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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. отбелязва, че инвестирането в образование и обучение, както и прогнозирането на 
потребностите от умения, са жизнено важни, ако трябва да бъде изпълнен 
ангажиментът от стратегията ЕС 2020 за подобряване на нивата на образование, т.е. 
намаляване на дяла на преждевременно напуснали училище на 10% или по-малко и 
увеличаване на процента завършващи висше или еквивалентно образование на 
поне 40%;

2. счита, че мерките, предложени в съобщението на Комисията, изискват силна 
координация на политиката; следователно настоятелно призовава държавите-
членки и по-специално съответните техни министерства, да участват по-тясно в 
процеса на ранно определяне на потребностите от умения;  изразява твърда 
убеденост, че когато се изготвят програмите за образование и обучение, 
ефективната комуникация между работодатели и образователни институции, 
използващи специфични механизми, е от съществено значение; 

3. признава, че създаването на онлайн инструмент като например „Панорама на 
уменията в ЕС“ би могло да помогне на бъдещите работници да придобият точния 
набор от умения, по-специално в областта на информационните и комуникационни 
технологии и изучаването на езици, като по този начин се повишат перспективите 
им за трудова заетост и приспособимост; твърдо вярва, че това прогнозиране 
следва да бъде включено в 10-годишна рамка;

4. припомня, че университетите могат да изпълняват основна роля в регионалните 
икономики на държавите-членки и че са единственото място, където 
новаторството, образованието и научноизследователската дейност вървят ръка за 
ръка и могат да доведат до създаване на работни места; отбелязва, че е съществено 
значение сътрудничеството между университети, региони, правителства и 
предприятия; 

5. подчертава необходимостта от запазване на традицията в областта на 
занаятчийството и свързаните с това умения и от създаване на стратегии за 
занаятчиите с цел съхраняване на културната идентичност на сектора на 
занаятчийството;

6. призовава Комисията да популяризира програмата Леонардо да Винчи, която 
позволява на хората да придобиват нови умения, знания и квалификации, и която 
прави професионалното образование по-привлекателно за всички;

7. отбелязва, че умението да се общува на чужди езици се счита за важно за всички 
граждани на ЕС и се възприема като ценно умение от страна на работодателите, 
оценяващи кандидатите за работа; следователно насърчава това изискване за 
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грамотност и подкрепя развитието на чуждоезиковото обучение;

8. признава, че системите за висше образование имат потенциал да подготвят хората 
за света на работата: така например МСП, които нямат структури за изследвания и 
развитие, могат да се възползват от изследователските ресурси и опита на 
университетите, а МСП могат да предложат на студентите стажове и възможности 
за работа; следователно призовава за по-тясно сътрудничество между институциите
за висше образование и МСП.


