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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá návrh Komise týkající se klíčových schopností pro celoživotní vzdělávání. 

Všichni občané musí mít přístup ke vzdělání. Nikdo by neměl být diskriminován na základě 
pohlaví, věku, finanční situace, státní příslušnosti nebo etnického původu, regionu, ve kterém 
žije, mateřského jazyka nebo tělesného stavu. Z tohoto důvodu bychom měli věnovat zvláštní 
pozornost ženám ve středním věku a dospívajícím chlapcům. Úroveň znalostí, vzdělání a 
celoživotní vzdělávání souvisí s uplatněním jednotlivce na trhu práce. Nedostatečné vzdělání 
– stejně jako nezaměstnanost – žen ve středním věku a starších žen je problémem zejména v 
nových členských státech. Navrhovatelka si povšimla skutečnosti, že stále více chlapců všude 
v Evropě opouští studia po ukončení povinné školní docházky.  Musíme povzbuzovat chlapce 
k tomu, aby pokračovali ve studiu na střední škole nebo na odborné škole, a tak získali náplň 
svého času. Zároveň se musíme ujistit, že dívky mají rovnocenné možnosti vzdělávat se na 
všech úrovních, mimo jiné v základním školství a v případě vysokoškolského studia, a na 
pracovišti. Navrhovatelka chce zdůraznit, že seznam klíčových schopností, který navrhuje 
Evropská komise, by měl být chápán jako soubor dovedností, které se lidé snaží získat během 
celého života.  Je rovněž důležité si uvědomit a mít na zřeteli, že jednotliví lidé se liší a mají 
odlišné přirozené vlohy a nadání. Navrhovatelka chce také zdůraznit, že nejlepší motivací pro 
vzdělávání se je cíl získat zaměstnání. Míra nezaměstnanosti je v některých členských státech 
stále velmi vysoká a vysokoškolské vzdělání není zárukou získání pracovního místa.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4

(4) V souvislosti se zlepšováním výsledků 
Společenství v oblasti zaměstnanosti 
zdůraznila Evropská rada v březnu 2003 a 
v prosinci 2003 potřebu rozvíjet celoživotní 
vzdělávání se zvláštním důrazem na aktivní 
a preventivní opatření zaměřená na 
nezaměstnané nebo neaktivní osoby.
Základem pro tyto závěry byla zpráva 
pracovní skupiny pro zaměstnanost, jež 
zdůraznila, že je nutné, aby byli lidé schopni 
přizpůsobovat se změnám, aby byli 

V souvislosti se zlepšováním výsledků 
Společenství v oblasti zaměstnanosti 
vzhledem k lisabonskému cíli dosáhnout 
průměrné míry zaměstnanosti v EU 70 % 
celkově a nejméně 60 % u žen projevila
Evropská rada v březnu 2003 a v prosinci 
2003 pevné odhodlání směřovat k rovnosti 
pohlaví a k plnému dosažení prostředí 
rovných příležitostí a zdůraznila potřebu 
rozvíjet celoživotní vzdělávání se 
zvláštním důrazem na aktivní a preventivní 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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začleňováni do trhu práce a aby by v této 
souvislosti hrálo klíčovou úlohu celoživotní 
vzdělávání.

opatření zaměřená na nezaměstnané nebo 
neaktivní osoby. Základem pro tyto závěry 
byla zpráva pracovní skupiny pro 
zaměstnanost, jež zdůraznila, že je nutné, 
aby byli lidé schopni přizpůsobovat se 
změnám, aby byli začleňováni do trhu práce 
a aby by v této souvislosti hrálo klíčovou 
úlohu celoživotní vzdělávání.

