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Predlog spremembe  1 

Terry Reintke, Bart Staes, Monika Vana, Karima Delli 

v imenu skupine Verts/ALE 
Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A8-0222/2015 

Martina Dlabajová 

Vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje 
2014/2235(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0222/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o vzpostavitvi konkurenčnega trga dela EU za 21. 

stoletje: spodbujanje politik na področju znanj in spretnosti ter ustvarjanje 

kakovostnih, na pravicah temelječih delovnih mest kot način reševanja iz krize  

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 29. aprila 2015 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega 
predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru 
pobude za zaposlovanje mladih1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. julija 2014 o zaposlovanju mladih2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2014 o spoštovanju temeljne pravice 
do prostega gibanja v EU, 

– ob upoštevanju ene od prednostnih nalog iz sklepov Evropskega sveta z dne 26. in 
27. junija 2014: pomoč pri pridobivanju znanj in spretnosti in razkrivanju nadarjenosti 
in življenjskih priložnosti za vse s spodbujanjem pravih znanj in spretnosti za sodobno 
gospodarstvo in vseživljenjsko učenje, 

– ob upoštevanju predloga Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
januarja 2014 o evropski mreži služb za zaposlovanje, dostopu delavcev do storitev na 
področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela,  

– ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju izidov 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0110. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0010. 
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neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01), 

– ob upoštevanju svojega priporočila in priporočila Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
ključnih sposobnostih za vseživljenjsko učenje, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora 
za kulturo in izobraževanje (A8-0000/2015), 

A. ker se poklici in število prostih delovnih mest, ki jih zaradi pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev ni mogoče zapolniti, močno razlikujejo med posameznimi državami 
članicami; 

B. ker je stopnja dolgotrajne brezposelnosti zelo zaskrbljujoča, saj je okoli 12,4 milijona 
ljudi brezposelnih več kot eno leto, od teh pa več kot 6 milijonov že več kot dve leti; ker 
dolgotrajna brezposelnost ogroža prihodnost posameznikov in vzdržnost našega 
socialnega tržnega gospodarstva in je postala strukturni problem; 

C. ker varčevanje in reforme trga dela negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih mest in 
njihovo kakovost; ker evropski trg dela, ki delavcem in delodajalcem zagotavlja 
osnovno varnost, prispeva k doseganju zaposlitvenih ciljev in ciljev boja proti revščini 
ter socialni izključenosti iz strategije Evropa 2020; 

D. ker je bil leta 2012 eden od treh evropskih delavcev bodisi preveč bodisi premalo 
kvalificiran za svoje delovno mesto1; ker pri mlajših delavcih običajno obstaja večja 
verjetnost, da bodo s formalnega vidika preveč izobraženi, obenem pa je pri njih večja 
verjetnost kot pri starejših delavcih, da bodo zaposleni na delovnih mestih, ki so manj 
primerna za njihova znanja in spretnosti; 

E. ker je mlade kriza nesorazmerno močno prizadela in so postali skupina z najvišjim 
tveganjem revščine; 

Gospodarska kriza in obdobje po njej 

1. obžaluje, da po evropski gospodarski krizi državljani trpijo hude posledice zaradi vedno 
večje revščine in brezposelnosti ter naraščajoče neenakosti; ugotavlja, da se mnoge 
države članice spopadajo z visoko stopnjo brezposelnosti (EU28: 9,9 %); je zaskrbljen 
tudi, ker je stopnja brezposelnosti mladih na splošno še precej višja (EU28: 21,4 %) kot 
med ostalim prebivalstvom; 

2. poudarja, da se evropska delovna sila sooča s hudimi težavami zaradi finančne krize leta 
2008, varčevalnih ukrepov in posledične upočasnitve gospodarske rasti; ugotavlja, da so 
se zaradi teh napačnih političnih odločitev zmanjšali javni izdatki za izobraževanje in 
socialne storitve in da so bili pogosto sprejeti ukrepi za zmanjšanje varstva zaposlitve; 

3. poudarja, da krizni ukrepi, namenjeni zmanjševanju javne porabe v državah, ki jih je 

                                                 
1 Evropska komisija (2013): Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 
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prizadela kriza, že kažejo neposreden negativni učinek, zlasti na mlade, zaradi rezov v 
izobraževanje, ustvarjanje delovnih mest, podporne storitve in storitve socialnega 
varstva; obžaluje, da so bile politike, ki vplivajo na mlade, oblikovane brez vključevanja 
prizadetih in njihovih predstavnikov; 

