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POBUDE 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja sprejetje skupne razglasitve evropskega stebra socialnih pravic in izpostavlja 

politični premik k spodbujanju socialnih politik, ki ga ta odraža; želi spomniti, da brez 

konkretnih ukrepov ta razglasitev ne bo imela učinka in da bi bilo treba prednost 

nameniti zmanjšanju neenakosti, boju proti revščini in dostopnosti kakovostnega 

izobraževanja, zato da bi spodbujali solidarnost in socialno pravičnost ter dosegli 

trajnostno rast; poudarja, da so kakovostno izobraževanje in višji izdatki za 

izobraževanje, mlade in kulturo bistveni za uresničevanje ekonomskih in socialnih 

ciljev EU; 

2. pozdravlja namero, da bi novi steber socialnih pravic vključili v izvajanje evropskega 

semestra, kar zajema tudi priporočila za posamezne države, saj socialne naložbe in 

ukrepi ne bi smeli biti zgolj stranski učinek ekonomske politike, temveč v celoti del 

prizadevanj v usklajevanju politik držav članic za izgradnjo socialne Unije; spodbuja 

države članice, naj si izmenjujejo dobro prakso na tem področju; 

3. s tega vidika poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi klavzulo o fleksibilnosti iz pakta za 

stabilnost in rast, s čimer bi državam članicam omogočila trdne naložbe v kulturno in 

mladinsko politiko, izobraževanje, usposabljanje, raziskave in inovacije, ki so nadvse 

pomembni za oblikovanje aktivnih državljanov, ustvarjanje dobro delujočega trga dela 

in zagotavljanje stabilne in dolgoročne gospodarske blaginje, ne da bi pri tem 

zanemarila načelo uravnoteženega proračuna;  

4. spodbuja države članice, naj si v večji meri prizadevajo izvajati priporočila za 

posamezne države na področju izobraževanja in mladih ter spodbujajo izmenjavo 

primerov dobre prakse; 

5. pozdravlja napredek pri doseganju višje izobrazbe in zmanjšanju šolskega osipa, vendar 

ugotavlja, da imajo v zvezi s slednjim nekatere države članice še vedno težave; vendar 

poudarja, da najnovejše raziskave v okviru Pregleda izobraževanja in usposabljanja ter 

Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) kažejo na upad doseganja 

osnovnih znanj in spretnosti in da ostajajo velike razlike med kategorijami spola in 

socialnimi kategorijami; želi spomniti, da je pri mladih iz prikrajšanih okolij tveganje, 

da se ne bodo izobraževali, ne bodo zaposleni in se ne bodo usposabljali (NEET) ali da 

bodo našli nizkokvalificirano, nestalno ali slabo plačano zaposlitev, večje; poudarja, da 

cilji strategije Evropa 2020 za izobraževanje in usposabljanje še niso bili izpolnjeni; 

poudarja, da je treba spodbujati pravico do kakovostnega in vključujočega 

izobraževanja in usposabljanja za učence vseh vrst in starosti, vlagati v terensko delo in 

oblikovati konkretne ukrepe, da bi podprli najbolj ranljive učence in prikrajšane 

posameznike, kot so učenci invalidi, mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 

usposabljajo ter mladi in otroci z migrantskim ozadjem, pri čemer je treba zagotoviti 

njihovo sistematično vključevanje v redno izobraževanje;  

6. meni, da bi morali imeti migranti poln dostop do izobraževalnih sistemov, kar zahteva 

dodatne, ciljno usmerjene javne izdatke, in korist od kakovostnih socialnih in okoljsko 
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trajnostnih naložb, namenjenih vključevanju delavcev na trg dela in zmanjševanju 

brezposelnosti; 

7. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja osnovnih in digitalnih znanj in spretnosti pri odraslih, 

kar lahko med drugim ovira njihov dostop do kakovostnih stalnih delovnih mest; 

ugotavlja, da bi morali naše izobraževalne sisteme posodobiti v skladu z izzivi hitro 

spreminjajoče se in vedno bolj povezane družbe, kot so izzivi, ki jih prinašata 

globalizacija in tehnološki napredek; v zvezi s tem poudarja, da je pomembno učencem 

ne glede na starost in okolje dati socialna in prenosljiva znanja in spretnosti, kot so 

medkulturna znanja in spretnosti, ustvarjalno in kritično razmišljanje ter digitalna in 

medijska pismenost, ter spodbujati IKT in podjetniško izobraževanje kot učinkovit 

način za razvoj interdisciplinarnih znanj in spretnosti ter smisel za inovacije in 

ustvarjalnost, ki sta pomembna tako pri samozaposlitvi kot zaposlitvi; poudarja ključno 

vlogo, ki jo imajo programi za vseživljenjsko učenje pri odpravljanju revščine, socialne 

izključenosti in brezposelnosti v skladu s cilji strategije Evropa 2020, pa tudi pri 

zagotavljanju neprekinjenega kakovostnega usposabljanja za učitelje in vodje 

usposabljanja;  

