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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **IPostup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
 společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro 
celoživotní vzdělávání
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0221)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 149 odst. 4 a čl. 150 odst. 4 Smlouvy o ES, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0375/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Příloha Úvod nový text po názvu

Jelikož globalizace staví Evropskou unii 
před stále nové výzvy, bude třeba, aby 
každý občan ovládal širokou škálu 
klíčových schopností, a mohl se tak 
pružně přizpůsobit rychle se měnícímu a 
úzce propojenému světu.
Vzdělání a jeho dvojí úloha – sociální i 
hospodářská – musí hrát klíčovou roli při 
zajišťování toho, aby evropští občané 
získali klíčové schopnosti, jež jim umožní 
se takovým změnám přizpůsobit.
Zejména je třeba naplnit různé potřeby 
studujících zajištěním rovného přístupu 
ke vzdělání pro ty skupiny, které kvůli 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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nevýhodám způsobeným osobními, 
sociálními, kulturními nebo 
hospodářskými okolnostmi potřebují 
k naplnění svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu, jako například lidé 
s omezenými základními schopnostmi, 
lidé, kteří předčasně opustili školu, 
dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé, 
migranti a lidé se zdravotním postižením. 
V tomto kontextu jsou hlavní cíle 
navrhovaného referenčního rámce 
následující:
1) určit a definovat klíčové schopnosti 
nezbytné pro osobní naplnění, aktivní 
občanství, sociální soudržnost a 
zaměstnatelnost ve společnosti založené 
na znalostech;
2) podporovat snahy členských států, 
jejichž cílem je zajistit, aby mladí lidé do 
konce počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy rozvinuli klíčové schopnosti na 
takové úrovni, aby byli připraveni na 
dospělost, a dospělí je byli schopni po celý 
život rozvíjet a aktualizovat;
3) poskytnout politickým činitelům, 
poskytovatelům vzdělání, 
zaměstnavatelům a samotným studujícím 
evropský referenční nástroj – Klíčové 
schopnosti pro celoživotní vzdělávání –
evropský referenční rámec, jenž by 
napomáhal úsilí vyvíjenému na 
vnitrostátní a evropské úrovni k dosažení 
společně dohodnutých cílů;
4) poskytnout rámec pro další činnost na 
úrovni Společenství jak v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“, tak v rámci 
programů Společenství v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy.

Pozměňovací návrh 2
Příloha odstavec „Tento rámec zahrnuje osm klíčových schopností“ bod 7

7. podnikatelské schopnosti a 7. smysl pro iniciativu a podnikatelské 
schopnosti;
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Pozměňovací návrh 3
Příloha odstavec „Tento rámec zahrnuje osm klíčových schopností“ bod 8

8. kulturní vyjádření 8. kulturní vyjádření a povědomí

Pozměňovací návrh 4
Příloha bod 6 „Mezilidské a mezikulturní sociální schopnosti, občanské schopnosti“ název 

„Nejdůležitější znalosti, dovednosti a postoje související s touto schopností“ bod A

A. Pro dosažení osobní a společenské 
pohody je nezbytné pochopit, jak mohou 
jedinci dosáhnout optimálního fyzického a 
psychického zdravotního stavu, který též 
může být zdrojem jejich vlastního 
bohatství či bohatství jejich rodiny, a 
vědět, jak k tomu lze přispět 
prostřednictvím zdravého životního stylu.
Pro úspěšné zapojení do mezilidských 
vztahů a do společnosti je třeba rozumět 
pravidlům chování a zvykům, které jsou 
obecně uznávány v různých společnostech 
a prostředích (např. v práci), znát základní 
pojmy v souvislosti s jedincem, skupinami, 
pracovními organizacemi, rovným 
postavením žen a mužů, společností a 
kulturou. Zásadní je pochopení 
multikulturních a socio-ekonomických 
rozměrů evropských společností a jak se 
národní kulturní identita vzájemně 
ovlivňuje s evropskou identitou.

