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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:

A. ker imajo politike izobraževanja in usposabljanja bistveno vlogo v boju proti visoki 
stopnji brezposelnosti mladih; ker sledenje hitro razvijajočemu se trgu dela zahteva 
številnejše in bolj ciljno usmerjene naložbe v poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
visokošolsko izobraževanje in raziskave ter prožne učne načrte in boljše sodelovanje med 
podjetji in izobraževanjem;

B. ker so dualni izobraževalni sistemi odvisni od tesnega sodelovanja med javnim in 
zasebnim sektorjem z visoko stopnjo vključevanja socialnih partnerjev; ker imajo države 
članice, v katerih je odnos med izobraževalnim sistemom in trgom dela visoko 
institucionaliziran, izrazito nizko stopnjo brezposelnosti med mladimi;

C. ker je pripravništvo koristen instrument za lajšanje in spodbujanje prehoda mladih iz 
izobraževalnega sistema na trg dela; ker mora pripravništvo temeljiti na strategiji 
usposabljanja, delodajalci pa ga pogosto zlorabljajo za poceni in slabo zaščiteno delovno 
silo, in ker mora vedno več mladih Evropejcev pogosto sprejeti več neplačanih ali 
premalo plačanih pripravništev, preden se uspejo redno zaposliti;

D. ker se je finančna kriza poslabšala, proračunsko varčevanje in drugi varčevalni ukrepi, 
predvsem v ekonomsko krhkejših državah članicah, pa ogrožajo učne standarde in 
neposredno zmanjšujejo možnosti mladih, da bi dostopali do izobraževanja in zaposlitve 
in tam tudi ostali; poleg tega so podjetja v številnih državah članicah močno obdavčena;

E. ker se leta 2011 kar 7,5 milijona mladih, starih od 15 do 24 let, in 6,5 milijona mladih, 
starih od 25 do 30 let, ni izobraževalo ali usposabljalo in ni bilo zaposlenih; ker morajo 
države članice zagotoviti mrežo socialne varnosti in dostojne življenjske razmere za 
delavce, ki postanejo brezposelni, ter za mlade, ki ne uspejo najti zaposlitve;

F. ker lahko Evropska investicijska banka zagotovi sredstva za naložbe v državah, v katerih 
stopnja brezposelnosti med mladimi presega povprečje EU; ker bi se lahko Evropska 
investicijska banka regionalno usmerila v strateške naložbe za izboljšanje in razširitev 
zaposlitvenih možnosti ter za razvoj inovacijskih zmogljivosti;

G. ker se potrebe na trgu dela ne smejo upoštevati na škodo pridobivanja čim širšega 
začetnega znanja, saj je prav to najboljše zagotovilo za zmožnost prilagajanja tveganju 
brezposelnosti in nepredvidljivim dogodkom v življenju; ker večina študij dokazuje, da je 
visokokakovostno izobraževanje od prvih let šolanja pomembno za preprečevanje osipa in 
čim boljše vključevanje otrok iz najbolj prikrajšanih socialnih okolij;

H. ker odprti izobraževalni viri izboljšajo kakovost, dostopnost in enakost izobraževanja ter 
omogočajo interaktiven, ustvarjalen, prožen in posamezniku prilagojen učni proces z 
uporabo informacijsko-komunikacijskih in novih tehnologij; ker odprto izobraževanje 
krepi trajnostno zaposljivost, saj spodbuja vseživljenjsko učenje;
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I. ker šolski osip resno ovira gospodarski in družbeni razvoj v Uniji ter ker so potrebni 
celostni ukrepi za uresničitev cilja strategije Evropa 2020, da bi osip zmanjšali na manj 
kot 10 %; ker je med tistimi, ki so predčasno opustili šolanje, brezposelnost pogostejša in 
jim grozi socialna izključenost; ker bi bilo treba pri razvijanju programov ponovnega 
vključevanja, ki bi ponujali drugo priložnost, nameniti posebno pozornost ranljivim 
skupinam, ki so zelo izpostavljene tveganju socialne izključenosti, da bi spodbudili 
njihovo dejavno udeležbo v družbi;