4. meni, da so za prizadevanje za pravičnejšo, bolj trajnostno in vključujočo družbo in 
ustvarjanje kakovostnih, na pravicah temelječih delovnih mest, ki delavcem 
zagotavljajo dohodek, ki jim omogoča dostojno življenje, ter povečanje socialne 
vključenosti ključne ambiciozne gospodarske in socialne politike ter pametne in 
trajnostne reforme trga dela, močne javne storitve ter usmerjene naložbe pa tudi večji 
dostop do dolgoročnega in trajnostnega financiranja; poudarja še, da so potrebni vzdržni 
in trdni sistemi socialnega varstva, ki preprečujejo revščino; 

Razmere na trgu dela EU 

5. ugotavlja, da je na eni strani v Evropi 24 milijonov brezposelnih, med njimi 7,5 
milijonov mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), na 
drugi strani pa več kot dva milijona prostih delovnih mesti; poudarja, da spopadanje z 
izzivom neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti samo po sebi ne bo rešilo 
strukturnega problema obsežne brezposelnosti v Evropi; 

6. je zaskrbljen, ker je stopnja brezposelnosti v EU še naprej razmeroma visoka (marec 
2015, EU 28: 9,9 %), saj je do znatnega zmanjšanja prišlo le v redkih državah, ter 
opozarja na precejšnje razlike med državami članicami, kjer je najnižja stopnja 
brezposelnosti v Nemčiji in Avstriji (približno 5 %), najvišja pa v Grčiji in Španiji (26 
oziroma 23 %1); poudarja, da bi vse večje razlike na trgih dela v državah članicah in 
med njimi lahko ogrozile solidarnost v Uniji; 

7. opozarja, da je povprečna stopnja zaposlenosti žensk v EU za več kot 10 odstotnih točk 
nižja kot pri moških, in poudarja, da je doseganje cilja 75 % stopnje zaposlenosti, ki je 
zapisan v strategiji Evropa 2020, odvisno od povečanja stopnje zaposlenosti žensk, in 
sicer s politikami, namenjenimi zlasti usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti; 

8. ugotavlja, da je brezposelnost mladih v EU različna, pri čemer stopnja brezposelnosti 
mladih med 16 in 25 letom starosti v nekaterih državah članicah presega 50 %; 
poudarja, da visoka stopnja brezposelnosti mladih ne vpliva zgolj na celotno generacijo, 
temveč tudi ogroža ravnotežje med generacijami; 

9. poudarja, da se mladi pri prehodu iz izobraževanja v svet dela pogosto srečujejo z vse 
večjimi težavami, tako da so običajno bolj izpostavljeni izkoriščevalskim delovnim 
pogojem in pogosteje delajo na nekakovostnih in negotovih delovnih mestih; nadalje 
poudarja, da sedanja retorika o zaposljivosti očitno sili mlade, naj sprejmejo delo za 
vsako ceno in pod kakršnimi koli pogoji, ne da bi se zavedali svojih pravic; 

10. poudarja, da razlika med stopnjo zaposlenosti invalidov in povprečno stopnjo 
zaposlenosti v EU še vedno znaša 26 %, pri čemer je stopnja zaposlenosti med invalidi 

                                                 
1 Evropska komisija (2015): EU Employment and Social Situation, Quarterly Review (četrtletni pregled razmer 
na področju zaposlovanja in socialnih razmer v EU), marec 2015 
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nižja od 50 %; 

11.  poudarja, da so usposobljena delovna sila, sposobnost za ustvarjanje inovacij in za 
udeležbo v demokratičnih procesih kot aktivni državljani, povečanje kupne moči ter 
stabilno družbeno-gospodarsko in politično okolje nepogrešljivi za ustvarjanje dobrega 
naložbenega ozračja; 

12. je seznanjen z visoko stopnjo dolgotrajne brezposelnosti in opozarja, da je treba glede 
na njeno trdoživost takoj začeti z bojem proti njej;  

13. ugotavlja, da se evropski trg dela sooča z več pomembnimi izzivi, vključno s 
spremenjenimi vzorci povpraševanja po širokem naboru znanj in spretnosti delovne sile, 
globalizacijo, hitrimi tehnološkimi spremembami in razvojem ter starajočo se družbo, 
zaradi česar je treba prilagoditi tako politike trga dela kot osnovne sisteme socialne 
varnosti; poziva EU in države članice, naj obravnavajo učinek obveznosti oskrbe na 
delovno silo, in sicer z vidika delovnih pogojev delavcev, ki delajo na področju oskrbe, 
razvoja njihovih znanj in spretnosti ter priložnosti za vseživljenjsko učenje, ter z vidika 
potrebe po prilagajanju delovnih mest in delovnih pogojev delavcev z obveznostmi 
oskrbe; 

