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IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNO USPOSABLJANJE

Odločanje glede politike izobraževanja in poklicnega usposabljanja poteka po rednem
zakonodajnem postopku. V skladu z načelom subsidiarnosti o tej politiki odloča vsaka država
članica sama; EU ima tako predvsem podporno vlogo. Se pa vse države članice srečujejo z
nekaterimi skupnimi izzivi: s staranjem družbe, pomanjkanjem znanj in spretnosti pri delovni
sili ter svetovno konkurenco – zato je potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se
učijo druga od druge[1].

PRAVNA PODLAGA

Medtem ko je bilo poklicno usposabljanje kot področje delovanja Skupnosti opredeljeno v
Rimski pogodbi iz leta 1957, je bila pristojnost EU na področju izobraževanja formalno priznana
v Maastrichtski pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti leta 1992. V njej je zapisano, da
Skupnost „prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med
državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih dejavnosti, pri
čemer v celoti upošteva odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo
izobraževalnih sistemov pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost“.
Z Lizbonsko pogodbo se določbe o vlogi EU v izobraževanju in poklicnem usposabljanju niso
spremenile (naslov XII, člena 165 in 166). Omeniti pa velja nekaj novih elementov: Lizbonska
pogodba na primer vsebuje tako imenovano horizontalno socialno klavzulo. Člen 9 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pravi, da mora Unija pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik
in dejavnosti upoštevati zahteve, povezane s spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in
usposabljanja.
Poleg tega Listina EU o temeljnih pravicah, ki ima enako pravno veljavnost kot Pogodbi
(člen 6 PEU), določa, da ima „vsakdo pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in
nadaljnjega usposabljanja“ (člen 14) ter da ima „vsakdo pravico do dela in do opravljanja
svobodno izbranega ali sprejetega poklica“ (člen 15).

CILJI

A. Cilji po Pogodbi o delovanju Evropske unije
Unija mora pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti upoštevati zahteve,
povezane s spodbujanjem visoke stopnje izobraževanja in usposabljanja. Dolgoročni strateški
cilji Unije na področju izobraževanja in usposabljanja – leta 2009 jih je opredelil Svet
– so tako: (1) udejanjati vseživljenjsko učenje in mobilnost; (2) izboljšati kakovost in
učinkovitost izobraževanja in usposabljanja; (3) spodbujati enakost, socialno kohezijo in
aktivno državljanstvo; (4) na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja krepiti ustvarjalnost
in inovativnost, vključno s podjetništvom.

[1]Glej tudi poglavje5.13.4 o visokošolskem izobraževanju

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.13.4.pdf
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B. Prednostne naloge na področju izobraževanja in usposabljanja
1. Evropa 2020 ter izobraževanje in usposabljanje 2020
Politika izobraževanja in usposabljanja je dobila zagon s sprejetjem strategije Evropa 2020,
krovne strategije EU za rast in delovna mesta. Čeprav so za sisteme izobraževanja in
usposabljanja pristojne države članice, ima EU osrednjo vlogo pri spodbujanju in dopolnjevanju
njihovih prizadevanj za izboljšanje in posodobitev sistemov izobraževanja.
Države članice v okviru strategije Evropa 2020 vsako leto prejmejo posebna navodila v zvezi
s prednostnimi reformami v obliki priporočil za posamezne države. Na področju izobraževanja
in poklicnega usposabljanja so cilji, instrumenti in ureditve za skupno delo na ravni EU opisani
v strateškem okviru Izobraževanje in usposabljanje (ET) 2020, ki bo veljal do leta 2020.
Ob njegovem vmesnem pregledu leta 2015 so bili potrjeni štirje strateški cilji, delovni cikel
pa je bil postavljen za pet let (v obdobju 2010–2015 je bil triletni). Strateški okvir bo zdaj
bolj osredotočen na pomen izobraževanja in poklicnega usposabljanja za zaposlovanje in
spodbujanje temeljnih vrednot ter aktivnega državljanstva. Sprememba se odraža tudi pri šestih
prednostnih področjih: (1) ustrezna in visokokakovostna znanja, spretnosti in kompetence za
zaposljivost, inovativnost in aktivno državljanstvo, s poudarkom na učnih izidih; (2) vključujoče
izobraževanje, enakopravnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc; (3)
odprto in inovativno izobraževanje in usposabljanje s celovitim sprejemanjem digitalne dobe;
(4) močna podpora učiteljem; (5) preglednost in priznavanje znanj, spretnosti in kvalifikacij
za omogočanje mobilnosti na področju učenja in dela; (6) trajnostne naložbe, uspešnost in
učinkovitost izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja.
Napredek se spremlja s kazalniki in nizom referenčnih vrednosti, zasnovanih tako, da prispevajo
k oblikovanju politik na podlagi dejstev in prepoznavanja izzivov. Glavni kazalniki se
uporabljajo tudi za spremljanje napredka na številnih dodatnih prednostnih področjih, ki še
niso zajeta v referenčnih vrednostih, kot so jeziki, znanje in spretnosti odraslih, naložbe v
izobraževanje in usposabljanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju,
podjetništvo v izobraževanju ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.
Kazalniki in referenčne vrednosti so pomembna orodja za merjenje napredka na področju
izobraževanja in usposabljanja. Kot del strateškega okvira za evropsko sodelovanje v
izobraževanju in usposabljanju so bile za leto 2020 določene naslednje referenčne vrednosti
EU: (1) vsaj 95 % otrok med četrtim letom starosti in šoloobvezno starostjo naj bi bilo vpisanih
v predšolsko vzgojo in izobraževanje; (2) delež 15-letnikov z nezadostnim znanjem branja,
matematike in naravoslovja naj bi bil manjši od 15 %; (3) delež oseb, ki zgodaj opustijo
izobraževanje in usposabljanje, naj bi bil manjši od 10 %; (4) vsaj 40 % ljudi, starih med 30 in
34 let, naj bi imelo terciarno izobrazbo; (5) povprečno naj bi bilo vsaj 15 % odraslih (starih med
25 in 64 let) udeleženih v vseživljenjskem učenju; (6) vsaj 20 % višješolskih diplomantov in 6 %
poklicno izobraženih ljudi, starih med 18 in 34 let, naj bi nekaj časa preživelo na izobraževanju
ali usposabljanju v tujini; (7) delež zaposlenih diplomantov (ljudi, starih med 20 in 34 let, s
pridobljeno sekundarno ali terciarno izobrazbo), ki so dokončali izobraževanje pred 1 do 3 leti,
naj bi znašal vsaj 82%[2].

