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POBUDE 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. opozarja, da mora biti kohezijska politika EU, da bi lahko učinkovito prispevala k boju 

proti visoki stopnji brezposelnosti mladih, popolnoma skladna s strategijo Evropa 2020, 

zlasti z glavnima ciljema na področju izobraževanja, tj. zmanjšanje stopnje osipa pod 

10 % in zvišanje deleža mladih z visokošolsko izobrazbo, diplomo ali enakovredno 

poklicno kvalifikacijo na najmanj 40 %, ter z referenčnim merilom, da se v poprečju 

najmanj 15 % odraslih udeležuje vseživljenjskega učenja, najmanj 95 % otrok pa 

predšolske vzgoje, s čimer bo priznana potrditev znanj in spretnosti ter pridobljenih 

izkušenj; 

2. poudarja, da je treba za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020, zlasti ciljev na 

področju izobraževanja in zmanjšanja stopnje osipa v šolah, izboljšati dostop do 

izobraževalne infrastrukture ter kakovost družbeno-kulturnih storitev v regijah EU, 

zlasti v tistih, ki jih je prizadela gospodarska stagnacija; poudarja pomen izobraževanja 

za večjo socialno in regionalno kohezijo ter krepitev demokratične zavesti in večjo 

udeležbo med mladimi; 

3. poudarja, da stopnja osipa med prebivalci v starosti od 18 do 24 let znaša 12 %; poziva 

EU, naj opredeli glavne dejavnike, zaradi katerih prihaja do osipa, in značilnosti tega 

pojava spremlja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter jih uporabi kot osnovo za 

usmerjene in učinkovite politike, ki bodo temeljile na dokazih; meni, da morajo politike 

za zmanjšanje osipa obravnavati vrsto dejavnikov, tudi izobraževalne in socialne izzive, 

ki bi lahko povzročali ta pojav; 

4. poudarja, da brez učinkovitega sodelovanja izobraževanih ustanov z akterji trga dela ne 

bo mogoče odpraviti visoke stopnje brezposelnosti mladih diplomantov v EU; zlasti 

poudarja, da je bila s poučevanjem tistih znanj in spretnosti, ki so potrebni na trgu dela, 

stopnja zaposlenosti mladih povečana, socialne razlike pa zmanjšane; 

5. obžaluje, da trenutno ni namenjeno dovolj sredstev za izobraževanje, in poudarja, je 

treba več vlagati v posodobitev izobraževalnih sistemov na področju poklicnega 

usposabljanja ter formalnega in neformalnega izobraževanja; poudarja, da to velja tudi 

za obnovo šolskih poslopij in zagotavljanje novih tehnologij za izobraževanje in 

raziskave (dostop do raziskovalnih zbirk podatkov, usposabljanje na področju IT, e-

učenje); 

6. poudarja pomen krepitve povezav med izobraževanjem, raziskavami in podjetji na 

regionalni, lokalni, nacionalni in nadnacionalni ravni; poziva države članice, naj čim 

prej ukrepajo glede priporočil v zvezi z izobraževanjem, izdanimi za posamezne države 

v okviru evropskega semestra, ter drugih priporočil Komisije;  

7. poudarja pomen vseživljenjskega učenja in – z namenom privabiti in obdržati 

kvalificirano učno osebje – boljših pogojev usposabljanja in delovnih pogojev za 

raziskovalce in profesorje, kot ključnih dejavnikov za gospodarsko rast; poudarja, kako 

pomembno je, da mladi pridobijo digitalna znanja in spretnosti in da se učitelje ustrezno 
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usposablja, saj ta znanja in spretnosti na evropskem trgu dela postajajo vse 

pomembnejši; 

8. poudarja, da se potrebe trga dela hitro spreminjajo in da se mladi pri prehodu iz 

izobraževanja v zaposlitev soočajo z vse večjimi težavami in so zato običajno pogosteje 

izpostavljeni brezposelnosti; ponavlja pomen vlaganja v človeški kapital in ljudi, še 

zlasti v mlade v Evropi, za povečanje njihove zaposljivosti in boljši dostop do poklicnih 

kvalifikacij; poziva k izboljšanju obstoječe evropske panorame znanj in spretnosti, s 

katero se opredeljujejo potrebe na področju poklicev ter znanj in spretnosti, in – na 

podlagi teh potreb – k preoblikovanju sistemov izobraževanja in usposabljanja v 

državah članicah, da bodo ljudje glede na posamezno delovno mesto lahko pridobili 

ustrezna znanja in spretnosti; 

9. poudarja, da je treba spodbujati partnerstvo med svetom izobraževanja in politikami 

zaposlovanja, tako da se vključijo vsi deležniki, tudi socialni partnerji, nosilci 

odločanja, ponudniki usposabljanj in delodajalci; 

10. pozdravlja pobudo za zaposlovanje mladih, ki je bila uvedena za okrepitev programa 

jamstva za mlade, zlasti v regijah, kjer je stopnja brezposelnosti mladih višja od 25 %, 

in poudarja, da je pobuda učinkovito orodje za zmanjšanje brezposelnosti mladih in bo 

srednje- in dolgoročno služila kot temeljna strukturna reforma; poziva države članice, 

naj vzpostavijo tesno sodelovanje z deležniki, zlasti z delodajalci in MSP, ter naj pri 

izvajanju tega programa in vzpostavljanju ustrezne infrastrukture zanj v celoti 

izkoristijo Evropski socialni sklad, pobudo za zaposlovanje mladih in druge strukturne 

sklade;  

