Prohlášení České konference rektorů
k volbám do Evropského parlamentu
Jihlava, 25. 4. 2019
Vysoké školy České republiky jsou nedílnou součástí evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání, ve kterém studuje v současné době více než 20 milionů studentů. Vysoké školy
připravují studenty pro kvalifikovaná povolání v období tzv. vzdělanostní ekonomiky, podporují
samostatné, společensky odpovědné a kritické myšlení, jež má zásadní význam pro ekonomickou,
politickou a kulturní soudržnost evropských společenství.
Česká konference rektorů pokládá květnové volby 2019 do Evropského parlamentu za důležité pro
další rozvoj vzdělávání v České republice. V uplynulých deseti letech Česká republika čerpala pro
tuto oblast z evropských fondů podporu v celkové výši 85 miliard Kč. Evropská unie svými
projekty podpořila zejména rozvoj studijních programů, nejprve mimo Prahu (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 16 miliard Kč), posléze v celé České republice
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – 37 miliard Kč). Pomohla také vytvořit bázi
moderní vědecké infrastruktury a zaměstnat špičkové výzkumníky (Operační program Výzkum a
vývoj pro inovace – 32 miliard Kč). Díky těmto projektům se podařilo modernizovat vysoké
školství České republiky a přispět ke konkurenceschopnosti vysokých škol České republiky
v mezinárodním měřítku.
Programy Erasmus a Erasmus Mundus umožnily získat mezinárodní zkušenost desítkám tisíc
studentů i akademických pracovníků vysokých škol České republiky. Celkem 61 tisíc studentů mělo
možnost poznat, jak probíhá výuka na evropských i mimoevropských univerzitách, či realizovalo
v zahraničí pracovní stáže. Čeští vysokoškolští pedagogové využili podporu z programu Erasmus a
možnost přednášet v zahraničí i začlenit se do mezinárodního výzkumu v rámci 13 tisíc výjezdů.
Je nesmírně důležité, aby Českou republiku v nadcházejícím volebním období na evropské
úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří budou schopni ve spolupráci se
zástupci ostatních evropských zemí pracovat na vytváření silného vzdělávacího systému pro
znalostní ekonomiku, která obstojí v rostoucí globální konkurenci s velkými, stále razantněji
se prosazujícími ekonomickými mocnostmi. Česká konference rektorů proto vyzývá všechny
občany, zejména studenty a zaměstnance vysokých škol, aby využili svého demokratického
práva a zúčastnili se voleb do Evropského parlamentu a aby při rozhodování o tom, komu dát
svůj hlas, vybírali z těch kandidujících stran, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské
spolupráce.
V Jihlavě dne 25. dubna 2019
Za Českou konferenci rektorů
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