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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. poudarja, da lahko v novi digitalni ekonomiji ustvarjalnost ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki gradijo novo podjetniško kulturo, spodbujajo sodelovanje 
in izmenjavo primerov dobre prakse med državami članicami, da bi izboljšale kakovost 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zato je čas, da se ga postavi v središče 
pozornosti, zlasti zato, da bi se lahko soočili z izzivi, ki jih postavlja strategija 2020, 
denimo za uresničitev poglavitnega cilja EU, da bi 40 % oseb v starosti med 30 in 34 
dokončali terciarno ali enakovredno stopnjo izobrazbe;

2. poudarja pomen modelov socialne in vključujoče ekonomije za to podjetniško kulturo ter 
opozarja, da morajo ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje, tudi 
visokošolske, svojim študentom nujno posredovati temeljito znanje o vseh oblikah 
podjetništva, vključno s socialno in vključujočo ekonomijo, ter načela odgovornega in 
etičnega upravljanja;

3. poudarja, da je treba pripraviti popis področij, kjer Evropska unija ima ali bi lahko imela 
prednost v primerjavi s svetom in za katera bi bilo treba oblikovati dodatne strategije 
usposabljanja;

4. opozarja, da so naložbe v izobraževanje in usposabljanje bistvene za boljšo prihodnost 
Evropejcev; meni, da ključne kompetence ter nova znanja in spretnosti, predvsem tiste, ki 
jih zahtevajo delovna mesta v strateških sektorjih za rast, posameznikom ponujajo nove 
možnosti, poleg tega pa postavljajo temelj za dolgoročni trajnostni gospodarski in 
družbeni razvoj; meni, da morajo države članice in vsi vključeni akterji zagotoviti, da 
bodo delavci pridobili potrebne ključne kompetence; 

5. poudarja, da bo imelo vseživljenjsko učenje osrednji pomen pri preprečevanju 
brezposelnosti in upoštevanju raznolikih izkušenj v poklicnih življenjepisih; poleg tega je 
treba okrepiti ozaveščenost delavcev, da se morajo nenehno strokovno izpopolnjevati;

6. ponovno kritizira odločitev Sveta o zmanjšanju proračunskih sredstev za leto 2011 za 
glavne programe EU s področja izobraževanja (program za vseživljenjsko učenje in 
program People – za 25 milijonov EUR oziroma 100 milijonov EUR); velikopotezne 
zahteve iz strategije Evropa 2020 in proračunska stvarnost so tako v precejšnjem 
nesorazmerju;

7. meni, da so obstoječi evropski programi na področju poklicnega usposabljanja dobri in da 
bi jih bilo potrebno v prihodnje dodatno podpreti;

8. priporoča zagotovitev spodbud, s katerimi bi delodajalci svoje zaposlene spodbujali k 
udeležbi v programih usposabljanja;

9. poudarja pomen spodbujanja rednega dodatnega usposabljanja kot dela vseživljenjskega 
učenja;
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10. poudarja, da povezava med izobraževanjem in usposabljanjem, zlasti pot od poklicnega 
izobraževanja k visoki izobrazbi, zahteva več priložnosti za povezavo med poklicnim 
usposabljanjem in univerzitetno izobrazbo, s posebnim poudarkom na njihovi vključitvi v 
mehanizme za zagotavljanje informacij o poklicih ter poklicnega usmerjanja in 
svetovanja; meni tudi, da prehod med usposabljanjem in zaposlitvijo zagotavlja, da 
udeleženci poklicnega usposabljanja pridobijo znanja in spretnosti v skladu z zahtevami 
trga dela;

11. poudarja, da je treba na lokalni in regionalni ravni spodbujati učinkovito sinergijo ter 
zanesljive oblike sodelovanja med šolami, agencijami za usposabljanje, raziskovalnimi 
središči in podjetji, da bi presegli usmerjenost navznoter izobraževalnih sistemov in vrzel 
med znanjem in spretnostmi ter potrebami trga dela in s tem zagotovili lažjo zaposljivost 
mladih, predvsem žensk, s posebnim poudarkom na kompetencah, pridobljenih z 
nadaljnjim poklicnim izobraževanjem; 

12. meni, da bi vzpostavitev nove strategije za učenje jezikov za izboljšanje splošnega znanja 
na posameznih področjih olajšala mobilnost učiteljev in učencev; poleg tega poudarja, da 
lahko zagotovitev tekočega prehajanja med poklicnim in visokošolskim izobraževanjem 
pripomore k večji privlačnosti posameznega poklicnega usposabljanja;

13. meni, da je lahko mobilnost pomemben del poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 
zato priporoča nadgradnjo programa Leonardo da Vinci;

14. meni, da je čezmejna mobilnost na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
prav tako pomembna kot mobilnost na področju splošnega izobraževanja, in meni, da bi 
bilo potrebno vložiti več naporov v razvoj tovrstne mobilnosti;

