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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Komise EU navrhuje evropský referenční rámec klíčových schopností a objasňuje, jak lze 
přístup k těmto schopnostem pomocí celoživotního vzdělávání zajistit pro všechny občanky a 
občany EU – především v souvislosti s nabýváním a aktualizací základních dovedností. 

Autor stanoviska tuto iniciativu vítá. S ohledem na rostoucí globalizaci trhů a změnu 
paradigmat hospodářství a společnosti založených na znalostech má posílení klíčových 
schopností zvláštní význam. Má se posílit a zajistit mezinárodní konkurenceschopnost 
evropských zaměstnankyň a zaměstnanců.

V této souvislosti má být dosaženo těchto cílů:

• Klíčové schopnosti mají být zjištěny a definovány.

• Má se podporovat práce členských států, aby mladiství a dospělí měli dostatečné 
klíčové schopnosti a mohli je rozvíjet.

• Evropský referenční rámec má být k dispozici nositelům rozhodnutí, poskytovatelům 
vzdělání, zaměstnavatelům a studujícím. Tak má být vytvořen základ pro další aktivity 
na úrovni Společenství.

Zpravodaj podporuje rozdělení a definice klíčových schopností, které vypracovala Komise 
EU. Evropský referenční rámec má zahrnovat těchto osm klíčových schopností: 1. 
komunikace v mateřském jazyce; 2. komunikace v cizích jazycích; 3. matematická schopnost 
a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií; 4. schopnost práce s digitálními 
technologiemi; 5. schopnost učit se; 6. smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a 
občanské schopnosti; 7. podnikatelské schopnosti; 8. kulturní povědomí.

Zpravodaj však kriticky pohlíží na to, že:

• se bere velmi malý ohled na znevýhodněné osoby. Z důvodu chybějících základních 
dovedností a klíčových schopností nejsou často schopny osvojit si nové vědomosti 
samostatně. Těmto skupinám by měly členské státy předložit nabídky přizpůsobené 
jejich potřebám, které nejenže zohledňují všeobecné vědomostní deficity, nýbrž i cíleně 
zprostředkovávají klíčové schopnosti. Pro profesní úspěch znevýhodněných osob má 
nabytí klíčových schopností větší význam;

• by měli být výrazněji podporovány mladí migranti. Jejich frustrace, která se projevuje i 
skrze násilí, má mimo jiné i jeden důležitý důvod: Mladiství se z důvodu chybějících 
základních dovedností a klíčových schopností nemohou úspěšně účastnit školního 
vzdělávání a odborné přípravy. Z toho plyne často chybějící sebevědomí, 
nezaměstnanost a ztráta vyhlídek;

• rodiče, osoby odpovědné za vzdělávání a veřejnost nemají k dispozici žádné nástroje, 
aby mohli identifikovat úspěšné poskytovatele vzdělání. O hodnocení poskytovatelů 
vzdělání (zejména škol) je v členských státech rostoucí zájem. Regionální hodnocení, 
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která se týkají speciálně zjišťování klíčových schopností, by mohly v členských státech 
a v EU udržitelným způsobem přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání;

• zapojení státních a soukromých poskytovatelů vzdělávání do nabývání, udržování a 
rozvíjení klíčových schopností povede k úspěchu jen stěží, pokud cílová skupina nebude 
mít žádné povědomí o vlastní odpovědnosti;

• doporučení doposud předpokládá povinnost podávat zprávy každé čtyři roky. Zpravodaj 
však toto období považuje za příliš dlouhé na to, aby bylo možno rychle a aktuálně 
reagovat na výzvy a požadavky rychle se měnícího světa vzdělávání a práce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 13

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět k 
rozvoji kvalitního vzdělávání podporováním 
a doplňováním akcí členských států, jež mají 
zajistit, aby systémy počátečního vzdělávání 
a odborné přípravy nabízely všem mladým 
lidem způsoby, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na 
další vzdělávání a dospělost, a aby byli 
dospělí schopni své klíčové schopnosti 
rozvíjet a aktualizovat prostřednictvím 
komplexního a všeobecného celoživotního 
vzdělávání. Politickým činitelům, 
poskytovatelům vzdělávání a odborné 
přípravy, zaměstnavatelům a samotným 
studujícím poskytuje společný evropský 
referenční nástroj pro klíčové schopnosti, 
který usnadní reformy na vnitrostátní úrovni 
a výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí v rámci pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ s 
cílem dosáhnout dohodnutých evropských 

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
orientovaného na budoucnost
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 
klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 
schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 

  
1 AB1. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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referenčních úrovní. Doporučení rovněž 
podporuje i další související politiky, jakými 
je politika zaměstnanosti a sociální politika a 
další politiky týkající se mládeže.

odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i další 
související politiky, jakými je politika 
zaměstnanosti a sociální politika a další 
politiky týkající se mládeže.

