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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изтъква, че в условията на новата дигитална икономика, творчеството и 
информационните и комуникационни технологии изграждат нова бизнес култура, 
която е тясно свързана с професионалното образование и обучение и следователно е 
време ПОО да получи централно място в дневния ред, особено с оглед посрещането 
на предизвикателствата, които поставя стратегията за 2020 г.; 

2. припомня, че инвестирането в образование и обучение е от съществено значение за 
по-доброто бъдеще на Европа; счита, че ключовите компетентности и новите 
умения осигуряват на хората нови възможности и още повече, че стават основа за 
дългосрочно устойчиво икономическо и социално развитие;  

3. изтъква, че връзката между образование и обучение, особено пътят от 
професионално към висше образование, изисква промени от страна на 
институциите, предоставящи обучение, за да се справят с трудностите, свързани с 
различията в стиловете на преподаване и изучаване, и че следователно е 
необходимо по-подходящо обучение за преподавателите;   

4. предполага, че създаването на нова стратегия за учене на езици с цел подобряване 
на общите познания в специфични области на уменията ще улесни мобилността на 
преподавателите и студентите; 

5. препоръчва увеличаване на творчеството на всички равнища на образованието, 
включително професионалното, неформалното и самостоятелното учене; 

6. счита, че ролята на регионалните и местните органи е от съществено значение за 
развитието на положителна атмосфера за успешно сътрудничество между трудовия 
пазар и студентите в рамките на ПОО; 

7. призовава Комисията да продължава да подкрепя системи за гарантиране на 
качеството, като например тези препоръчани в Европейската референтна рамка за 
осигуряване на качество в мрежата на професионалното образование и обучение 
(EQAVET);  

8. счита, че предизвикателствата, поставени от стратегията за 2020 г., създават 
необходимост да се осигурят подходящи финансови ресурси, както и да се повиши 
престижа на ПОО; счита, в това отношение, че би било от голяма полза да се дава 
гласност на историите на студенти, които са успели на пазара на труда;  