Pozměňovací návrh 2
Bod 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 prostředek, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na 
dospělost a která bude základem pro další 
vzdělávání a pracovní život; zvýšit příspěvek 
celoživotního vzdělávání k osobní 
seberealizaci, sociální soudržnosti, 
aktivnímu občanství a rovnosti pohlaví 
odstraněním společenských stereotypů 
týkajících se pohlaví;  

Pozměňovací návrh 3
Bod 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 mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu; podporovat větší 
rozrůzněnost možností výběru povolání pro 
mladé ženy, se zvláštní pozorností k nízké 
míře žen studujících přírodní vědy a 
technické obory, mimo jiné technologii 
informační společnosti, a k riziku, že ženy 
nebudou mít příležitost získat zaměstnání v 
těchto oblastech;

Pozměňovací návrh 4
Bod 3
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3. zajistit, aby byli dospělí schopni rozvíjet a 
aktualizovat klíčové schopnosti po celý život 
a aby byla zvláštní pozornost věnována 
cílovým skupinám, jež byly 
ve vnitrostátním, regionálním a/nebo 
místním kontextu stanoveny jako prioritní;

3. zajistit, aby byli dospělí schopni rozvíjet a 
aktualizovat klíčové schopnosti po celý život 
a aby byla zvláštní pozornost věnována 
cílovým skupinám, jež byly 
ve vnitrostátním, regionálním a/nebo 
místním kontextu stanoveny jako prioritní; 
prosazovat rovnost pohlaví tím, že ženám 
bude usnadněn přístup k celoživotnímu 
vzdělávání a že se zlepší zapojení žen na 
trhu práce;

Pozměňovací návrh 5
Bod 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 dospělých; zaručit, že k uplatňování 
hlediska rovnosti pohlaví bude docházet ve 
všech oblastech vzdělávání a odborné 
přípravy; 

Pozměňovací návrh 6
Příloha úvod 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 
aktualizovat v rámci celoživotního 
vzdělávání.

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. 
Klíčové schopnosti by měly být chápány 
jako vodítka pro dovednosti nutné v 
současné společnosti.  Není možné na 
konci základního vzdělávání dokonale 
zvládnout každou ze zmíněných dovedností. 
Naopak, mladí lidé by si měli vštípit základy 
těchto dovedností a dále je rozvíjet, 
obohacovat a udržovat v rámci 
celoživotního vzdělávání. Je rovněž důležité 
si uvědomovat a respektovat odlišnost 
jednotlivých lidí a rozdílnost jejich nadání a 
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přirozených vloh.

Odůvodnění

Dané schopnosti jsou příliš náročné a rozsáhlé, aby byly požadovány od každého mladého 
člověka. Cílem by mělo být celoživotní vzdělávání a rozvoj.

Pozměňovací návrh 7
Příloha Klíčové schopnosti bod 6 část A odst. 2

Základem této schopnosti jsou dovednosti 
konstruktivně komunikovat v různých 
prostředích, vyjadřovat a chápat různá 
stanoviska, jednat tak, aby došlo k navození 
důvěry, a projevovat empatii. Jedinci by se 
měli umět vyrovnat se stresem a frustrací a 
konstruktivně se vyjadřovat a rovněž by měli 
rozlišovat mezi osobní a pracovní sférou.

Základem této schopnosti jsou dovednosti 
konstruktivně komunikovat v různých 
prostředích, být tolerantní, vyjadřovat a 
chápat různá stanoviska, jednat tak, aby 
došlo k navození důvěry, a projevovat 
empatii. Jedinci by se měli umět vyrovnat se 
stresem a frustrací a konstruktivně se 
vyjadřovat a rovněž by měli rozlišovat mezi 
osobní a pracovní sférou.

Odůvodnění

Pokud jde o interpersonální, mezikulturní a sociální schopnosti, občanskou uvědomělost a 
jejich získávání, je tolerantnost jednou z jejich základních součástí. Důležitější než komplexně 
porozumět věci je mít tolerantní přístup jak k pohlaví, tak ke skupinám s různým kulturním 
zázemím, sexuální orientací, náboženským vyznáním a etnickým původem. 