Pozměňovací návrh 2
Doporučení 1

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem prostředek, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na
dospělost a která bude základem pro další 
vzdělávání a pracovní život;

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem, včetně migrujících osob, prostředek, 
jak rozvíjet klíčové schopnosti na úroveň, 
kterou budou potřebovat v dospělosti a 
v pracovním životě a která bude 
dostatečným základem pro další vzdělávání;

Pozměňovací návrh 3
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu. Platí to především pro 
mladé migrující ženy a muže, jimž chybí 
základní dovednosti a klíčové schopnosti 
pro úspěšné zapojení do vzdělávání a 
dalšího odborného vzdělávání a kteří svou 
frustraci vyjadřují násilím; 

Pozměňovací návrh 4
Doporučení 4

4. zajistit odpovídající infrastrukturu pro 
další vzdělávání a odbornou přípravu 
dospělých, včetně učitelů a školitelů, 
opatření k zajištění jejich přístupnosti a na 
podporu studujících zohledňující rozdílné 
potřeby dospělých;

4. zajistit odpovídající infrastrukturu pro 
další vzdělávání a odbornou přípravu 
dospělých, včetně učitelů a školitelů, 
opatření k zajištění jejich přístupnosti a na 
podporu studujících zohledňující rozdílné 
potřeby a schopnosti dospělých;
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Pozměňovací návrh 5
Doporučení 4a (nové)

4a. zajistit, že u všech opatření a možností, 
které je třeba vytvořit v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, budou zohledněny 
zejména potřeby znevýhodněných osob, 
jako jsou zdravotně postižení, dlouhodobě 
nezaměstnaní, starší osoby, ženy, žáci, kteří 
předčasně ukončili školní docházku a lidé
s malými základními dovednostmi;

Pozměňovací návrh 6
Doporučení 4b (nové)

4b. zajistit, že vedle opatření státního, 
soukromého a odborného vzdělávání se u 
dotyčných občanek a občanů bude 
posilovat pocit zodpovědnosti za nabytí, 
uchovaní a další rozvíjení vlastních 
schopností;

Pozměňovací návrh 7
Doporučení 5

5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a jinými 
politikami týkajícími se mladých lidí a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami;

5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich profesní odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami;

Pozměňovací návrh 8
Doporučení 6a (nové)

6a. zavedení regionálních hodnocení, která
budou poskytovat informace o tom, jakých 
úspěchů dosáhly vzdělávací instituce 
v určitém regionu při předávání klíčových 
schopností. 
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Pozměňovací návrh 9
Záměr 1

1. podporovat snahy členských států týkající 
se rozvoje jejich systémů vzdělávání a 
odborné přípravy a provádění tohoto 
doporučení, rovněž za použití dokumentu
„Klíčové schopnosti pro celoživotní 
vzdělávání – evropský referenční rámec“ 
jako referenčního dokumentu pro usnadnění 
společného učení ve skupinách (tzv. peer 
learning) a výměnu osvědčených postupů, 
sledování vývoje a zpráv o dosaženém 
pokroku prostřednictvím dvouletých zpráv o 
pokroku při pracovním programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“;

1. podporovat snahy členských států týkající 
se rozvoje jejich systémů vzdělávání a 
odborné přípravy a provádění tohoto 
doporučení, rovněž za použití dokumentu 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní 
vzdělávání – evropský referenční rámec“ 
jako referenčního dokumentu pro usnadnění 
společného učení ve skupinách (tzv. peer 
learning) a výměnu osvědčených postupů, 
sledování vývoje a zpráv o dosaženém 
pokroku prostřednictvím dvouletých zpráv o 
pokroku při pracovním programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
a odhalování případných rozporů;

Pozměňovací návrh 10
Záměr 4

4. přezkoumat dopad dokumentu „Klíčové 
schopnosti pro celoživotní vzdělávání –
evropský referenční rámec“ v souvislosti 
s pracovním programem „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ a za čtyři roky po 
přijetí tohoto doporučení podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
získaných zkušenosti a důsledcích pro 
budoucnost.

4. dva roky po přijetí tohoto doporučení 
členskými státy provést průzkum, v jakém 
rozsahu bylo toto doporučení v členských 
státech provedeno a zda se díky tomu snížil 
počet občanek a občanů, kteří nemají nutné 
základní znalosti a u nichž nejsou rozvinuty 
klíčové schopnosti, a předat výsledky 
průzkumu Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 11
Příloha úvodní část odst.1

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu.
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život.
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost, a tyto schopnosti by 
si měli dále rozvíjet, zachovávat a 

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu.
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život.
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost a pracovní život, a 
tyto schopnosti by si měli dále rozvíjet, 
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aktualizovat v rámci celoživotního 
vzdělávání.

zachovávat a aktualizovat v rámci 
celoživotního vzdělávání.

Pozměňovací návrh 12
Příloha úvodní část odst.2

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti.
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 
myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení 
problémů, hodnocení rizik, rozhodování a 
ovládání pocitů.

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti.
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 
myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení 
problémů, hodnocení rizik, rozhodování, 
schopnost přijímat rozhodnutí a ovládání 
pocitů.

Pozměňovací návrh 13
Příloha nadpis 8 odst.2

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti 
ekonomické možnosti a realizovat je.

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti sociální a
ekonomické možnosti a realizovat je.