11. poziva Komisijo, naj z izmenjavo primerov dobre prakse pomaga zagotoviti, da se bo 

program jamstva za mlade učinkovito izvajal; opozarja, da bodo proračunska sredstva 

za program jamstva za mlade, predvidena v okviru pobude za zaposlovanje mladih, z 

31. decembrom 2015 ukinjena; poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se bo 

program lahko tudi v prihodnje izvajal; 

12. poudarja, da je treba v okviru programa jamstva za mlade razvijati podjetniška znanja in 

spretnosti; hkrati meni, da je potrebno zgodnje ukrepanje in aktivacija, v mnogih 

primerih pa so potrebne tudi reforme, kot je izboljšanje sistemov poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, ter da bi izmenjava primerov najboljše prakse v zvezi z 

dualnim sistemom izobraževanja lahko prispevala k strukturnim spremembam na trgu 

dela in privedla do višjih stopenj zaposlenosti; 

13. pozdravlja novi Evropski sklad za strateške naložbe; upa, da bosta izobraževanje in 

usposabljanje obravnavana kot strateški naložbi in s tem vključena med prednostne 

ukrepe; 

14. poziva Komisijo, naj prepozna celoten potencial kulture pri prispevanju k trajnostnemu 

gospodarskemu razvoju in h konkurenčnosti regij ter pri izboljševanju socialne 

kohezije; zlasti poudarja vlogo kulturne in ustvarjalne industrije ter digitalizacije 

kulturne dediščine kot strateškega gonila gospodarske prenove in rasti v Evropski uniji 

ter regionalnega razvoja, saj trenutno neposredno ali posredno zagotavljata več kot 7 

milijonov delovnih mest; 
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15. poudarja pomen kulturnega sektorja v boju proti brezposelnosti mladih, saj je za mlade 

zelo privlačen in jim nudi več možnosti za zaposlitev; opozarja tudi na vlogo, ki jo ima 

kultura pri ustvarjanju več in boljših delovnih mest s pomočjo izobraževanja, razvoja 

znanj in spretnosti, usposabljanja in neformalnega učenja; želi usmeriti instrumente 

kohezijske politike k izboljšanju in povečanju števila delovnih mest v kulturnem in 

ustvarjalnem sektorju; 

16. poziva Komisijo, naj oceni možnost uporabe sredstev iz skladov EU za regionalni 

razvoj in socialnega sklada za spodbujanje kulturnih dejavnosti v državah članicah, še 

zlasti za spodbujanje ustvarjalnega sektorja; poziva Komisijo, naj Evropskemu 

parlamentu predloži poročilo o ugotovitvah te ocene, in sicer najkasneje skupaj z 

vmesnim poročilom o programu Ustvarjalna Evropa, tj. do 31. decembra 2017; 

17. opozarja, da so kultura ter materialna in živa kulturna dediščina ključni elementi za 

trajnostno oživitev mest in podeželja, privlačnost mest in regij ter za gospodarski razvoj 

s pomočjo kulturnega turizma in ustvarjalnih MSP; zato poziva k oblikovanju 

regionalnih kulturnih vozlišč, v okviru katerih bodo kraji, mesta in regije sodelovali pri 

promociji in ohranjanju kulturne dediščine ter njenemu pretvarjanju v ekonomsko 

dobrino; 

18. poziva Komisijo, naj ukrene vse potrebno za učinkovito varstvo materialnih in 

nematerialnih dobrin evropske kulturne dediščine, saj so ključni dejavniki za 

spodbujanje kulturnega in socialno-ekonomskega razvoja, ki bo temeljil na in 

promoviral skupno evropsko identiteto ter kulturne posebnosti evropskih držav, regij in 

mest; poziva mesta in regije Evropske unije, naj v ta namen uporabijo instrumente 

kohezijske politike; 

19. meni, da je zgornja meja petih milijonov EUR (oz. desetih milijonov EUR vseh 

stroškov, kadar gre za spomenike z Unescovega seznama), ki jo je Komisija določila na 

podlagi skupnih stroškov projektov, preveč toga in bo privedla do manjše podpore 

kulturne dediščine, tudi zato ker stroški dokumentacije in upravljanja ter stroški, ki jih 

ni mogoče zmanjšati (npr. DDV), niso upoštevani, s čimer pa se bodo zmanjšale 

možnosti za javna in zasebna partnerstva in vlaganja v kulturo, ki so ključnega pomena 

za socialni in gospodarski razvoj v EU; 

20. poudarja, da pravna podlaga za ta pristop ne obstaja v zakonodaji EU in v zvezi s tem 

poziva Komisijo, naj pregleda odločitev in v tematskih smernicah pojasni razlago 

člena 3(e) Uredbe (EU) št. 1301/2013 (ESRR) v zvezi z naložbami v razvoj endogenega 

potenciala s fiksnimi naložbami v opremo in infrastrukturo manjšega obsega za kulturo 

in trajnostni turizem; 

21. poziva države članice, naj kulturi in kulturni dediščini namenijo večji delež svojih 

proračunov in sredstev za regionalni razvoj, da bi povečale privlačnost regij, spodbudile 

njihov učinkovit in celovit razvoj ter izkoristile njihov potencial; 

22. opozarja na pomen poenostavitev ter Komisiji in državam članicam priporoča, naj si še 

naprej prizadevajo za poenostavitev izvajanja kohezijske politike, da bi okrepile njeno 

ciljno usmerjenost in na vseh ravneh zmanjšale upravno obremenitev; poudarja pomen 

platform za izmenjavo primerov najboljše prakse na različnih področjih izvajanja.  
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