J. ker se šolski učitelji in univerzitetni profesorji srečujejo z izjemnimi izzivi hitro 
spreminjajočega se svetovnega gospodarskega okolja, kar zahteva razvoj novih znanj in 
veščin, inovativnih pristopov in sodobnih metod poučevanja, saj so to ključni dejavniki za 
uspešno izobraževanje in zaposljivost mladih;

K. ker programi mobilnosti EU na področju izobraževanja in mladih ter zgodnje učenje tujih 
jezikov povečujejo možnosti za zaposlitev in spodbujajo mobilnost na trgu dela; ker bi 
morali programi mobilnosti za mlade za obdobje 2014–2020 zagotavljati dejanske 
možnosti za učenje in pridobivanje znanja in veščin, s čimer bi pomagali povečati stopnjo 
zaposlenosti mladih;

L. ker je za večletni finančni okvir 2014–2020 potrebna izčrpna analiza sredstev EU, ki so 
bila vložena v izobraževanje, usposabljanje in preprečevanje brezposelnosti med mladimi 
v programskem obdobju 2007–2013; ker bosta pristop in učinek sinergije med različnimi 
programi ter viri nacionalnih finančnih sredstev in sredstev EU prispevala k uspešnemu 
izvajanju ukrepov za zaposlovanje mladih; ker je treba politike EU prenesti na lokalno in 
nacionalno raven in jih na terenu dejansko izvajati;

M. ker je v nekaterih sektorjih, kot so informacijsko-komunikacijska tehnologija, raziskave in 
razvoj in zdravstveni sektor, vedno več težav pri zaposlovanju kvalificiranega osebja na 
prosta delovna mesta;

1. je močno zaskrbljen zaradi krčenja proračunskih sredstev v državah članicah na področju 
izobraževanja, usposabljanja in ukrepov za mlade, ki lahko povzroči izključenost mladih 
iz izobraževanja in zaposlitve, ter opozarja, da so proračunska sredstva, namenjena 
izobraževanju in usposabljanju, nujna in neprecenljiva naložba v prihodnost; opozarja, da 
je treba financiranje EU dejansko usmerjati v odpiranje delovnih mest za mlade;

2. poziva države članice, naj se ob podpori Komisije usmerijo k mladim, ki se ne 
izobražujejo ali usposabljajo in niso zaposleni, in jim predstavijo kakovostno ponudbo 
učenja in usposabljanja, da bodo lahko pridobili znanja in veščine ter izkušnje, potrebne 
za zaposlitev ali ponovno vključitev v izobraževalni sistem, in sicer s programi, 
prilagojenimi njihovim težavam;

3. poziva države članice, naj ukrenejo vse potrebno za preprečitev in zmanjšanje stopnje 
osipa ter zagotovijo čim kakovostnejšo drugo priložnost za izobraževanje, da se zmanjša 
število oseb, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in niso zaposlene, saj so najbolj 
izpostavljene dolgotrajni brezposelnosti;

4. poudarja, da je treba zagotoviti izobraževanje in usposabljanje za vse, opozarja na pomen 
vloge regij v politikah usposabljanja, zaposlovanja in mobilnosti ter poziva k uporabi 
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sredstev, ki jih imajo regije na voljo, za lajšanje dostopa mladih do trga dela in pomoč 
mladim pri diverzifikaciji njihovih znanj in veščin; 

5. si želi več poklicnega izobraževanja in usposabljanja za učitelje, zlasti na področju 
sodobnih učnih metod in uporabe novih tehnologij; poudarja, da se vseživljenjsko učenje 
začenja v zgodnjem otroštvu in da je treba predvsem znanje jezikov spodbujati na zabaven 
način;

6. poziva države članice ter ustrezne institucije, naj v svojih izobraževalnih programih 
promovirajo naravoslovje, tehniko, strojništvo in matematiko, da bodo zadovoljili 
aktualne potrebe trga delovne sile;

