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PREDLOGI

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker štirje od desetih ukrepov, ki so bili leta 2009 sprejeti na izrednem vrhu EU o 
zaposlovanju v Pragi, temeljijo na izobraževanju, poklicnem usposabljanju, 
vseživljenjskem učenju, pripravništvu, večji mobilnosti in boljšemu predvidevanju potreb 
na trgu dela in ustreznega znanja in spretnosti,

1. meni, da sta izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za vključevanje mladih na 
trg dela, ter poudarja pomembnost izdelave programov vseživljenjskega učenja, tudi 
formalnih in neformalnih izobraževalnih sistemov, dostopnih vsem, ter zagotavljanja 
znanj in spretnosti, določenih v pobudi „Nova znanja in spretnosti za nova delovna 
mesta“; ponovno poudarja, da sta osnovno znanje in ustrezna stopnja splošne kulture 
ključna za poklicno mobilnost;

2. ponovno poudarja, da je cilj köbenhavnskega procesa spodbuditi posameznike, da 
izkoristijo širok nabor razpoložljivih možnosti za poklicno usposabljanje (na primer v šoli, 
v visokošolskih ustanovah, na delovnem mestu ali na zasebnih tečajih);

3. poudarja, da je treba zagotoviti, da imajo vsi mladi trdno jedro osnovnih kompetenc, ki so 
pomembne za spodbujanje vseživljenjske mobilnosti in ki mladim omogočajo soočanje z 
izzivi na trgu dela ter novimi gospodarskimi in socialnimi potrebami; 

4. meni, da je učenje jezikov bistveno za omogočanje mladim dostopa do trga dela ter za 
spodbujanje njihove mobilnosti in enakih možnosti;

5. poudarja, da je treba spodbujati podjetništvo in mladim pomagati pri ustanavljanju lastnih 
podjetij ter spodbujati in razširjati program Erasmus za mlade podjetnike; zato priporoča 
izvedbo informativne kampanje EU v izobraževalnih ustanovah, ki bi zajemala 
podjetništvo, začetni kapital, obdavčevanje novoustanovljenih podjetij ter podpiranje 
nenehnega usposabljanja;

6. poudarja, da morajo države članice ustvarjati zelena delovna mesta, na primer z 
omogočanjem usposabljanja na področju okoljskih tehnologij;

7. poudarja, da je treba razviti posebne programe, namenjene invalidom, za izboljšanje 
njihovih možnosti dostopa do trga dela;

8. poudarja pomen izobraževanja o podjetništvu kot sestavnega dela procesa razvijanja 
znanja in spretnosti, ki so potrebne za nove vrste delovnih mest; 

9. meni, da je bistvena vzpostavitev partnerstev med izobraževalno in delavsko sfero, ter 
poziva k izboljšanju mobilnosti in jezikovnih storitev za učitelje, delavce ter študente in 
mlade podjetnike z razširitvijo programa Erasmus; 

10. poudarja, da morajo nove pobude ali programi na ravni EU izboljšati mobilnost študentov 
med visokošolskimi sistemi in poslovnim sektorjem;
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11. poziva države članice, naj pospešijo usklajevanje nacionalnih okvirov kvalifikacij z 
evropskim okvirom kvalifikacij, s čimer bi dodatno povečali mobilnost mladih na 
področju izobraževanja in dela;

12. podpira omogočanje pripravništev kot sestavnega dela učnega načrta, saj študenti s tem 
dobijo priložnost, da usvojijo znanja in spretnosti ter pridobijo delovne izkušnje, kar jim 
olajša prihodnje vključevanje na trg dela; poudarja, da ima pripravništvo pomembno 
vlogo v izobraževanju ter da ne sme nadomestiti delovnih mest;

13. meni, da sta razvoj in omogočanje delovne prakse s trdno povezanostjo s študijskim 
programom izjemno pomembna, saj ponujata priložnost za utrditev znanj in spretnosti ter 
začetek dela z malo predhodnih izkušenj in usposabljanja; meni, da je delovna praksa (s 
poštenim finančnim nadomestilom) nujno sredstvo za združevanje izobraževanja in dela, 
saj nekateri programi kažejo 70-odstotno stopnjo delovne aktivnosti po uspešno končani 
delovni praksi;