[2]Strategijo Evropa 2020 si lahko ogledate na povezavi: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Od
posodobljenih sistemov izobraževanje in poklicnega usposabljanja je odvisnih pet vodilnih pobud strategije Evropa
2020: Mladi in mobilnost, Agenda za nove spretnosti in delovna mesta, Digitalna agenda, Unija inovacij in Platforma
proti revščini.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_sl.htm
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2. Poklicno izobraževanje in usposabljanje za zaposlovanje
Leta 2016 je Komisija izdala sporočilo Novi program znanj in spretnosti za Evropo
(COM(2016) 0381), v kateri je predlagala ukrepe, s katerimi bi ljudi opremili z znanji in
spretnostmi, ki jih potrebujejo na trgu dela, pa tudi za to, da bi bolje uporabili znanja in
spretnosti, ki jih že imajo, ter jim tako pomagali poiskati kakovostno službo ter si izboljšati
možnosti za uspeh v življenju.
Ena od pobud, ki so bile predstavljene v okviru Novega programa znanj in spretnosti za Evropo,
je posodobitev okvira Europass, za katerega je odgovoren Evropski center za razvoj poklicnega
usposabljanja (CEDEFOP), ena od decentraliziranih agencij EU.
Europass, ki je bil uveden leta 2005, je zbirka dokumentov in orodij, ki je na voljo v 28
jezikih in ki državljanom evropskega gospodarskega prostora pomaga sestaviti življenjepis in
portfelj kompetenc. Oktobra 2016 je Komisija predlagala skupni okvir za zagotavljanje boljših
storitev za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass) – posodobljena odločba iz leta
2004. Parlament in Svet predlog še pregledujeta in bosta o njem odločala v okviru rednega
zakonodajnega postopka v drugi polovici leta 2017 ali leta 2018.
S köbenhavnsko-bruškim procesom naj bi okrepili sodelovanje EU na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, medtem ko so prednostne naloge prenovljenega evropskega
programa za izobraževanje odraslih osredotočene na spodbujanje učenja odraslih. Za obe
področji so bile opredeljene posebne prednostne naloge do leta 2020.
Nazadnje je treba omeniti tudi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) kot prvo
pobudo EU, ki celovito vključuje vse tri strani „trikotnika znanja“ (izobraževanje, raziskave
in inovacije). Postal naj bi zgled svetovnega formata ter spodbujal in uvajal spremembe v
obstoječe izobraževalne in raziskovalne ustanove (za podrobnejše informacije o visokošolskem
izobraževanju gl. poglavje 5.13.4).
C. Program Erasmus+ (2014–2020)
Področje izobraževanja, usposabljanja in športa velja za osrednje gonilo strategije rasti EU v
naslednjem desetletju, saj naj bi z njim premagali socialno-ekonomsko krizo, ki je prizadela
države članice, okrepili rast in povečali število delovnih mest ter spodbudili socialno enakost
in vključenost.
Erasmus+ je torej program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje
2014–2020. Gradi na predhodnih pobudah Unije in spodbuja izmenjave, razvoj sistemov
izobraževanja in usposabljanja ter delo z mladimi.
Zasnovan je kot pomoč državam pri prizadevanjih, da bi učinkovito izkoristile potencial
evropskega človeškega in socialnega kapitala, obenem pa naj bi s povezovanjem podpore
za formalno, neformalno in priložnostno učenje na področju izobraževanja, usposabljanja in
mladih podpiral načela vseživljenjskega učenja.
Posebni cilji programa Erasmus+ na področju izobraževanja in usposabljanja so: (1) izboljšati
raven ključnih kompetenc, znanj in spretnosti s poudarkom na njihovem pomenu za trg dela[3]

in njihovem prispevku k povezani družbi; (2) na ravni izobraževalnih ustanov in ustanov
za usposabljanje spodbujati boljšo kakovost, odličnost in inovacije ter internacionalizacijo;
(3) spodbujati nastanek in ozaveščanje o evropskem prostoru vseživljenjskega učenja, s
katerim naj bi dopolnjevali politične reforme na nacionalni ravni, in podpirati posodabljanje
sistemov izobraževanja in usposabljanja; (4) okrepiti mednarodno razsežnost izobraževanja