7. poziva k vzpostavitvi skupnega sistema kazalnikov rezultatov in posledic za ocenjevanje 
doseženega napredka v okviru različnih programov, ki bi vsebovali ukrepe za 
zaposlovanje, in sicer tudi po učinkovitosti in uspešnosti, ne le glede na njihovo finančno 
izvajanje;

8. poziva države članice, naj okrepijo udeležbo mladih pri oblikovanju sektorskih politik, 
povezanih z njihovim razvojem; meni, da bo opolnomočenje mladih, da bodo v teh 
procesih dejansko sodelovali in jih ne zgolj opazovali oziroma prejemali ugodnosti, 
pripomoglo k večji legitimnosti in dodani vrednosti oblikovanja politik za mlade;

9. poziva k večji uporabi visokokakovostnih dualnih izobraževalnih sistemov, ki združujejo 
teoretični in praktični pouk; poudarja, da je v vzpostavljanje teh sistemov pomembno 
vključiti socialne partnerje; poziva Komisijo, naj pripravi kvalitativne smernice za 
sodoben sistem dualnega izobraževanja, podprte s seznamom široko opredeljenih glavnih 
evropskih neakademskih poklicev;

10. poziva Komisijo, naj aktivno išče podporo in pobude ter druge oblike sodelovanja z 
zasebnim sektorjem na področju preprečevanja brezposelnosti med mladimi, ter spodbuja 
k oblikovanju partnerstev s podjetji in med javnim in zasebnim sektorjem; pozdravlja 
predlog Komisije, da bi oblikovali evropsko koalicijo za vajeništva, pričakuje, da bo po 
posvetovanju z zadevnimi deležniki pripravila pregleden evropski okvir kakovosti za 
pripravništvo;

11. poziva države članice, naj zagotovijo kakovosten pravni okvir za pripravništvo, delovno 
prakso in vajeništvo, vključno z dostojnim plačilom ter priznanjem pridobljenega znanja 
kot delovnih izkušenj, in naj okrepijo svetovanje in usmerjanje mladih v zgodnejši fazi, da 
bi povečale njihovo zmožnost za informirano odločanje v zvezi z njihovo poklicno potjo 
in jim olajšale dostop na trg dela;

12. poziva države članice, naj na vseh ravneh izboljšajo sodelovanje in okrepijo partnerstva 
med podjetji in izobraževalnim sektorjem, pri čemer naj si za cilj postavijo boljše 
povezovanje izobraževalnih programov in povpraševanja na trgu dela, na primer z 
razširitvijo koalicij sektorskih znanj in veščin ter koalicij znanja;

13. poziva države članice, naj odpravijo ovire za čezmejno vajeništvo, pripravništvo in 
delovno prakso, da bi laže usklajevali ponudbo in povpraševanje po možnostih delovnega 
usposabljanja za mlade in tako povečali mobilnost in zaposljivost, zlasti v obmejnih 



PE510.555v02-00 6/8 AD\940338SL.doc

SL

regijah;

14. poudarja, da je pomembno izboljšati kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
za vzpostavitev pravega ravnotežja med izobraževanjem in povpraševanjem na trgu dela; 
meni, da poklicno izobraževanje in usposabljanje ne bi smelo spodbujati na račun 
visokošolskega izobraževanja; poudarja, da je treba izboljšati odnos med poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem ter visokošolskim izobraževanjem, pa tudi možnost 
prehajanja iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja v visokošolsko izobraževanje; 
poudarja, da so za boljše prilagajanje prihodnjim gibanjem na trgu dela potrebni prožnejši 
učni načrti;

15. poudarja pomen boljših standardov kakovosti v visokošolskem izobraževanju ter 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju; poudarja pomen učenja jezikov v šolah ter 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, saj so predpogoj za nadaljnje povečevanje 
zmogljivosti in mobilnosti ter boljše samouresničevanje mladih na trgu dela; poziva 
države članice, naj spodbujajo vključevanje učenja tujih jezikov v svoje izobraževalne 
sisteme;

