vyvinuly značné legislativní a 
administrativní úsilí a přijaly mikrocertifikáty coby evropský nástroj pro certifikaci výsledků učení?

6. Co učiní členské státy s podporou Rady pro to, aby vypracovaly soudržný přístup a dosáhly cílů 
Zelené dohody pro Evropu? Bude k dispozici odpovídající financování a podpora, aby bylo 
možné začlenit do všech postupů udržitelnost a dosáhnout systémových změn ve vzdělávání a 
odborné přípravě?

7. Co dělají Rada a členské státy pro to, aby v rámci Evropského prostoru vzdělávání rozvíjely 
znalosti, postoje a dovednosti potřebné k realizaci ambiciózních plánů, jejichž cílem je lepší 
ochrana bohatého kulturního dědictví Evropy před dopady změny klimatu a volba ekologičtějších 
variant v případě nových kulturních budov?
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