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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. opozarja, da je vlaganje v izobraževanje in usposabljanje ter predvidevanje potreb po 
znanjih in spretnosti bistveno za uresničevanje zaveze strategije EU 2020 za izboljšanje 
ravni izobraženosti, tj. zmanjšanje stopnje opustitve šolanja na 10 % ali manj ter zvišanje 
stopnje dokončanja terciarne ali enakovredne izobrazbe na najmanj 40 %;

2. meni, da bodo ukrepi, ki jih predlaga Komisija v sporočilu, zahtevali močno usklajevanje 
politike; zato odločno poziva države članice, zlasti njihova pristojna ministrstva, naj se 
tesneje vključijo v proces zgodnjega prepoznavanja potreb po znanjih in spretnostih; je 
trdno prepričan, da je pri oblikovanju programov izobraževanja in usposabljanja bistvena 
učinkovita komunikacija med delodajalci in izobraževalnimi ustanovami na podlagi 
posebnih mehanizmov;

3. priznava, da bi lahko vzpostavitev spletnega orodja, kot je pregled znanj in spretnosti, 
pomagala prihodnjim delavcem, da bi pridobili ustrezno mešanico znanj in spretnosti, 
denimo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter jezikovnega znanja, 
s čimer bi povečali njihove možnosti zaposlitve in prilagodljivost; je trdno prepričan, da 
bi morala imeti takšna napoved 10-letni časovni okvir;

4. poudarja, da imajo lahko univerze bistveno vlogo v regionalnih gospodarstvih držav 
članic in da univerze edinstvena mesta, kjer se lahko inovacije, izobraževanje in 
raziskave združijo in privedejo v ustvarjanje delovnih mest; opozarja, da je bistveno 
sodelovanje med univerzami, regijami, vladami in podjetji;

5. poudarja, da je treba ohraniti obrtniško tradicijo ter z njo povezana znanja in spretnosti, 
kot tudi uvesti strategije za obrtniške male podjetnike, da bi s tem ohranili tudi kulturno 
identiteto obrtniškega sektorja;

6. poziva Komisijo, naj poveča prepoznavnost programa Leonardo da Vinci, ki ljudem 
omogoča pridobivanje novih znanj, spretnosti in kvalifikacij in ki naredi poklicno 
usposabljanje bolj privlačno za vse;

7. poudarja, da je zmožnost sporazumevanja v tujih jezikih pomembna za vse državljane EU 
ter koristno sredstvo, na podlagi katerega delodajalci ocenjujejo kandidate; zato spodbuja 
to zahtevo po pismenosti ter podpira razvoj poučevanja jezikov;

8. priznava, da lahko visokošolski sistemi ljudi pripravijo na delo; na primer, mala in 
srednja podjetja, ki ne opravljajo raziskav in razvoja, lahko uporabljajo univerzitetne 
raziskovalne vire in strokovno znanje, mala in srednja podjetja pa lahko študentom 
ponudijo pripravništva in možnosti zaposlitve; zato poziva k tesnejšemu sodelovanju med 
visokošolskimi ustanovami ter malimi in srednjimi podjetji.