14. opozarja, da ima visoka stopnja brezposelnosti v nekaterih državah članicah in regijah 
uničujoč vplivna socialno in regionalno kohezijo;  

15. je zaskrbljen zaradi trdoživosti neprostovoljnega dela s skrajšanim delovnim časom in 
začasnega dela, navidezne samozaposlitve in prekarnega dela v EU; opaža, da je bilo 50 
% delovnih mest, ustvarjenih leta 2014, delovnih mest za določen čas; ugotavlja, da je v 
nekaterih državah članicah večina mladih zaposlenih za določen čas; poudarja, da je 
dostop do trga dela in dostop do redne in kakovostne zaposlitve za mlade postal 
zahtevnejši in ustvarja še večji prepad med mladimi in starimi; 

16. ugotavlja, da po mnenju Komisije revščina zaposlenih še vedno obstaja in da za 50 % 
vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod iz revščine; obsoja razširjeno 
uporabo klavzul o izvzetju s strani držav članic pri določanju največjega števila 
delovnih ur in vedno večjo intenzivnost dela, s katero se soočajo številni delavci;  

17. opozarja na izkoriščanje delovne sile, ki je eden od dejavnikov, zaradi katerih je 
kakovost delovnih mest v EU vedno slabša; poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo pravice pri delu in institucije, ki sodelujejo v socialnem dialogu in kolektivnih 
pogajanjih, ter izboljšajo minimalne pogoje zaposlovanja in standarde na področju plač; 

Krepitev vključujočega trga dela EU 

18. meni, da je treba sprejeti ambiciozne reforme, s katerimi bi povečali vključenost, 
varnost, prostovoljno mobilnost in kakovostno udeležbo na trgu dela, če želimo doseči, 
da bo trg dela EU vključujoč; spodbuja države članice k zagotovitvi varnostne mreže za 
obvladovanje učinkov brezposelnosti, ki je posledica tehnološkega napredka, na 
delavce, pri tem pa zagotovijo, da bodo ti v času poklicnega življenja in v obdobju 
prehoda prejemali ustrezne dohodke in da bodo deležni ustreznega usposabljanja; 
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19. poudarja pomen osebnega in poklicnega razvoja ter priložnosti za nadaljnje 
usposabljanje in poklicno izobraževanje na podiplomski ravni; v zvezi s tem opozarja, 
da so potrebne naložbe, da bi ljudem v kateri koli fazi življenja omogočili udejstvovanje 
v spodbudnih učnih izkušnjah in spodbudili vseživljenjsko učenje za povečanje socialne 
vključenosti, aktivnega državljanstva in samozadostnosti; poudarja, da bi bilo treba 
takšne ukrepe povezati z reformami pokojninskih sistemov in sistemov socialnega 
varstva, ki bodo ljudi podpirale tako na delovnem mestu kot tudi zunaj njega in 
spodbujale nadaljnje usposabljanje, obenem pa še naprej podpirale tiste, ki potrebujejo 
pomoč; 

20. opozarja, da je prostovoljna in poštena mobilnost delavcev, ki temelji na pravicah, 
pomembna za vključujoč trg dela, ki temelji na načelu enakega plačila za enako delo, in 
poudarja, da je treba zmanjšati restriktivne upravne in jezikovne prepreke; spodbuja 
ozaveščanje o Evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES in njegove 
nadaljnje izboljšave, pa tudi krepitev sodelovanja med javnimi službami za 
zaposlovanje; poudarja, da bi morale vse države v večji meri priznavati formalne, 
neformalne in priložnostne kvalifikacije, pridobljene v državi izvora ali v drugi državi; 

21. ponovno poudarja, da je treba v Evropi sprostiti velik ekonomski potencial žensk in 
ustvariti ustrezne pogoje za napredovanje žensk na njihovi poklicni poti, zasedanje 
višjih položajev v podjetjih ali ustanavljanje lastnih podjetij; poudarja, da je treba 
premostiti vrzel med stopnjo izobrazbe žensk ter njihovo udeležbo na trgu dela in 
položajem, ki ga na njem zavzemajo; opozarja na pomen enakosti spolov, vključno z 
izkoreninjenjem razlik v plačilu glede na spol in dvigom stopnje zaposlenosti žensk, pa 
tudi na okrepitve politik za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja pri 
doseganju zaposlitvenih ciljev in ciljev boja proti revščini ter socialni izključenosti iz 
strategije Evropa 2020; 

