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Společné prohlášení ETUCE/EFEE o  

podpoře potenciálu evropského odvětvového sociálního dialogu ve vzdělávání 

 

Evropští sociální partneři ve vzdělávání, EFEE (Evropská federace zaměstnavatelů ve vzdělávání) a ETUCE 

(Evropský odborový výbor pro vzdělávání) spolupracovali v letech 2014-2016 na projektu “Evropští sociální 

odboroví partneři podporují potenciál svého dialogu prostřednictvím předávání poznatků a školení. 

Budování kapacity ESSDE II”. Tuto práci podporuje Evropská komise z rozpočtové linie pro sociální dialog 

a průmyslové vztahy (VS/2015/0032). Evropští sociální partneři ve vzdělávání v úsilí o zlepšování kvality a 

efektivity svého dialogu staví na zkušenostech získaných v rámci jejich prvního společného projektu 

s touto tématikou „Podpora potenciálu evropského odvětvového dialogu ve vzdělávání řešením nových 

výzev a zkoumáním zkušeností a poznatků“ v letech 2013-2014.  

Cílem společných akcí k budování kapacit je vyvinout silný a efektivní sociální dialog ve prospěch lidí 

pracujících ve vzdělávacích institucích na všech úrovních vzdělávání a rovněž ve prospěch žáků a studentů. 

EFEE a ETUCE přijaly společnou výzvu k sociálnímu dialogu na základě silného partnerství a shodly se na 

tom, že se specificky zaměří na posílení postavení sociálních partnerů v zemích se slabší tradicí sociálního 

dialogu anebo tam, kde se sociální dialog v oblasti vzdělávání dostává pod stále větší tlak v důsledku 

ekonomické krize.  

EFEE a ETUCE uznaly v rámci iniciativ dvou uvedených projektů životní nutnost podpory potenciálu ESSDE 

a další podpory jejich sociálního dialogu na evropské a národní úrovni s ohledem na: 

 Zlepšení znalosti a porozumění koncepci evropského sociálního dialogu, jakožto významné složky 

evropského sociálního modelu; a specifik různých modelů sociálního dialogu napříč Evropou na 

základě národních tradic a kompetencí; 

 

 Zlepšení reprezentativnosti – Zvýšená očekávání v oblasti schopností evropských sektorových 

sociálních partnerů se odvozuje od legitimity zúčastněných stran v procesu, který je proto třeba 

konzultovat, pro vyjednání smluv a účast na tvorbě strategie a zákona. EFEE a ETUCE nadále 

zlepšují bilanci v oblasti úrovně reprezentativnosti v rámci výboru ESSDE. 

EVROPSKÝ ODBOROVÝ VÝBOR PRO 

VZDĚLÁVÁNÍ   –   COMITE SYNDICAL 

EUROPEEN DE L’EDUCATION 

 



 

2 
 

 

 Zlepšení komunikace a vazeb – Cesta vpřed v sociálním dialogu ve vzdělávání na evropské úrovni 

do značné míry závisí na schopnosti EFEE a ETUCE zvýšit tok informací a míru spolupráce mezi 

evropskou a národní úrovní. Sociální partneři se zavazují podporovat své národní členské 

organizace a poskytnout tak hlas potřebám jejich poboček se záměrem zajistit, aby řešení 

relevantních záležitostí v rámci Výboru pro evropský odvětvový sociální dialog reflektovalo 

národní specifika; 

 

 Zlepšení autonomie – Všeobecně se má za to, že ekonomická krize a rozpočtové překážky 

v několika členských státech EU měly za následek zvýšenou tendenci k unilaterálnímu 

rozhodování na úkor autonomie sociálních partnerů, zejména ve veřejném sektoru. V době 

velkých změn pro Evropu a její členské státy sdílí evropští sociální partneři úsilí o prosazení zásady, 

že dobře fungující sociální dialog je předpokladem pro úspěšné překonání dopadů ekonomické 

krize a další postup v demokratickém uchopení reforem a legislativních opatření majících vliv na 

prostředí vzdělávání. 

Evropští sociální partneři ve vzdělávání se proto zavazují: 

 Dále podporovat práci evropského sociálního dialogu obecně a zejména ESSDE rozvíjením 

dosaženého pokroku, zajištěním pokračujícího zapojení národních/lokálních partnerů, 

zlepšováním znalostí a koordinace mezi různými úrovněmi, sdíleném informací a učením se od 

kolegů, jakož i zlepšením komunikace mezi evropskými a národními sociálními partnery ve 

vzdělávání; 

 Využívat příležitostí evropského procesu znovunavázání sociálního dialogu a pracovního 

programu ESSDE pro zlepšení jejich dialogu a kvality debaty, mimo jiné v rámci procesu 

evropského semestru; 

 Pokračovat v zapojování jejich členů do budování možností a projektů s cílem: 

 Podporovat odvětvový sociální dialog ve vzdělávání na základě jasných cílů, vzájemné 

důvěry, respektu a spolupráce; 

 Posilovat pokrytí a reprezentativnost výboru ESSDE; 

 Přispívat k posílení a podpoře národního sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání 

v sektoru vzdělávání; 

 Konstruktivně přispívat k různým evropským strategickým iniciativám majícím vliv na 

vzdělávací sektor společným řešením témat odsouhlasených v pracovním programu 

ESSDE pro roky 2016-2017. 

 Aktivně propagovat toto prohlášení na národní, regionální a lokální úrovni při respektování 

národních a regionálních struktur v sektoru vzdělávání.   

Evropští sociální partneři ve vzdělávání také vyzývají Evropskou komisi k pomoci členským státům 

s implementací a monitorováním efektivního sociálního dialogu v oblasti vzdělávání, k zajišťování zapojení 

(evropských) sektorových partnerů ve vzdělávání do tvorby strategií ve vzdělávání. 
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Tuto deklaraci přijalo plenární zasedání evropského sektorového sociálního dialogu ve vzdělávání (ESSDE) 

dne 8. listopadu 2016.  

V Bruselu, dne 8. listopadu 2016          

 
 

Daniel Wisniewski      Martin Rømer 

Generální sekretář      Evropský ředitel 

EFEE        ETUCE 

 

Původní znění v anglickém jazyce 