8. meni, da bi prihodnosti prilagojen program znanj in spretnosti moral vključevati učenje 

za trajnost in biti del širšega razmisleka o poklicni pismenosti v okviru vedno večje 

digitalizacije in robotizacije evropskih družb, pri čemer se ne bi smeli osredotočiti zgolj 

na gospodarsko rast, temveč na osebni razvoj, boljše zdravje in blaginjo učencev; 

9. poziva k pravilnemu priznavanju bistvene vloge neformalnega in priložnostnega učenja, 

zlasti za najranljivejše ljudi, med drugim z oblikovanjem ambicioznih meril in s 

potrjevanjem pridobljenih znanj, spretnosti in kvalifikacij; zato ponovno poudarja, da je 

na hitro spreminjajočem se delu trga, kjer so vedno bolj zaželena nova znanja, spretnosti 

in inovacije, potrebna globalna strategija za vseživljenjsko učenje; 

10. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 14. novembra 2017 z naslovom Krepitev evropske 

identitete s pomočjo izobraževanja in kulture, ki vključuje drzne cilje na področju 

izobraževanja, zlasti vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora in izboljšanje 

učenja jezikov v Evropi; 

11. pozdravlja prispevek programa Erasmus+ pri spodbujanju mobilnosti in kulturnih 

izmenjav po vsej EU in zunaj nje; poziva k boljšemu spodbujanju in uporabi evropskih 

orodij za mobilnost in priznavanje znanj, spretnosti in kvalifikacij, da bi olajšali 

mobilnost na področju učenja, usposabljanja in dela; ponovno poudarja, da je treba 

ljudem v poklicnem usposabljanju, prikrajšanim mladim in tistim, ki trpijo zaradi 

različnih ali večplastnih oblik diskriminacije, ponuditi več možnosti za mobilnost; 

poudarja, da je pomembno olajšati mobilnost študentov in delavcev, pri tem pa poseben 

poudarek nameniti spodbujanju k učenju drugih evropskih jezikov;  

12. pozdravlja povečano ustvarjanje delovnih mest po vsej EU; vendar ugotavlja, da je po 

podatkih Eurostata za leto 2017 brezposelnost mladih v nekaterih državah še vedno zelo 

visoka, in sicer znaša 16,5 % v EU-28 ter 18,6 % v euroobmočju; zato želi spomniti, da 

mora boj proti brezposelnosti mladih ostati prednostna naloga, kar velja tudi za 

zagotavljanje kakovosti in varnosti ustvarjenih delovnih mest in preprečevanje prekarne 

zaposlitve v skladu z agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije dela; v zvezi s 

tem meni, da je treba bolje obravnavati trajne neenakosti pri dostopu do izobraževanja 
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in da je treba zajamčiti višje stopnje doseganja osnovnih znanj in spretnosti, med 

drugim za zagotovitev vključevanja ranljivih in prikrajšanih ljudi, tudi invalidov, ljudi z 

migrantskim ozadjem in beguncev, na trg dela; opozarja na neskladje med ponudbo in 

povpraševanjem po znanjih in spretnostih, kar bi lahko privedlo do polarizacije na trgu 

dela in do slabše socialne kohezije; zato poziva Komisijo in države članice, naj 

sprejmejo ukrepe za spodbujanje interakcije med izobraževalnimi zavodi, podjetji, 

raziskovalnim sektorjem in drugimi pomembnimi socialnimi partnerji; 