22. pozdravlja pozitivne rezultate, dosežene v okviru pilotnega programa poklicne 
mobilnosti z naslovom „Tvoja prva zaposlitev EURES“, ki dejansko omogoča 
doseganje mladih in oblikovanje prilagojenih storitev tako za iskalce zaposlitve kot za 
delodajalce; poudarja pozitivne učinke prelivanja med omenjenim programom poklicne 
mobilnosti in portalom EURES; 

23. meni, da bo skladna in celovita strategija za doseganje učinkovitejših in vzajemno 
koristnih oblik organizacije dela, ki bo v celoti izkoristila potencial znanja delavcev in 
povečala kakovost njihovih delovnih mest, pripomogla k odpornosti trga dela; poudarja, 
da bi lahko razvili bolj participativne oblike organizacije dela, ki bi krepile vlogo 
delavcev, s čimer bi povečali njihovo vključevanje pri inovacijah in podprli njihovo 
udeležbo in doseganje razvoja na področju uporabe znanj in spretnosti, kar bi povečalo 
uspešnost podjetij; 

Napovedovanje prihodnjih potreb po znanjih in spretnostih 

24. poudarja, da so glede na napovedane hitre spremembe na trgu dela potrebne velike 
naložbe v mlade, in sicer v izobraževanje in usposabljanje; poudarja, da politike na 
področju znanj in spretnosti ne bi smele biti namenjene zgolj izpolnjevanju potreb trga 
dela, ampak tudi opremljanju posameznikov s potrebnimi prečnimi kompetencami, da 
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bi se razvili v aktivne in odgovorne državljane; poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj upoštevajo, da izobraževanje in usposabljanje nista zgolj instrument trga 
dela in da nista namenjena zgolj izobraževanju bodočih delavcev, temveč sta predvsem 
temeljna pravica, ki ima sama po sebi vrednost; 

25. meni, da so lahko deležniki trga dela, tudi socialni partnerji, vključeni pri izvajanju 
programov poklicne kvalifikacije, kjer je to ustrezno, da bi lahko predvideli prihodnje 
potrebe po znanjih in spretnostih; 

Pomen stalnega vključujočega izobraževanja in usposabljanja za vse  

26. opozarja, da je pravica do izobraževanja temeljna pravica, in poudarja, da si je treba 
prizadevati za individualen pristop do poklicnega razvoja posameznika ter 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja na njegovi poklicni poti; meni, da 
morata biti usmerjanje in svetovanje, ki obravnavata potrebe posameznika in se 
osredotočata na ocenjevanje in širjenje njegovih znanj in spretnosti, že v zgodnjih fazah 
osrednji element politik na področju izobraževanja ter znanj in spretnosti; 

27. meni, da je treba programe usposabljanja in prekvalifikacije oblikovati in izvajati 
predvsem v tesnem sodelovanju z osebami, ki jih neposredno zadevajo, pa tudi s 
socialnimi partnerji in organizacijami, ki zastopajo študente in brezposelne, da bi nova 
znanja in spretnosti delavcev bolje prilagodili zahtevam trga dela; 

28. poudarja, da bi morala Komisija okrepiti spremljanje nacionalnih načrtov za izvajanje 
evropskega jamstva za mlade in njihovega dejanskega uresničevanja v praksi; poziva 
Komisijo, naj izdela jasna in nedvoumna priporočila za posamezne države članice glede 
izvajanja jamstva za mlade in kakovosti zaposlovanja; 

29. izpostavlja in deli pomisleke, ki jih je Evropsko računsko sodišče izrazilo v svojem 
poročilu z naslovom „Mladi in brezposelni v Evropi: jamstvo za mlade čakajo ovire“, in 
sicer v zvezi z ustreznostjo skupnih sredstev, namenjenih temu programu, opredelitvijo 
„kakovostne ponudbe“ in načinom, kako Komisija spremlja rezultate programa in 
poroča o njih; 

30. opozarja, da je izredno pomembno iskalcem zaposlitve, študentom in delavcem 
zagotavljati posebej njim prilagojeno usmerjanje in jim svetovati, kako naj iščejo delo 
oziroma na katerih področjih naj se dodatno izobražujejo in usposabljajo, ter s pomočjo 
„potnih listov znanj in spretnosti“, ki naj odražajo znanja in spretnosti ter kvalifikacije, 
pridobljene v formalnem, neformalnem in priložnostnem izobraževanju, zagotoviti, da 
se bodo njihova znanja in spretnosti priznale, spoštovale in potrdile; 

