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PREDLOGI

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

1. meni, da sta izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za vključevanje mladih na 
trg dela, in poudarja pomembnost izdelave programov vseživljenjskega učenja, dostopnih 
vsem, ter zagotavljanja znanj in spretnosti, določenih v pobudi „Nova znanja za nova 
delovna mesta“;

2. poudarja pomembnost pomoči mladim pri ustanavljanju lastnih podjetij in priporoča 
informativne kampanje EU v visokošolskih ustanovah, i zajemajo podjetništvo, začetni 
kapital, obdavčenje začetnega kapitala, podporo usposabljanju;

3. meni, da je bistvena vzpostavitev partnerstev med izobraževanjem in delom, ter poziva k 
izboljšanju mobilnosti študentov, učiteljev in zaposlenih;

4. podpira zagotavljanje pripravništev kot dopolnitev učnega načrta, saj tako učenci dobijo 
priložnost, da pridobijo delovne izkušnje in se tako vključijo na svoj prihodnji trg dela;

5. meni, da je razvoj delovne prakse zelo pomemben, saj je to priložnost za začetek dela z 
malo predhodnimi izkušnjami in usposabljanja; meni, da so delovne prakse koristno 
sredstvo za združevanje izobraževanja in dela, saj nekateri programi kažejo 70-odstotno 
vključitev v delo po uspešno končani delovni praksi;

6. meni, da morajo biti vajenci ustrezno usposobljeni in da bi moralo biti usposabljanje na 
delovnem mestu sredstvo za pridobivanje znanja in spretnosti; podpira krepitev povezave 
med izobraževanjem in delom ter predlaga, da bi se poleg tehnologije in znanosti 
poučevali tudi tuji jeziki;

7. opozarja, da ima nova strategija EU 2020 ključno vlogo pri izboljševanju zaposljivosti 
državljanov; ker so mladi ključni dejavnik pri doseganju ciljev te strategije, je pomembno, 
da imajo zagotovljeno boljše izobraževanje in usposabljanje.