14. pozdravlja izid srečanja evropskih ministrov za visoko šolstvo na temo bolonjskega 
procesa 2020 (od 28. do 29. aprila 2009), ki so pozvali k večjemu sodelovanju med 
javnimi organi, visokošolskimi institucijami, študenti, delodajalci in delojemalci kot 
načinu za boljše izvajanje politik vseživljenjskega učenja;

15. poziva države članice, da spodbujajo priznavanje izobraževalnih dosežkov, pridobljenih v 
sklopu neformalnega in priložnostnega učenja, da bi lahko mladi dodatno izkazovali svojo 
izobrazbo in usposobljenost, kot je potrebno pri iskanju zaposlitve na trgu dela;

16. meni, da morajo biti vajenci ustrezno usposobljeni in da bi moralo biti usposabljanje na 
delovnem mestu sredstvo za pridobivanje ne samo znanja in spretnosti, temveč tudi 
poklicne zavesti; podpira krepitev vezi med izobraževanjem in delom ter predlaga, da 
imajo v izobraževanju osrednjo vlogo digitalna pismenost, nove tehnologije, znanost in 
jeziki;

17. poziva k večjemu spremljanju dejavnosti pripravnikov in njihovih zaposlitvenih pogodb, 
da bi se preprečile zlorabe, do katerih lahko pride na primer pri določanju trajanja 
pripravništva;

18. poudarja, da je trenutno gospodarsko recesijo mogoče izkoristiti kot edinstveno priložnost 
za ponoven pregled politik in krepitev programov, ki spodbujajo dostop mladih do trga 
dela;

19. poziva k večji podpori in ugledu poklicnega usposabljanja;

20. poudarja, da je treba spodbujati pripravništvo in mobilnost mladih, ki se izobražujejo ali 
usposabljajo na umetniškem področju, kot so kino, glasba, ples, gledališče ali cirkus; 

21. opozarja, da ima nova strategija EU 2020 ključno vlogo pri izboljševanju zaposljivosti 
državljanov; ker so mladi ključni za doseganje ciljev te strategije in ena od skupin, ki jih 
to najbolj zadeva, je pomembno, da imajo zagotovljeno boljše izobraževanje in 
usposabljanje ter da se jih pri tem spodbuja; poudarja, da je treba preusmeriti sredstva 
proračuna EU, da se bodo proračunske prednostne naloge EU ujemale s političnimi 
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prednostnimi nalogami, poudarjenimi v strategiji EU 2020;

22. poziva države članice, naj uvedejo spodbujevalne ukrepe za mlade na tistih področjih trga 
dela, na katerih so slabše zastopani;

23. meni, da bi morali prostovoljni programi na različnih področjih, vključno s socialnim, 
kulturnim in športnim področjem, uživati večjo podporo;

24. poudarja, da je treba mlade vključevati v pripravo politik izobraževanja in usposabljanja, 
da bi bolje upoštevale njihove potrebe; zato priporoča, naj se Komisija posvetuje s 
predstavniki nacionalnih svetov mladih glede njihovih prednostnih nalog;

25. poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za boj proti visoki stopnji 
opuščanja šolanja, da bi učencem omogočili pridobivanje dodatnih kvalifikacij, kar bi jim 
kasneje olajšalo vstop na trg dela;

26. meni, da je izjemno pomembno prilagoditi sistem izobraževanja in usposabljanja hitro 
spreminjajočemu se trgu dela in povpraševanju po novih poklicih; 

27. izraža veliko zaskrbljenost zaradi naraščanja števila brezposelne mladine, zlasti v sedanji 
gospodarski krizi; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo trgi dela čim bolj prožni, 
da lahko tisti, ki končujejo svoje izobraževanje ali usposabljanje, enostavno najdejo 
zaposlitev ali jo zamenjajo;

28. poudarja pomembnost vključevanja digitalne in medijske pismenosti na vseh stopnjah 
izobraževanja ter nadaljevanje njenega usvajanja med pripravništvom, da bi bili vsi 
državljani digitalno pismeni;

29. poziva države članice, naj mladim zagotovijo možnosti za razvoj znanja in spretnosti, ki 
jih zahteva industrija, da bi bilo mogoče zagotoviti večjo verjetnost pridobitve zaposlitve 
po zaključenem izobraževanju ali usposabljanju.
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