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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě
(2007/2114(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise „Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě“ 
(KOM(2006)0614),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 
15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení1, 

– s ohledem na své doporučení ze dne 26. září 2006 o klíčových schopnostech pro 
celoživotní učení2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o demografických výzvách a solidaritě 
mezi generacemi3,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu dne 23. a 24. 
března 2000,

– s ohledem na články 149 a 150  Smlouvy o ES,

– s ohledem na své usnesení ze dne … září 2007 o vypracovávání a rozvoji statistik o 
vzdělávání a celoživotním učení4,

– s ohledem na své usnesení ze dne … září 2007 o zavedení evropského rámce kvalifikací 
pro celoživotní vzdělávání5,

– s ohledem na své usnesení ze dne … září 2007 o účinnosti a spravedlnosti v evropských 
systémech vzdělávání a odborné přípravyh6,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že vzdělávání dospělých se stává politickou prioritou a vyžaduje 
konkrétní a odpovídající programy, viditelnost, přístup a zdroje,

B. vzhledem k tomu, že vzdělávání a odborná příprava jsou rozhodujícími faktory pro 
dosažení cílů Lisabonské strategie, tj. zvýšení hospodářského růstu, konkurenceschopnosti 
a sociálního začlenění,

  
1 Úř. věst L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 Úř. věst L 394, 30.12.2006, s. 10.
3 Přijaté texty, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, 2. zářijové zasedání t. r.
5 A6-0245/2007, 2. zářijové zasedání t. r.
6 A6-0326/2007, 2. zářijové zasedání t. r.
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C. vzhledem k tomu, že aby bylo dosaženo míry zapojení, kterou členské státy schválily 
v rámci programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, musely by se do celoživotního 
vzdělávání zapojit další 4 miliony dospělých,

D. vzhledem k tomu, že investice do vzdělávání dospělých zvyšuje sociální a kulturní příjmy 
z hlediska větší individuální prosperity, osobního naplnění a aktivního občanství, 

E. vzhledem k tomu, že zásadní přínos vzdělávání dospělých prostřednictvím získávání 
klíčových dovedností je nezbytný pro pracovní zařazení a mobilitu na pracovním trhu a 
pro sociální začlenění, 

F. vzhledem k tomu, že proto, aby bylo možné monitorovat mnohotvárnost vzdělávání 
dospělých a vypracovávat politiky, jsou zapotřebí spolehlivé údaje, 

G. vzhledem k tomu, že informovanost a přístup k systémům vzdělávání dospělých se 
v jednotlivých členských státech výrazně liší,

H. vzhledem k tomu, že uznávání a validace formálního, neformálního a informálního 
vzdělávání je základním kamenem celoživotní strategie,

I. vzhledem k tomu, že je nutné propojit vzdělávání dospělých s rámcem evropských 
kvalifikací a zvýšit jeho potenciál s ohledem na klíčové dovednosti jakož i sociální a 
osobní dovednosti.

1. vítá návrh Komise na akční plán pro vzdělávání dospělých;

2. uznává, že by měla být přijata opatření na různých úrovních za účelem propagace, 
posílení a stanovení růstu kultury vzdělávání, zejména pro dospělé;

3. vyzývá členské státy k zavedení kultury celoživotního učení zaměřené zejména na 
vzdělávání a odbornou přípravu dospělých prostřednictvím zavedením politik a akcí 
zaměřených na podporu získávání znalostí a tím, že je učiní atraktivnější a přístupnější, a 
k aktualizaci kvalifikací;

Zlepšení motivace (pro účast na vzdělávání dospělých) 

4. vyzývá ke zlepšení podpory vzdělávání dospělých, která by motivovala více osob k 
zapojení se do takového vzdělávání; domnívá se, že vzdělávání dospělých by mělo hrát 
klíčovou roli v politikách podpory obecné kultury vzdělávání prostřednictvím mediálních 
kampaní, poskytování informací a poradenských služeb, a zejména prostřednictvím 
poskytování informací a poradenských služeb znevýhodněným skupinám;

5. souhlasí s tím, že zvláštní telefonní linky a webové stránky jsou velice užitečnými 
prostředky k podpoře vzdělávání dospělých a měly by být především zaměřeny na 
pracovníky s nízkou kvalifikací a pracovníky staršího věku; 

Statistické údaje  

6. má za to, že srovnatelné statistické údaje jsou nezbytné pro rozvoj a monitorování politik 
v oblasti vzdělávání dospělých a rovněž pro poskytování údajů a pokynů pro integrovaný 
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program celoživotního vzdělávání; 

7. domnívá se, že průzkum vzdělávání dospělých musí být podporován jako prostředek ke 
shromaždování srovnatelných informací o vzdělávání dospělých i jako podpora sdílení 
koncepcí;

8. vyzývá evropské orgány, instituce a členské státy k podporování výměny osvědčených 
postupů; 

Propojení pracovního a rodinného života a celoživotního vzdělávání a efektivního 
fungování