31. poudarja, da je za dolgotrajno brezposelne osebe pravica do izobraževanja in 
usposabljanja posebej pomembna ; poudarja, da dolgotrajno brezposelnim osebam 
najbolj koristi pristop, ki temelji na pravicah in se osredotoča na njihove konkretne 
potrebe, ne pa standardni ukrepi; poudarja, da morajo biti dolgotrajno brezposelne osebe 
seznanjene s svojo pravico do usposabljanja, da morajo ukrepi, ki se osredotočajo nanje, 
spoštovati izbiro posameznika in njegove potrebe ter odločitve glede sprejetja dela, 
usposabljanje pa mora biti cenovno ugodno in dostojno ter upoštevati njihove dejanske 
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potrebe; opozarja, da bodo dolgotrajno brezposelne osebe, če bodo izpolnjeni prej 
omenjeni pogoji, lahko izpopolnjevanje svojih znanj in spretnosti izkoristile kot 
priložnost za izboljšanje svojih delovnih pogojev in življenjskih razmer; 

32. izpostavlja pomen jamstva za mlade kot orodja, ki mladim olajša prehod iz šole v 
poklicno življenje in iskanje kakovostne zaposlitve prek vajeništva, pripravništva ali 
nadaljnjega izobraževanja; poziva Komisijo, naj vzpostavi obsežen sistem nadzora za 
izvajanje jamstva za mlade, ki se bo osredotočal na kakovost ponudbe; 

33. poudarja, da je pomembno zagotoviti enake možnosti in enak dostop do izobraževanja 
in usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, ter v boju proti družbeni izključenosti in 
za lažji dostop do dela nuditi učinkovito podporo; 

Podpora prehodu z izobraževanja na zaposlovanje 

34. meni, da so se dualno poklicno izobraževanje in podobni sistemi, ki temeljijo na učenju 
na delovnem mestu, izkazali kot dobro orodje za zagotavljanje usposabljanja ob delu v 
povezavi s prehodom na trg dela; poudarja, da je treba te sisteme med delodajalci 
promovirati kot naložbo v usposobljene bodoče delojemalce; poudarja tudi, da bi 
moralo biti učenje na delovnem mestu namenjeno izobraževanju in nikakor ne bi smelo 
biti nadomestilo za poceni delovno silo; 

35. meni, da so obstoječi sistemi poklicnega usposabljanja rezultat določenih zgodovinskih 
in kulturnih danosti in da so bili oblikovani na podlagi veljavnih pravnih norm, tradicije 
in pedagoških načel ter znotraj institucionalnih struktur;  

36. poudarja, da je vsak nacionalni sistem poklicnega usposabljanja orodje za doseganje 
določenih ciljev, ki se lahko med posameznimi državami razlikujejo, in da je zato 
vsakega izmed teh sistemov mogoče ocenjevati zgolj na podlagi uspešnega 
uresničevanja teh ciljev; poudarja, da je izvoz sistema poklicnega usposabljanja iz ene 
države v drugo mogoč le, če so razmere v zadevnih državah primerljive ali če jih je 
mogoče prilagoditi; 

37. opozarja na zelo zaskrbljujoče podatke o stopnji mladih, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ki v večini držav članic presega 10 %; opozarja 
na neposredno povezavo med visoko stopnjo brezposelnosti mladih in predčasnim 
opuščanjem šolanja; poudarja, da obstaja tveganje, da bo celotna generacija mladih 
Evropejcev brez takojšnjega in odločnega ukrepanja tako na evropski kot tudi na 
nacionalni ravni prikrajšana za zadostno raven izobrazbe in usposobljenosti, zaradi 
česar bo izključena iz trga dela, kar bo imelo hude posledice za družbeno strukturo, 
socialno in teritorialno kohezijo ter vzdržnost celotnega evropskega gospodarskega 
modela; 

38. poudarja pomen posebej prilagojenega poklicnega usmerjanja na podlagi ocenjevanja in 
poklicnega svetovanja, ki se osredotoča na posameznikove spretnosti in potrebe in ga 
zagotavljajo visokokvalificirani poklicni svetovalci in kolegi-svetovalci; 

39. ugotavlja, da je za uspešen prehod iz izobraževanja v zaposlitev izredno pomembno, da 
mlade opremimo s ključnimi prečnimi kompetencami, ki jim bodo omogočile, da bodo 
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sprejemali informirane odločitve in razvili samoiniciativnost in samozavedanje; 
poudarja pomen sistemov socialnega varstva, ki omogočajo kakovostne prehode, 
vključno s prehodom iz izobraževanja v zaposlitev, prehodom med zaposlitvami ter 
med zaposlitvijo in prekinitvami poklicne poti; 