13. poudarja, da ustvarjalna industrija sodi med najbolj podjetniške sektorje in da se pri 

umetniškem izobraževanju razvijajo prenosljiva znanja in spretnosti, med drugim 

ustvarjalno razmišljanje, reševanje problemov, skupinsko delo in iznajdljivost; poziva, 

da je treba umetnost in ustvarjalno učenje vključiti v izobraževanje na področju 

naravoslovja, tehnologije, tehnike in matematike, saj obstaja tesna povezava med 

ustvarjalnostjo in inovacijami;  poleg tega opozarja na potencial kulturnega in 

ustvarjalnega sektorja za ohranjanje in spodbujanje evropske kulturne in jezikovne 

raznolikosti ter za gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje 

mladih; poudarja, da bi z nadaljnjim spodbujanjem kulturnega in ustvarjalnega sektorja 

bistveno prispevali k naložbam, rasti, inovacijam in zaposlenosti; zato poziva Komisijo, 

naj preuči priložnosti, ki jih ponuja celotni kulturni in ustvarjalni sektor, med drugim 

predvsem nevladne organizacije in mala združenja, na primer v okviru pobude za 

zaposlovanje mladih;  

14. poudarja, da je socialno podjetništvo v porastu in lahko spodbudi gospodarstvo ter 

hkrati zmanjša prikrajšanost, socialno izključenost in druge družbene probleme; zato 

meni, da bi moralo podjetniško izobraževanje vključevati socialno razsežnost in 

obravnavati teme, kot so pravična trgovina, socialna podjetja in alternativni poslovni 

modeli, vključno z zadrugami, da bi si prizadevali za bolj socialno, vključujoče in 

trajnostno gospodarstvo; 

15. poudarja, da imajo obnovljivi viri energije in iskanje učinkovitejše rabe virov ter večje 

energijske učinkovitosti ogromen potencial za inovacije in zaposlovanje; poziva 

Komisijo, naj v evropski semester vključi posebno strategijo na področju energije in 

okolja, tudi v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem;  

16. obžaluje, da so neenakosti med spoloma na področju zaposlovanja, vključno z 

diskriminatornimi politikami zaposlovanja in odpuščanja, razlikami v plačah, vsiljenim 

delom s krajšim delovnim časom, spolnim nadlegovanjem in ukrepi za starševski 

dopust, ki ne zadostujejo za doseganje resničnega ravnovesja med zasebnim in 

poklicnim življenjem za oba starša, še vedno precejšnje, kljub obsežni zakonodaji in 

znatno boljšemu dokumentiranju teh praks; zato poziva k izvrševanju in hitremu 

izvajanju veljavne zakonodaje na področju enakosti med spoloma ter poziva države 

članice, naj nadalje spodbujajo žensko podjetništvo ter družinam prijazne politike; 

17. želi spomniti, da je treba dekleta in mlade ženske spodbujati k študiju IKT, in poziva 

države članice, naj jih spodbujajo k študiju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 

matematike, pri čemer naj ne pozabijo na umetnost in humanistične vede, ter naj 

povečajo zastopanost žensk na teh področjih; 

18. ponovno poziva, da je treba vzpostaviti jamstvo za otroke, Komisija pa naj pravočasno 

opravi oceno prek ustreznega pripravljalnega ukrepa (proračunska vrstica 04 03 77 25); 
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želi spomniti, da je treba v oceni preučiti, kako bi uresničili socialne naložbe v 

predšolskem obdobju, kako bi zagotovili izvajanje priporočila o vlaganju v otroke1 in 

kako bi kar najbolje izkoristili obstoječa orodja in programe;  vztraja, da je treba 

pravilno in hitro izvajati jamstvo za mlade, tudi z ustreznim financiranjem na podlagi 

temeljitih ocen in po potrebi s pomembnimi reformami in posebnimi prilagoditvami, 

zato da bi z njim mladim nudili kakovostne ponudbe za zaposlitev in jim zagotovili 

trajnostno vključevanje na trg dela; vztraja tudi, da sta potrebna spremljanje in 

obveščanje o jamstvu, da bi olajšali oblikovanje politik za mlade, ki bodo bolj temeljile 

na dokazih; 

19. želi spomniti, da bi moral biti evropski semester bolj odprt, pregleden in demokratičen 

proces; poziva Komisijo, naj uvede smernice za dialog z deležniki, da bi izboljšala 

kakovost sodelovanja civilne družbe, v ta namen pa uporabi dodatna orodja, ki jih 

omogoča e-demokracija; 

20. pozdravlja napredek pri vključevanju pravic invalidov v predlagane nove smernice 

držav članic za politike zaposlovanja, ki so priložene letnemu pregledu rasti za leto 

2018; vendar poziva, da morajo te določbe vključevati konkretne ukrepe za doseganje 

navedenih ciljev v skladu z obveznostmi EU in držav članic v okviru Konvencije OZN 

o pravicah invalidov. 

 

 

                                                 
1 UL L 59, 2.3.2013, str. 5. 
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