9. upozorňuje, že propojení pracovního a rodinného života a celoživotního vzdělávání 
vyžaduje nejen větší flexibilitu při hospodaření s časem a prostorem, ale také sociální, 
ekonomickou a daňovou stimulaci s cílem podpořit dostupnost programů vzdělávání a 
odborné přípravy pro dospělé;  

10. zdůrazňuje potřebu zlepšovat využívání nových technologií a poznamenává v tomto 
smyslu, že by měl být podporován rozvoj dostupnosti internetu s cílem propagace nových 
zdrojů získávání znalostí a způsobů vzdělávání, např. programů dálkového studia; 

11. upozorňuje na potřebu rozšíření nabídky veřejných a soukromých služeb péče o děti a 
zapojení zaměstnavatelů, kteří by mohli poskytnout podnikové služby péče o děti;

Mezigenerační solidarita (proti „ghettu věku“) a mezikulturní solidarita

12. připomíná, že demografická změna, která bude pro členské státy představovat řadu 
složitých, vzájemně propojených výzev a že naše společnosti budou muset vyvinout nové 
formy solidarity mezi generacemi;

13. navrhuje proto zlepšit předávání znalostí, dovedností a zkušeností dospělých a zejména 
starších osob formou systémů poradenství na podporu různých podnikatelských a 
řemeslných aktivit; domnívá se také, že je důležité, aby tito poradci byli propojeni sítí, 
prostřednictvím které by mohli sdílet a vyměňovat si informace;

14. podtrhuje důležitost „rodinného přístupu ke vzdělávání“, kdy rodiče motivuje k tomu, aby  
se znovu vzdělávali skutečnost, že chtějí pomoci svým vlastním dětem uspět ve škole;

15. podporuje rozvoj dobrovolnických programů z hlediska jejich role, kterou hrají v rámci 
mezigenerační solidarity a uznávání zkušeností a kvalifikací; 

16. v rámci mobility a sociální soudržnosti vyzdvihuje zejména v případě přistěhovalců 
potřebu poskytovat pružné příležitostí, pokud jde o vzdělávání a programy odborné 
přípravy, jakož i vhodných podmínek pro jejich realizaci;

Důležitost studia jazyků a specifické potřeby „rizikových skupin“

17. považuje za klíčový nástroj na podporu přistěhovalců založení vnitrostátních a místních 
center, prostřednictvím kterých je možno poskytovat užitečné informace a odpovídat na 
otázky vztahující se k plnému zapojení přistěhovalců do života ve společnosti; 
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18. znovu opakuje důležitost poskytování větší podpory jazykovým kurzům, a zejména 
kurzům určeným přistěhovalcům;

19. podporuje myšlenku ustanovení „auditů dovedností“ pro přistěhovalce, pro pracovníky s 
nízkou kvalifikací a pracovníky s postižením; věří, že spolu s ekonomickým přínosem 
mohou takové audity dovedností také přispět ke snížení rasismu, xenofobie, diskriminace 
a vyloučení; 

Přístup k vyššímu vzdělání

20. domnívá se, že přístup k vysokoškolskému vzdělávání by měl zahrnout širší veřejnost, 
včetně dospělých s pracovní zkušeností a starší osoby;

21. upozorňuje, že modernizace systému středoškolského vzdělávání je nezbytná za účelem 
větší konkurenceschopnosti, flexibility, přístupnosti a výkonnosti; 

Zlepšení kvality, pedagogika a různá ustanovení 

22. zdůrazňuje potřebu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracujících v oblasti vzdělávání 
dospělých; domnívá se, že by měla být poskytnuta podpora specifickým programům pro 
vzdělávání dospělých a podporuje zavádění vysokoškolských programů vedoucích k 
získání diplomu v oboru vzdělávání dospělých;

23. podporuje akce zaměřené na zvyšování přenosu kvalifikací a mobilitu ve vzdělávání 
dospělých jako např.:

a) provádění a rozšíření evropského rámce kvalifikací a programu EUROPASS;

b) uznávání a ověřování základních dovedností, klíčových kvalifikací, formálních, 
neformálních a informálních kvalifikací a vzdělávání za účelem zajištění 
průhlednosti s ohledem na výsledky vzdělávání. Tím dojde k usnadnění uznávání 
výsledků vzdělávání a přechodu mezi různými způsoby vzdělávání;

Financování 

24. žádá, aby se praxe financování a organizování školení zaměstnavateli pro zaměstnance
rozšířila a aby byla podporována daňovými úlevami vzhledem k tomu, že kvalifikace a 
dovednosti zaměstnanců jsou klíčovou stránkou inovace, produktivity a 
konkurenceschopnosti;

25. vyzývá ke koordinaci, spolupráci, výkonnosti a průhlednosti mezi právními opatřeními a 
institucionálními rámci, sítěmi a partnerstvími orgánů nebo sdružení spojených se 
vzděláváním dospělých prostřednictvím využití místních, regionálních, vnitrostátních a 
evropských (veřejných nebo soukromých) finančních prostředků;

26. považuje za podstatné, aby byla byly poskytovány finanční pobídky, které by lidem 
umožnily bezplatný přístup k odborné přípravě a vzdělávání a z toho plynoucím
výhodám; zdůrazňuje, že takové finanční pobídky by mohly mít formu daňových 
pobídek, příspěvků, grantů, spolufinancování, daňových úlev nebo úlev na platbách 
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sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele, kteří by vytvořili vhodné pracovní podmínky 
pro vzdělávání dospělých; 

27. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení předal Radě, Evropské komisi a členským 
státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V říjnu 2006 vydala Komise sdělení „Vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy 
pozdě“ a nyní pracuje na „akčním plánu vzdělávání dospělých 2007“, který hodlá přijmout 
koncem září nebo začátkem října. Toto sdělení zdůrazňuje zásadní přínos vzdělávání 
dospělých pro pracovní zařazení a mobilitu na moderním pracovním trhu a pro sociální 
začlenění.