16. poziva države članice, naj podprejo priznavanje neformalnega izobraževanja, ker ima 
pomembno vlogo pri pripravi mladih na trg dela z razvojem glavnih medosebnih veščin, 
ki jih zahtevajo delodajalci; poudarja pomen hitrega uveljavljanja dobrih praks na 
področju dostopa deklet in žensk do izobraževanja na področjih, ki so tradicionalno bolj 
„moška“, zlasti v sektorju novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij;

17. poudarja, da je pomembno, da mladi pridobijo splošna znanja in veščine, na primer na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja, kritičnega razmišljanja, 
znanja jezikov in podjetništva, tudi s študijskimi obdobji v tujini, zato da se izboljšajo 
njihove možnosti na trgu dela ter njihova prilagodljivost za prihodnja gibanja na trgu dela; 
poziva države članice, naj tovrstnim znanje prisodijo pomembnejšo vlogo v učnih načrtih;

18. poziva države članice, naj podpirajo samozaposlovanje med mladimi z izboljšanjem 
podjetniškega izobraževanja; poudarja, da je potrebna posebna pozornost, da se med 
mladimi zmanjša nenaklonjenost tveganjem, kar je predpogoj za uspešno podjetništvo; 
poziva k davčnim olajšavam v podjetjih, ki jih ustanovijo in vodijo mladi, da se razvije 
podjetniška kultura in sposobnost odpiranja delovnih mest;

19. poziva Komisijo in države članice, naj dodatno izboljšajo preglednost in priznavanje 
kvalifikacij v Uniji, zlasti prek evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju, Europassa in evropskega okvira kvalifikacij, naj v celoti 
izvajajo priporočilo Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja, zlasti pa 
naj zagotovijo čezmejno priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja; poudarja, da 
je pomembno pravočasno te pobude izvajati in poročati o njihovem izvajanju ;

20. poziva države članice, naj se učinkovito in pravočasno zavežejo izvajanju programa 
jamstev za mlade, med drugim z vzpostavitvijo partnerstev med javnimi zavodi za 
zaposlovanje in izobraževalnimi ustanovami, saj je to način podpiranja mladih takoj po 
zaključku izobraževanja; poudarja, da je treba jamstvo za mlade razširiti na vse mlade do 
30. leta starosti;
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21. poudarja, da je treba za programu jamstva za mlade zagotoviti dovolj finančnih sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada in drugih strukturnih skladov EU, ter opozarja, da je 
ustvarjanje delovnih mest za mlade eden bistvenih ciljev kohezijske politike, ki jo 
podpirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad; poudarja pa, da 
ta prizadevanja ne bi smela odvračati od strukturnih prizadevanj in reform, s katerimi je 
treba v nekaterih državah prilagoditi izobraževalne sisteme in trge dela izzivom 
prihodnosti;

22. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo jasne cilje in kazalnike za program 
jamstva za mlade, da bi lahko učinkovito izmerili in ocenili vpliv te pobude;

23. poudarja pomen programa mobilnosti študentov in pozdravlja načrtovano povečanje 
finančnih sredstev za tovrstne programe v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–
2020; poudarja pomembno vlogo predlagane sheme EU za študentska posojila za redni 
magistrski študij za študente iz EU in tretjih držav, da bi še bolj olajšala mobilnost mladih 
in večrazsežnostno razvrščanje univerz;

24. poziva Komisijo, naj v vseh svojih programih zagotovi ukrepe, katerih namen bo zlasti 
preprečevati brezposelnost med mladimi, in sicer na podlagi celovitega globalnega 
pristopa, skladnega s pobudo „Mladi in mobilnost“, ki je ena od glavnih pobud v okviru 
strategije Evropa 2020;

25. poziva države članice, naj mladim zagotovijo boljši dostop do ponudbe delovnih mest in 
pripravništev ter naj v univerzitetne programe vključijo osnovno usposabljanje za iskanje 
zaposlitve; 

26. ugotavlja, da bi morali izobraževalni sistemi EU spodbujati načelo pravičnih in enakih 
možnosti; poziva k okrepitvi potrebnih znanj in veščin za lažji dostop do vseživljenjskega 
učenja, ki je nujen pogoj za družbo znanja.
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