[3]Poslovneži menijo, da evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja ne posredujejo dovolj pravih spretnosti za
zaposljivost in da ne sodelujejo dovolj s podjetji ali delodajalci, da bi učenje približali stvarnosti delovnega okolja.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.13.4.pdf
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in usposabljanja; (5) izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno
raznolikost in medkulturno zavest EU.
Ambiciozni cilj novega programa Erasmus+ je spodbujati sinergijo in plodne izmenjave med
različnimi področji izobraževanja, usposabljanja in mladimi, odpravljati umetne meje med
različnimi ukrepi in oblikami projektov, razvijati nove zamisli, privabljati nove akterje s
področja dela in civilne družbe ter spodbujati nove oblike sodelovanja. Ti cilji so temelj,
na katerem bodo izobraževalne ustanove gradile svoje delovanje v okviru ključnih ukrepov.
Ključni ukrep št. 1 se osredotoča na mobilnost dijakov in študentov v visokem in poklicnem
izobraževanju ter učiteljev z vseh izobraževalnih področij, ključni ukrep št. 2 se ukvarja s
partnerstvi, ključni ukrep št. 3 pa podpira reformo te politike.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament redno podpira tesno sodelovanje med državami članicami na področju
izobraževanja in usposabljanja ter krepitev evropske razsežnosti v izobraževalni politiki
držav članic. Zato si prizadeva si za oblikovanje trdne pravne podlage za izobraževanje in
usposabljanje, uspelo mu je zagotoviti višja proračunska sredstva za program Erasmus+, v
okviru naslednjega večletnega finančnega okvira je bil ob njegovi podpori določen nov vrstni
red prednostnih področij za sredstva EU, tako da naj bi se namenjala področjem, ki so bolj
usmerjena v prihodnost.
Evropski parlament je dejaven tudi v političnem ciklu, povezanim s strateškim okvirom za
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020 ter se odziva se na poročila,
pripravljena v tem okviru (na primer z resolucijo o izobraževanju, usposabljanju in Evropi 2020,
ki jo je sprejel 11. septembra 2012, in s poročilom o nadaljnji obravnavi strateškega okvira za
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju z dne 23. junija 2016 (ET 2020)).
Parlament se tudi močno zanima za sporočila Komisije o specifičnih področjih izobraževanja
in usposabljanja. Kot primer lahko navedemo resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. maja
2011 o zgodnjem učenju v Evropski uniji, z dne 1. decembra 2011 o zmanjševanju šolskega
osipa, z dne 20. aprila 2012 o posodobitvi evropskih visokošolskih sistemov, z dne 22. oktobra
2013 o ponovnem razmisleku o izobraževanju, z dne 15. aprila 2014 o novih tehnologijah
in odprtih izobraževalnih virih, z dne 8. septembra 2016 o spodbujanju podjetništva mladih
prek izobraževanja in usposabljanja in z dne 12. aprila 2016 o programu Erasmus+ in drugih
instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
V letu 2017 bo na plenarnem zasedanju potekalo glasovanje o poročilu o izvajanju programa
Erasmus+ (2015/2327(INI)). Poročilo analizira prva leta njegovega izvajanja, poudarja uspešne
točke in predlaga spremembe, da bi izboljšali drugi del tega večletnega okvirnega programa.
Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT) in Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL)
pripravljata skupno samoiniciativno poročilo o Novem programu znanj in spretnosti. O njem naj
bi potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju poleti leta 2017. Oba odbora sodelujeta tudi pri
pripravi zakonodajnega poročila o predlogu Komisije o novi odločbi o Europassu (2016/0304
(COD)).
Odbor CULT pripravlja samoiniciativno poročilo o nadaljnjem akademskem izobraževanju in
izobraževanju na daljavo kot delu evropske strategije vseživljenjskega učenja (2016/2142(INI)).
V vsem svojem delu na področju izobraževanja in usposabljanja Evropski parlament neprestano
zagovarja stališče, da je izobraževanje bistvenega pomena ne le za ustvarjanje priložnosti za
mlade, temveč tudi kot priprava ljudi na aktivno državljanstvo v naših kompleksnih družbah.
Michaela Franke / Mara Mennella

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 5

02/2017


	Izobraževanje in poklicno usposabljanje
	Pravna podlaga
	Cilji
	Vloga Evropskega parlamenta