A. Pro dosažení osobní a společenské 
pohody je nezbytné pochopit, jak mohou 
jedinci dosáhnout optimálního fyzického a
psychického zdravotního stavu, který též 
může být zdrojem jejich vlastního 
bohatství či bohatství jejich rodiny, a 
vědět, jak k tomu lze přispět 
prostřednictvím zdravého životního stylu.
Pro úspěšné zapojení do mezilidských 
vztahů a do společnosti je třeba rozumět 
pravidlům chování a zvykům, které jsou 
obecně uznávány v různých společnostech 
a prostředích (např. v práci). Stejně tak je 
důležité znát základní pojmy v souvislosti s 
jedincem, skupinami, pracovními 
organizacemi, rovným postavením žen a 
mužů a nediskriminací, společností a 
kulturou. Zásadní je pochopení 
multikulturních a socio-ekonomických 
rozměrů evropských společností a jak se 
národní kulturní identita vzájemně 
ovlivňuje s evropskou identitou.

Pozměňovací návrh 5
Příloha bod 6 „Mezilidské a mezikulturní sociální schopnosti, občanské schopnosti“ název 

„Nejdůležitější znalosti, dovednosti a postoje související s touto schopností“ bod B

B. Základem občanských schopností je 
znalost pojmů demokracie, občanství a 
občanská práva, včetně způsobu jejich 
vyjádření v Listině základních práv 
Evropské unie a mezinárodních 
deklaracích a jejich uplatňování ze strany 
různých institucí na místní, regionální, 

B. Základem občanských schopností je 
znalost pojmů demokracie, občanství a 
občanská práva, včetně způsobu jejich 
vyjádření v Listině základních práv 
Evropské unie a mezinárodních 
deklaracích a jejich uplatňování ze strany 
různých institucí na místní, regionální, 
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vnitrostátní, evropské a mezinárodní 
úrovni. Důležitá je znalost hlavních 
událostí, tendencí a faktorů změn v 
národní, evropské a světové historii a 
současnosti se zvláštním ohledem na 
evropskou rozmanitost, jakož i znalost 
cílů, hodnot a strategií sociálních a 
politických hnutí.

vnitrostátní, evropské a mezinárodní 
úrovni. Důležitá je znalost hlavních 
událostí v současnosti a událostí a 
tendencí v národní historii, evropské 
historii – včetně procesu evropské 
integrace a jejích výsledků – a světové 
historii. Dále je třeba rozvíjet povědomí o 
evropské rozmanitosti a kulturní identitě,
jakož i o cílích, hodnotách a strategiích
sociálních a politických hnutí.

Pozměňovací návrh 6
Příloha bod 6 „Mezilidské a mezikulturní sociální schopnosti, občanské schopnosti“ název 
„Nejdůležitější znalosti, dovednosti a postoje související s touto schopností“ bod B odst. 3

Kladný postoj spočívá v plném dodržování 
lidských práv, včetně zásady rovnosti, jako 
základu demokracie, v uznání a pochopení 
rozdílů mezi hodnotovými systémy 
různých náboženských nebo etnických 
skupin. Zahrnuje též projev sounáležitosti s 
určitým místem, zemí, EU a obecně 
Evropou či světem (nebo jeho částí) a 
ochotu podílet se na demokratickém 
rozhodování na všech úrovních.
Konstruktivní účastí se rovněž rozumějí 
občanské aktivity, podporu sociální 
rozmanitosti a soudržnosti a udržitelného 
rozvoje a připravenost respektovat hodnoty 
a soukromí druhých.

Kladný postoj spočívá v plném dodržování 
lidských práv, včetně zásady rovnosti, jako 
základu demokracie, v uznání a pochopení 
rozdílů mezi hodnotovými systémy 
různých náboženských nebo etnických 
skupin. Zahrnuje též projev sounáležitosti s 
určitým místem, zemí, EU a obecně 
Evropou či světem (nebo jeho částí) a 
ochotu podílet se na demokratickém 
rozhodování na všech úrovních. Dále 
zahrnuje projevení smyslu pro 
odpovědnost, projevení pochopení a 
respektu pro sdílené hodnoty, které jsou 
nutné k zajištění soudržnosti společenství, 
jako je dodržování demokratických zásad.
Konstruktivní účastí se rovněž rozumějí 
občanské aktivity, podporu sociální 
rozmanitosti a soudržnosti a udržitelného 
rozvoje a připravenost respektovat hodnoty 
a soukromí druhých.