40. poudarja, kako pomembni so programi dualnega izobraževanja in programi 
usposabljanja, saj združujejo teorijo in praktično usposabljanje; glede tega ponavlja, 
kako pomembno je poklicno izobraževanje in usposabljanje za nepretrgan razvoj znanj, 
spretnosti in kompetenc; poudarja,da bi bilo treba dejavno uporabljati šolske svetovalne 
službe kot orodje za preseganje stereotipnih načinov izbiranja poklicnih poti, pri tem pa 
bi bilo treba zagotoviti, da se poklicnega izobraževanja in usposabljanja ne bi 
označevalo kot izobraževanje, v katerega so dijaki prisiljeni; poudarja, da bi morale 
diplome in spričevala, pridobljena po opravljenem poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, dijaku omogočiti vpis na tretjo stopnjo tako akademskega kot poklicnega 
izobraževanja in da se jih ne bi smelo obravnavati, kot da so manj vredne od spričeval 
in diplom, pridobljenih v akademskem izobraževanju; poudarja pomen zagotavljanja 
kakovostnih in plačanih pripravništev, zaposlitvenega svetovanja in vključevanja 
praktičnih znanj in spretnosti v učne načrte; 

41. poudarja, da morajo države članice in posamezni delodajalci zagotoviti ustrezno 
financiranje in izvajanje kakovostnih pripravniških in vajeniških programov, pa tudi 
učenja v šoli in praktičnega učenja; opozarja, da morajo ti programi ustrezati 
minimalnim standardom na področju kakovosti, socialne varnosti in plačila ter da bi jih 
morali javni organi ustrezno financirati in spremljati; poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bi spodbudili posameznike v ranljivih skupinah, da bi se 
prijavljali v programe in bili v njih ustrezno zastopani;  

42. meni, da je potrebno okrepiti socialni dialog o potrebi po znanjih in spretnostih ter da je 
treba vanj vključiti učeče, pa tudi mladinske organizacije, da bi poiskali najboljše 
načine za obravnavanje problema neusklajenosti med ponudbo znanj in spretnosti in 
povpraševanjem po njih v vseh njegovih razsežnostih;  

43. meni, da bi jamstvo za mlade lahko bilo prvi korak k oblikovanju na pravicah 
temelječega pristopa k potrebam mladih na področju zaposlovanja; opozarja, da morajo 
delodajalci sodelovati v procesu zagotavljanja dostopnih programov poklicnega 
usposabljanja in kakovostnih pripravništev mladim; poudarja, da kakovostni vidik 
dostojnega dela za mlade ne sme biti ogrožen, vsa prizadevanja pa morajo upoštevati 
temeljne delovne standarde in druge standarde, povezane s kakovostjo dela, kot so 
delovni čas, minimalna plača, socialna varnost ter varnost in zdravje pri delu; 

Delovne migracije in pravična mobilnost 

44. opozarja na 7 milijonov državljanov EU, ki živijo ali delajo v državi članici, ki ni 
država njihovega državljanstva, na 1,1 milijon čezmejnih delavcev in na 1,2 milijona 
napotenih delavcev v EU; poudarja, da mora prostovoljna delovna mobilnost 
vključevati pravico do polne prenosljivosti socialnih pravic v Uniji, ter ponovno 
opozarja na pomen ERASMUS+, Evropskega socialnega sklada in EURES;  
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45. poudarja, da je potreben celovit pristop glede delovnih migracij in poštene mobilnosti, 
ki bo temeljil na prostem gibanju državljanov in delavcev ter na načelu enakega plačila 
za enako delo; v zvezi s tem poudarja, da morajo države članice ustrezno uveljaviti in 
izvrševati direktivo o izvrševanju (2014/67/EU), da bi odpravili obstoječe vrzeli v 
direktivi o napotitvi delavcev (96/71/ES), ter sprejeti ukrepe za preprečevanje s tem 
povezanih goljufij; izraža zaskrbljenost zaradi morebitnega tveganja bega možganov, s 
katerim se soočajo nekatere države članice in regije; 

