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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
Nová agenda dovedností pro Evropu {COM(2016) 381 final}, jakož i k doprovodným 
návrhům doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností {COM(2016) 382 final}) 
a k návrhu doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 
{COM(2016) 383 final}.

Nová agenda dovedností pro Evropu se zaměřuje na zvýšení úrovně kvalijikace s cílem zyýšit 
zaměstnatelnost a konkurenceschopnost a podporu spravedlivého a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Agenda podporuje vzestupnou sociální konvergenci a udržitelnost 
evropského sociálního modelu a přispívá k první politické prioritě Komise, kterou je „Nový 
impuls pro zaměstnanost, růst a investice“. Jejím cílem je řešit tří palčivé problémy, kteiým 
Evropa čelí: nedostatečné dovednosti ve srovnání s požadavky naší společnosti
a hospodářství, nedostatečnou transparentnost dovedností a kvalifikací a obtíže při 
předvídání potřeb v oblasti dovedností na trhu práce.

Přijetím Nové agendy dovedností pro Evropu Komise plní slib ze svého pracovního programu 
narok 2016, tedy podněcovat rozvoj dovedností a transparentnost kvalifikací, podporovat 
odborné a vysokoškolské vzdělávání a plné využití potenciálu digitálních pracovních míst.

Touto iniciativou Komise nastínila svou vizi strategického významu dovedností pro zachování 
pracovních míst, růstu a konkurenceschopnosti a předkládá deset klíčových akcí, které 
přispějí k dosažení pokroku ve třech prioritních oblastech:

1. zlepšení kvality a relevantnosti nabývaných dovedností;

2. zajištění lepší viditelnosti a srovnatelnosti dovedností a kvalifikací a

3. zdokonalování poznatků o dovednostech, dokumentace a informovaná profesní 
volba.

Pan Milan ŠTĚCH
předseda Senátu Parlamentu České republiky 
Valdštejnské náměstí 17/4 
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Komise je potěšena, že Senát Novou agendu dovedností pro Evropu podporuje, a plně 
uznává, že hlavní odpovědnost v oblasti vzdělávání a odborné přípravy spočívá v souladu se 
Smlouvou o fungování Evropské unie na členských státech. Komise připomíná, že ze sdělení 
nevyplývají žádná závazná opatření a že legislativní návrhy se projednávají nebo se budou 
projednávat v souladu s příslušnými postupy, a to při plném respektování pravomocí 
a odpovědnosti Evropského parlamentu a Rady.

Komise souhlasí s tím, že úloha vzdělávání je širší, než příprava na začlenění na trh práce 
a podpora růstu a konkurenceschopnosti. Nová agenda dovedností pro Evropu je v souladu 
s touto zásadou a dalšími příslušnými procesy na evropské úrovni, jako je strategický rámec 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), který se vztahuje 
na různé aspekty vzdělávání.

Komise zdůrazňuje, že tyto dvě úlohy se navzájem doplňují. Kromě toho mladí lidé, kteří se 
nacházejí v systému počátečního vzdělávání, právem očekávají, že jim jejich vzdělání pomůže 
úspěšně přejít na pracovní trh a že jim zajistí kvalitní pracovní místa. Velmi často získané 
dovednosti mladým lidem k tomuto přechodu nestačí. Komise by rovněž ráda zdůraznila, že 
oblast působnosti agendy dovedností je širší než rozsah původního vzdělávání, neboť pokrývá 
také vzdělávání, odbornou přípravu, neformální a informálni učeni pro dospělé, včetně osob, 
které pracují.

Pokud jde o připomínky technického charakteru obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise 
Senát na připojenou přílohu.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

!1
Frans Timmermans Marianne Thyssen
první místopředseda Komise členka Komise
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila veškeré připomínky, které Senát ve svém stanovisku vyjádřil, a 
ráda by poskytla následující vysvětlení.

Sledování absolventů

S ohledem na sledování absolventů má Komise v úmyslu navrhnout Radě doporučení, které 
navrhuje členským státům, aby rozvíjely a podporovaly účinné sledovací mechanismy 
pro informovaný výběr studijních oborů, vytváření programů, prognózy poptávek po 
dovednostech a vládní politiku. Jedná se o výsledek nedávné veřejné konzultace Komise 
týkající se budoucí evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, v níž mnozí 
respondenti vyjádřili obavy, že vysokoškolské vzdělávání nevybavuje absolventy dostatečnými 
znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, aby mohli prosperovat v rychle se měnícím 
studijním a pracovním prostředí. V počáteční diskusi o tom, co by mohlo být obsaženo 
v iniciativě sledování absolventů na evropské úrovni, mnoho tvůrců politik zdůraznilo význam 
srovnatelných údajů na evropské úrovni a fóra pro sdílení zkušeností. S ohledem na tyto 
skutečnosti by tedy doporučení Rady měla podpořit dvě opatření na úrovni EU: nový 
evropský průzkum o absolventech, který shromáždí srovnatelné informace, a vytvoření sítě 
odborníků na podporu vzájemného učení a spolupráce mezi členskými státy při navrhování, 
provádění a využívání sledování absolventů.

Financování

Jak je uvedeno ve stanovisku Senátu, priority a plány pro čerpání prostředků z evropských 
strukturálních a investičních fondů na období do roku 2020 již byly schváleny. Komise 
poznamenává, že výrazný podíl operačních programů a dostupných finančních prostředků 
sleduje politické cíle, které jsou plně v souladu s touto iniciativou, pokud jde o zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků. V případě potřeby je Komise připravena jednat 
o jakékoli žádosti o případném přerozdělení zdrojů.

Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé (dříve „Záruka k získání 
dovedností“)

Pokud jde o návrh Komise týkající se „záruky k získání dovedností“, Komise vítá, že Rada 
dne 19. prosince 2016 přijala její doporučení1. Návrh Komise byl koncipován s cílem umožnit 
členským státům dostatečnou flexibilitu, aby mohly zohlednit konkrétní vnitrostátní okolnosti 
při plnění hlavního cíle, jímž je zvyšovat úrovně dovedností dospělé populace, a tím zlepšovat 
individuální životní příležitosti k získání lepšího pracovního místa a k lepší sociální integraci.

V souladu se stanoviskem Senátu byl také výraz „záruka“ v konečném znění pozměněn a nyní 
je název doporučení Rady „ Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé“.

V konečné verzi doporučení se rovněž řeší obavy Senátu, pokud jde o úroveň kvalifikace, 
které má být dosaženo; nyní se doporučuje, aby dospělí s nízkou úrovní dovedností a vzdělání

Doporučení Rady ze dne 19. prosince 2016 „Cesty prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé“, 
Úř. vest. C 848, 24.12.2016, s. 1.
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získali širší škálu dovedností, vědomostí a kompetencí, jež jsou relevantní pro trh práce a 
aktivní zapojení do společnosti tím, že „ dosáhnou kvalifikace úrovně 3 nebo 4 evropského 
rámce kvalifikací, v závislosti na vnitrostátních okolnostech

Komise vítá konstruktivní způsob, jakým česká vláda spolupracuje s dalšími vládami v Radě, 
aby byl návrh ve velmi krátké době připraven k přijetí.

Evropský rámec kvalifikací

Pokud jde o návrh týkající se evropského rámce kvalifikací, Komise bere na vědomí, že Senát 
podporuje částečnou revizi, jakož i návrh časového plánu, který zohledňuje různé priority.
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