Pozměňovací návrh 7
Příloha bod 7 název

7. Podnikatelské schopnosti 7. Smysl pro iniciativu a podnikatelské 
schopnosti

Pozměňovací návrh 8
Příloha bod 8 název
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8. Kulturní vyjádření 8. Kulturní vyjádření a povědomí

Pozměňovací návrh 9
Příloha bod 8 název „Nejdůležitější znalosti, dovednosti a postoje související s touto 

schopností“ odstavec 1

Kulturní znalostí se rozumí základní 
znalost významných kulturních děl, včetně 
současné populární kultury jakožto 
součásti lidské historie v rámci národního 
a evropského kulturního dědictví a jejich 
místa ve světě. Je důležité pochopit 
kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy (a 
evropských zemí) a potřebu jejího 
zachování a porozumět vývoji obecného 
vkusu a důležitosti estetických faktorů v 
každodenním životě.

Kulturní znalostí se rozumí povědomí o 
místním, národním a evropském 
kulturním dědictví a jejich místě ve světě.
Patří k ní základní znalost významných 
kulturních děl, včetně současné populární 
kultury. Je důležité pochopit kulturní a 
jazykovou rozmanitost Evropy (a 
evropských zemí) a potřebu jejího 
zachování a porozumět vývoji obecného 
vkusu a důležitosti estetických faktorů v 
každodenním životě.



PE 371.967v01-00 10/12 PR\609848CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

NÁVRH KOMISE

Komentující doporučení představuje evropský referenční nástroj pro klíčové schopnosti a 
vysvětluje, jak může být přístup k těmto schopnostem s pomocí celoživotního vzdělávání 
zaručen všem evropským občanům.

Přispívá tak k Lisabonské strategii pro růst a zaměstnanost a zejména k realizaci pracovního 
programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.

Rozvoj společnosti založené na znalostech v kontextu lisabonského procesu předpokládá, že 
členské státy urychlí reformy svých vzdělávacích a školících systémů, aby m.j. dosáhly 
evropských referenčních kritérií pro zlepšení kvalifikací a schopností mladých lidí.

Návrh na zřízení evropského rámce pro klíčové schopnosti představuje v tomto ohledu 
praktický nástroj na podporu snah členských států, který má zajistit, aby evropští občané 
získávali v osobním, veřejném a profesním životě klíčové schopnosti a aktualizovali je.

Navrhovaný referenční rámec zahrnuje následujících osm klíčových schopností, které by se 
měl každý Evropan osvojit:

1. komunikace v mateřské 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. kulturní povědomí.

Vedle definice klíčových schopností se v doporučení uvádí, že provádění příslušných 
rozhodnutí lze nejlépe zajistit na vnitrostátní, regionální a/nebo místní úrovni. Vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že do ukončení základního vzdělávání a odborné přípravy si klíčové 
schopnosti osvojí všichni studující, a ve světle evropských referenčních úrovní je podněcuje 
k odstranění znevýhodnění v oblasti vzdělávání. Co se týče dospělých, doporučení vyzývá, 
aby byla ve spolupráci se všemi příslušnými partnery vytvořena komplexní infrastruktura.

Mezi konkrétní cíle doporučení patří:

- určit a definovat klíčové schopnosti;
- podporovat snahy členských států, jejichž cílem je zajistit, aby si mladí lidé do konce 

počátečního vzdělávání a odborné přípravy rozvinuli klíčové schopnosti na takové úrovni, 
aby byli připraveni na dospělost;

- poskytnout politickým činitelům, poskytovatelům vzdělání, zaměstnavatelům a samotným 
studujícím evropský referenční rámec;

- poskytnout rámec pro další opatření na úrovni Společenství.
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K dosažení těchto cílů budou na národní úrovni navržena následující konkrétní opatření na 
podporu reforem:

- společné vzájemné učení ve skupinách (tzv. peer learning), výměna osvědčených postupů 
a každé dva roky poskytování zpráv o pokroku;

- podpora relevantních projektů prostřednictvím programů Společenství pro vzdělávání a 
odbornou přípravu;

- podpora společného pojetí otázky klíčových schopností a jejich vazeb na politiku 
zaměstnanosti a sociální politiku;

- podpora partnerství se sociálními partnery a jinými relevantními organizacemi.