46. poudarja pomen spodbujanja mobilnosti obmejnih delavcev z zagotavljanjem več 
informacij o obstoju čezmejnih partnerstev EURES, katerih naloga je, da spodbujajo 
mobilnost obmejnih delavcev in odpravljajo ovire zanjo, tako da delavce obveščajo in 
jim svetujejo o zaposlitvenih možnostih ter delovnih in življenjskih razmerah na obeh 
straneh meje; glede tega ugotavlja, da je EURES-t pomembno orodje za boljši nadzor 
nad potencialnimi viri novih delovnih mest in za premik v smeri bolj povezanega trga 
dela EU;  

47. želi spomniti, da je treba pri migracijah delavcev iz tretjih držav spoštovati njihove 
pravice do bivanja in dela, ter poudarja, da je treba odstraniti nepotrebne upravne ovire, 
povezane z njihovim vstopom v Evropsko unijo; izraža zaskrbljenost zaradi negativnih 
učinkov evropskih migracijskih politik na tretje države, med drugim na socialno 
kohezijo in beg možganov; poziva EU in države članice, naj učinke bega možganov v 
tretjih državah obravnavajo že v zgodnji fazi; 

48. opozarja, da je treba zagotoviti polno prenosljivost pravic socialne varnosti znotraj EU 
ter povečati ozaveščenost teh delavcev o delavskih in socialnih pravicah, da bi 
spodbudili in omogočili mobilnost delovne sile znotraj EU; 

49. poudarja, da so mladi zaradi krize in velikih ekonomskih razlik med državami članicami 
EU vse pogosteje prisiljeni v mobilnost; poziva države članice, naj zagotovijo, da 
temeljna pravica do prostega gibanja ne bi povzročala škode; zato poziva EU in njene 
države članice, naj zagotovijo, da se mladim mobilnim študentom in delavcem ne bi 
omejevalo ali odrekalo dostopa do kakovostnih javnih storitev, pravic pri delu in 
socialne varnosti; 

Izmenjava in potrjevanje primerov dobre prakse v EU 

50. poudarja, da si morajo države članice medsebojno izmenjevati in potrjevati primere 
dobre prakse, zlasti glede sistemov in učnih načrtov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, pa tudi glede učnih izidov neformalnega in priložnostnega učenja in 
strategij vseživljenjskega učenja, pri tem pa morajo upoštevati posebnosti posameznega 
trga dela in izobraževalnega sistema;  

51. poudarja, da imajo neformalno in priložnostno učenje ter prostovoljstvo in 
vseživljenjsko učenje pomembno vlogo pri razvoju znanj in spretnosti; poziva države 
članice, naj izboljšajo dostop do učenja za odrasle in izobraževanja kot druge 
priložnosti; poziva, da bi morali delodajalci in izvajalci izobraževanja priznavati in 
ustrezno potrjevati znanja in spretnosti, pridobljene z neformalnim in priložnostnim 
učenjem; 
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Mala in srednja podjetja (MSP) in mikropodjetja 

52. meni, da je treba uvesti posebne podporne ukrepe za mlade podjetnike, da bi jim olajšali 
dostop do informacij ter do finančnih sredstev in financiranja, vključno z 
vzpostavljanjem storitev, ki delujejo po načelu vse na enem mestu, za zagotavljanje 
informacij in podpore mladim v okviru obstoječih organov za podpiranje podjetništva; 

53. meni, da neformalno izobraževanje, zlasti v obliki, v kateri se razvija znotraj mladinskih 
organizacij, spodbuja ustvarjalnost, samoiniciativnost in samoodgovornost ter lahko 
poveča možnosti mladih na trgu dela; 

54. poudarja pomen podpornih ukrepov za zagonska podjetja, MSP, mikropodjetja in 
akterje socialne in solidarnostne ekonomije, da bi pospešili njihovo ustanavljanje in 
delovanje ter jim omogočili boljši dostop do finančnih sredstev in do usposabljanja 
zaposlenih;  

Inovacije in digitalizacija: nova znanja in spretnosti ter delovna mesta 

55. poudarja pomen inovacij in digitalizacije za pravičnejšo, bolj trajnostno in vključujočo 
družbo ter s tem povezano potrebo po prenašanju znanj, ustvarjalnosti in spretnosti z 
namenom, da bi ustvarili inovativne, ustvarjalne in digitalne proizvode in storitve; 
poudarja, da je treba zapolniti digitalno vrzel, vključiti digitalne spretnosti v 
vseživljenjsko učenje ter vključiti nove medije in tehnologije v učne načrte; poudarja, 
da je treba razviti inovativne oblike učenja in razširiti dostopnost učenja prek spleta in 
na daljavo s prosto dostopnimi učnimi viri, ki bodo omogočali enak dostop do 
izobraževanja in usposabljanja za vse; 