15. priporoča spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva na vseh ravneh 
izobraževanja, tudi poklicnega usposabljanja, in priznavanje znanj in spretnosti, 
pridobljenih prek kakršnekoli oblike izobraževanja, vključno z neformalnim in 
priložnostnim; priporoča tudi spodbujanje projektov, ki zagotavljajo medgeneracijski 
prenos znanja in spretnosti; 

16. poudarja, da je zaradi vedno večjega staranja prebivalstva v Evropi čedalje bolj 
pomembno vseživljenjsko učenje in programi izobraževanja, ki jih je zato treba podpirati;

17. meni, da bi moralo biti podjetniško izobraževanje pomemben del poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, saj bi bilo tako bolj privlačno za vse študente, podjetništvo 
pa bi se okrepilo v skladu z določbami strategije EU 2020;

18. se zaveda pomembne vloge, ki jo imajo spolni stereotipi v naši pedagoški praksi, zato 
poudarja, da je pomembno pripraviti strategije za oblikovanje izobraževanja, ki bo 
nevtralno z vidika spola, s čimer bi denimo dosegli enak dostop za moške in ženske do 
poklicnega usposabljanja in izobraževanja ter zaposlitve; 

19. meni, da imajo regionalni in lokalni organi bistveno vlogo pri sodelovanju s središči za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetji, pa tudi podpiranju izvajalcev tega 
izobraževanja in usposabljanja pri vzpostavljanju prijaznega okolja za uspešen vstop 
udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja na trg dela;
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20. poziva države članice, naj mladim brez izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe 
omogočijo, da bodo lahko vstopili na trg dela; poziva, da je treba kot znak hitrega in 
učinkovitega odzivanja začeti pilotni program za spopadanje z brezposelnostjo mladih, ki 
bo državam članicam v podporo pri vzpostavljanju lokalnih mrež med šolami, podjetji, 
službami za pomoč mladim in mladimi;

21. spodbuja Komisijo, naj oblikuje in redno posodablja razpredelnico kvalifikacij in 
povpraševanja po regijah;

22. poziva Komisijo, naj še naprej podpira in dosledno izvaja potrjevanje kakovosti, ki je 
bistveno za spodbujanje inovacijskih postopkov z vidika ukrepanja, učinkovitosti in 
uspešnosti, kot so postopki na priporočilo evropskega okvira za zagotavljanje kakovosti 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET) in instrumentov, oblikovanih v 
okviru köbenhavnskega procesa, denimo Europass in evropsko ogrodje kvalifikacij; 
države članice pa poziva, naj poenostavijo postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij iz 
drugih držav, tako da bo mogoče poklicne kompetence dokazati ne le na podlagi 
formalnih kvalifikacij, temveč tudi s poskusnimi dobami, praktičnim in teoretičnim 
testiranjem ter strokovnimi ocenami;

23. meni, da izzivi, ki jih postavljata köbenhavnski proces in strategija EU 2020, zahtevajo 
ustrezna finančna sredstva, tudi iz strukturnih skladov, zlasti Evropskega socialnega 
sklada, ter večje spodbujanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja s konkretnimi 
ukrepi ter vključitvijo novih modelov in metod usposabljanja, na primer z objavo zgodb o 
uspehu študentov na trgu dela, oglaševanjem ugleda poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v večjih podjetjih ter zagotavljanjem boljših informacij in smernic o 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju pred zaključkom obveznega šolanja; meni, da 
bi bilo zelo koristno spodbujati izmenjave izkušenj s podpiranimi programi in bivanjem v 
tujini, denimo sodelovanje v programu Leonardo da Vinci;

24. priporoča, naj se spodbuja neodvisnost središč za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
pri načrtovanju, financiranju, upravljanju in ocenjevanju dejavnosti ter naj se uvedejo bolj 
dinamični načini sodelovanja med temi središči in podjetji;

25. odločno poziva vlade, naj spodbujajo prožno poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki 
bo prilagojeno posebnim potrebam organizacij in podjetij, s čimer bo vse pridobljeno 
znanje dobro uporabljeno, usklajevanje tega usposabljanja z zasebnim življenjem in 
drugimi poklicnimi dejavnostmi ter spodbujanje evropske mobilnosti s posebnim 
poudarkom na lažjem dostopu organizacij, ki jim grozi marginalizacija, do poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, da bi s tem podaljšali njihovo usposabljanje;

26. ponovno poudarja, da bi bilo treba programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
razširiti, da bi bili skladni z načeli vseživljenjskega učenja ter začetnega in nadaljnjega 
usposabljanja;

27. meni, da je treba dati poudarek večji usklajenosti med različnimi izobraževalnimi sistemi 
držav članic, premagovanju teh razlik ter priznavanju spričeval in diplom med državami 
članicami, da bi povečali čezmejno sodelovanje in mobilnost.
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