Návrh nemá žádné důsledky na rozpočet Společenství.

POZNÁMKY A POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY ZPRAVODAJKY

Zpravodajka podporuje návrh předložený Komisí, který přispívá k dosažení strategických cílů 
nově oživené Lisabonské strategie a je velmi významný v kontextu celoživotního vzdělávání.

Zpravodajka v této souvislosti zdůrazňuje zejména nutnost vyšších investic do vzdělávání, 
odborné přípravy a dovedností.

Vytvoření evropského referenčního rámce pro klíčové schopnosti považuje za pozitivní, jedná 
se o nástroj, který evropským občanům umožní, aby se mohli přizpůsobit vyvíjejícímu trhu 
práce ve společnosti založené na znalostech.

Zpravodajka zejména zdůrazňuje, že realistická možnost získat základní dovednosti by měla 
být nabídnuta skutečně všem evropským občanům, a to i osobám se zvláštními potřebami, 
jako jsou lidé, kteří předčasně opustili školu, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé 
s omezenými základními schopnostmi.
V tomto smyslu předkládá pozměňovací návrh a kladně hodnotí, že se v bodu 2 návrhu 
zprávy členským státům doporučuje, aby zajistily přijetí příslušných opatření pro ty občany, 
kteří z z osobních, kulturních nebo ekonomických důvodů čelí znevýhodnění v oblasti 
vzdělávání, a pro využití svého vzdělávacího potenciálu tedy vyžadují zvláštní podporu.

Zpravodajka navrhuje rozšířit úvod přílohy m.j. o uvedení cílů referenčního nástroje.

Dále v souvislosti s klíčovými schopnostmi definovanými v příloze předkládá následující 
pozměňovací návrhy:

- kategorie 6: upřesňuje definici znalostí a postojů, které mají zásadní význam pro občanské 
schopnosti, a zdůrazňuje také význam evropského rozměru, který úzce souvisí se 
znalostmi evropské historie a evropského integračního procesu i s povědomím o evropské 
kulturní identitě a společných hodnotách.

- kategorie 7: zpravodajka zdůrazňuje význam vlastní iniciativy jako klíčové schopnosti a 
navrhuje doplnit název kategorie v tomto smyslu.
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- kategorie 8: navrhuje rozšířit název kategorie a definici klíčových schopností o rozměr 
„kulturního povědomí“.

Zpravodajka dále zastává názor, že je třeba podporovat nejen získávání, ale také další 
rozvíjení klíčových schopností a jejich aktualizaci prostřednictvím celoživotního vzdělávání 
za účelem podpory dalšího vzdělávání a zaměstnatelnosti.

Vítá, že návrh podporuje rozvoj národních strategií členských států pro celoživotní vzdělávání 
a jejich systémy vzdělávání a odborné přípravy, a tím také reformy učebních osnov a 
vytvoření jednotné nabídky vzdělávání a dalšího vzdělávání pro dospělé.

Zpravodajka je toho názoru, že návrh by měl zohlednit dopady konceptu na ostatní evropské 
programy a iniciativy, jako je například integrovaný akční plán v oblasti celoživotního 
vzdělávání nebo evropský rámec kvalifikací.

Nadto by měly být hlouběji prozkoumány důsledky osvojení si jednotlivých schopností a 
určeny např. současné cíle jednotlivých schopností a z nich vyplývající důsledky pro sociální 
a profesní život jednotlivce.

Zpravodajka doporučuje rychlé zavedení navrhovaného referenčního rámce pro klíčové 
schopnosti.