56. poudarja potencial za ustvarjanje delovnih mest, ki ga ponujajo naložbe v 
izobraževanje, raziskave in razvoj ter prehod na socialno in okoljsko trajnostno 
gospodarstvo; 

Ukrepi za vključujoč trg dela 

57. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v večini držav članic prišlo do neuspeha in zamud v 
zvezi z jamstvenimi shemami za mlade; poziva Komisijo, naj zagotovi podrobno oceno 
učinka te pobude in različnih oblik njenega izvajanja ter oceni možnosti za povečanje 
sredstev v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira; 

58. poziva Komisijo, naj nadgradi priporočilo Sveta iz marca 2014 o kakovostnem okviru 
za pripravništva in predlaga nov kakovostni okvir, da bi preprečila diskriminacijo in 
izkoriščanje mladih delavcev; 

59. poudarja, da so potrebni posebni ukrepi in podpora za delodajalce, zlasti MSP in 
mikropodjetja, da bi povečali zaposlovanje skupin, ki so na trgu dela diskriminirane, ter 
jim zagotavljali priložnosti za poklicni razvoj; opozarja na pomen družbene 
odgovornosti delodajalcev do vseh delojemalcev in do družbe; meni, da bi takšno 
družbeno odgovornost morali zahtevati tudi od institucij, pristojnih za izobraževanje in 
usposabljanje;  
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Predlogi politike in priporočila 

60. poziva Komisijo in države članice, naj razmislijo o inovativnih načinih spodbujanja 
ciljno usmerjenih kakovostnih naložb v EU ter si tako prizadevajo za pravičnejšo, bolj 
trajnostno in vključujočo družbo in za ustvarjanje kakovostnih, na pravicah temelječih 
delovnih mest; 

61. poziva države članice, naj davčno obremenitev preusmerijo z dela na druge davčne vire, 
ki so manj škodljivi za zaposlovanje in rast, obenem pa ohranijo ustrezne sisteme 
socialnega varstva; 

62. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo reforme trga dela namenjene spodbujanju 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, pa tudi zmanjševanju segmentacije, boljši 
vključenosti ranljivih skupin na trg dela, spodbujanju enakosti med spoloma, 
zmanjševanju revščine zaposlenih in zagotavljanju ustreznega socialnega varstva za vse 
delavce, tudi samozaposlene; 

63. poziva države članice, naj vlagajo v vzgojo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu, pa 
tudi v zgodnje poučevanje tujih jezikov ter informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v osnovnih šolah; 

64. poziva države članice, naj z opazovanja primerov dobre prakse končno preidejo na 
politične ukrepe, s katerimi bi povečali stopnjo zaposlenosti, zmanjšali revščino in 
neenakost ter se lotili reform, ki črpajo iz teh primerov; 

65. poziva mesta in regije, naj se osredotočijo na kakovostno izobraževanje in usposabljanje 
ter boj proti zgodnjemu opuščanju izobraževanja in brezposelnosti mladih, saj mladi 
nujno potrebujejo nove priložnosti, zato je treba storiti vse, da bi jih podprli; 

66. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo socialna in solidarnostna 
podjetja, ki se bolj zavedajo svoje odgovornosti do okolja, potrošnikov in zaposlenih; 

67. poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo evropski okvir za minimalne plače, 
da bi začeli reševati problem neenakosti plač, in sicer z uporabo osnovne ravni za vsako 
državo članico, da bi po pravni poti ali s pomočjo sporazuma zagotovili dostojen 
prihodek, skladno z nacionalno prakso; 

68. poziva Komisijo, naj oblikuje evropsko platformo za priznavanje in potrjevanje znanj in 
spretnosti, ki so skupne določenim dejavnostim in poklicem, vključno s priznavanjem 
znanj in spretnosti, pridobljenih s prostovoljnim delom; 

69. poziva države članice, naj izvajajo Priporočilo Sveta o priznavanju neformalnega in 
priložnostnega učenja iz leta 2012, saj je to eden od načinov za priznavanje 
usposobljenosti, pridobljene v okviru neformalnega izobraževanja, zlasti na področju 
mladinskih in prostovoljskih dejavnosti, in zagotavljanje podpore izvajanju politik 
vseživljenjskega učenja; 

70. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezna sredstva za ustanove, ki izvajajo stalno 
izobraževanje in usposabljanje, da bi omogočili večjo udeležbo v programih 
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vseživljenjskega učenja; 

71. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo napovedi glede spreminjajočih se 
trgov dela, zlasti glede izzivov, ki izhajajo iz globalizacije; 

72. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 
 


