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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da je kakovostno izobraževanje in usposabljanje pomembno za vzdržno 
gospodarsko rast Evrope, ter globoko obžaluje, da to ni poudarjeno v desetih prednostnih 
ukrepih, ki jih je Komisija predlagala v letnem pregledu rasti; 

2. poudarja, da mora imeti Evropa izobražene državljane, če želi povečati gospodarsko rast, 
in opominja, da je treba nujno vsem zagotoviti dostop do osnovne izobrazbe;

3. poudarja, da je izobraženo prebivalstvo odvisno od kakovosti izobraževanja in 
poučevanja, torej tudi od kakovosti učiteljev in izobraževalnega osebja na vseh ravneh; 

4. poudarja, da so pomembna nenehna in obsežna vlaganja v izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje učiteljev, pri čemer si je treba vseskozi usklajeno in po vsej EU 
prizadevati za doseganje drugih skupnih izobraževalnih ciljev;

5. vztraja, da bi bilo treba v okviru enotnega trga nadalje preučiti vlogo izobraževanja od 
zgodnjih let razvoja do osnovno- in visokošolskega izobraževanja ter poklicnega 
usposabljanja in izobraževanja odraslih;

6. poudarja, da so potrebni višje zastavljeni cilji, ter je seznanjen s skupnim ciljem do leta 
2020 zmanjšati zgodnjo opustitev šolanja na manj kot 10 % in odločno poziva Komisijo, 
naj upošteva precejšnje razlike med državami članicami in zato zagotovi, da bodo vsa 
merila za merjenje dosežkov primerljiva in da bodo zasnovana dolgoročno;

7. spodbuja univerze, naj izvajajo osnovnejše raziskave, ki so temelj za gospodarstvo, ki 
temelji na znanju in inovacijah, pri čemer je treba do leta 2020 povečati število mladih z 
univerzitetno ravnjo izobrazbe oziroma diplomo na 40 %.


