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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 digitalna ekonomija, ustvarjalnost ter informacijske in komunikacijske 
tehnologije ustvarjajo novo poslovno kulturo, ki je tesno povezana s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem, zato je skrajnji čas, da se slednji postavi na prednostno 
mesto, zlasti zato, da bi se lahko soočili z izzivi, ki jih postavlja strategija 2020;

2. opozarja, da so naložbe v izobraževanje in usposabljanje bistvene za boljšo prihodnost 
Evrope; meni, da bistvene sposobnosti in nove spretnosti posameznikom ponujajo nove 
možnosti, poleg tega pa postavljajo temelj za dolgoročni trajnostni gospodarski in 
družbeni razvoj;

3. poudarja, da je povezava med izobraževanjem in usposabljanjem, zlasti pot od poklicnega 
k visoki izobrazbi, zahteva spremembe izobraževalnih institucij, ki se morajo spopasti s 
težavami v zvezi z razlikami v poučevanju in stilih učenja, ter da je zato treba poskrbeti za 
ustreznejše usposabljanje učiteljev;

4. dodaja, da bi vzpostavitev nove strategije za učenje jezikov za izboljšanje splošnega 
znanja na posameznih področjih olajšalo mobilnost učiteljev in učencev;

5. priporoča, naj se ustvarjalnost spodbuja na vseh ravneh izobraževanja, tudi poklicnega, 
neformalnega in priložnostnega izobraževanja;

6. meni, da je vloga regionalnih in lokalnih organov pri razvijanju prijaznega okolja za 
uspešno sodelovanje med trgom dela in udeležence poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja bistvena;

7. poziva Komisijo, naj še naprej podpira sisteme za zagotavljanje kakovosti, kot so sistemi, 
ki jih je priporočil evropski okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja EQAVET; 

8. meni, da izzivi, ki jih postavlja strategija 2020, oblikujejo potrebo po ustreznih finančnih 
virih in izboljšanju ugleda poklicnega izobraževanja in usposabljanja; v zvezi s tem meni, 
da bi bilo zelo koristno, če bi se postavljale v ospredje zgodbe o uspehu študentov na trgu 
dela;