Rozsah současných hospodářských a společenských změn, rychlý přechod na společnost
založenou na znalostech a demografické změny, které jsou výsledkem stárnoucí populace 
v Evropě všechny představují výzvy, které vyžadují nový přístup ke vzdělávání a odborné
přípravě v rámci celoživotního vzdělávání. 

Vzdělávání a odborná příprava již dále nemohou být omezeny na dobu školní docházky a na 
dobu poté. Je třeba je aktualizovat a prohlubovat během celého pracovního života; je to 
celoživotní a rozsáhlý proces.  Vzdělávání, a zejména vzdělávání dospělých, přispívá
k osobnímu růstu, sebevědomí, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a mezikulturnímu 
dialogu.  

Vzdělávací a odborné programy Evropské unie už zasáhly významný počet jejích občanů. V 
účasti na nich ale existují mezi jednotlivými členskými státy velké rozdíly.

Program vzdělávání dospělých je třeba i nadále prosazovat. Pokud si EU přeje dosáhnout 
referenčního cíle 12,5% účasti na vzdělávání dospělých do roku 2010, je účast dospělých na
vzdělávání a odborné přípravě nedostatečná.

Zpravodajka schvaluje odstupňovaný přístup přijatý Komisí a podporuje probíhající práci na 
budoucím akčním plánu tím, že bere v úvahu následující výzvy:
a) odstranění překážek bránících v účasti na vzdělávání a odborné přípravě zůstává omezené:
členské státy by měly zavést vysoce kvalitní poradenské a informační systémy jakož i cílené
finanční pobídky jednotlivců a podporovat budování místních partnerství. 

b) zajišťování kvality vzdělávání dospělých: za účelem zajištění kvality vzdělávání dospělých 
musí být zvláštní pozornost věnována různým rozměrům kvality a zejména vývoji 
zaměstnanců, zajištění mechanismů kvality, metodiky a materiálů. 
c) zavedení systémů uznávání a ověřování výsledků vzdělávání: členské státy jsou vyzývány 
k propojení těchto systémů se svými vnitrostátními rámci kvalifikací v kontextu evropského 
rámce kvalifikací.

d) investování do stárnoucího obyvatelstva a přistěhovalců: členské státy by měly investovat 
do starších osob a přistěhovalců prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy, které
vyhovují potřebám studenta a zároveň zvyšuje povědomí o důležité roli přistěhovalců a 
starších osob v evropské společnosti a hospodářství.

e) schopnost posoudit pokrok: pro vypracovávání politik na průkazném základě jsou nutné 
spolehlivé údaje společně s vhodnými ukazateli a měřítky. Kvalita a srovnatelnost údajů musí 
být i nadále zlepšována.
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Zpravodajka se domnívá, že toto sdělení přichází ve správné době a že akční plán je slibný. 
Věří, že tato opatření by měla být přijata na několika úrovních za účelem podpory, posílení a 
stanovení růstu kultury vzdělávání, zejména dospělých. 

Zpravodajka v rámci této zprávy odkazuje na opatření a osvědčené postupy v členských 
státech také prostřednictvím navrhování akcí, které by mohly být zohledněny. 

Tato opatření se soustřeďují především na úroveň:
1. motivace 
2. statistiky  
3. propojení pracovního a rodinného života a celoživotního vzdělávání a efektivního 
fungování
4. mezigenerační a mezikulturní solidarity
5. důležitosti studia jazyků a specifických potřeb „rizikových skupin“
6. přístupu k vyššímu vzdělávání 
7. zlepšení kvality, pedagogiky a různých ustanovení 
8. financování 

Zpravodajka zdůrazňuje myšlenku, že vzdělávání dospělých je neodmyslitelnou součástí 
celoživotního vzdělávání a představuje tedy velmi složitou oblast. Dospělí potřebují propojit 
vzdělávání se svými znalostmi, zkušenostmi a se svým kulturním prostředím. Vzdělávání 
dospělých musí být použitelné v rámci jejich odpovědností jako jednotlivce, aby jim mohlo 
být přínosem.

Je proto nutné naplnit tato opatření co nejdříve. Vzdělávání dospělých se stává čím dál tím 
důležitější v době, kdy globalizace, demografické výzvy, hospodářské a společenské změny v 
Evropě vyzývají k většímu přizpůsobení kvalifikací a dovedností v soukromém, 
společenském a pracovním životě. 


