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POBUDE

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

1. poudarja, da mora biti cilj vseh pobud izšolati mlade za Evropo prihodnosti, se pravi 
vsem mladim omogočiti takšno šolsko, poklicno in visokošolsko izobrazbo, ki bo 
usmerjena v tehnološke potrebe sodobne in trajnostne družbe;

2. poudarja, da je treba odpraviti brezposelnost mladih – ki po navedbah Mednarodne 
organizacije dela ni posledica visokih dohodkov in drugih stroškov dela, pravice do 
soodločanja in standarda socialne zaščite – in da morajo vse pogodbe o zaposlitvi od 
prvega dne vključevati neokrnjene socialne pravice, ter zavrača predlog o odmiku od tega 
načela;

3. znova poudarja, kako pomembni so konkretni in preverljivi cilji pri uresničevanju 
integriranih smernic strategije EU 2020 za zniževanje brezposelnosti mladih; meni, da bi 
morala Komisija spremljati ciljne skupine in kazalnike, predlagane v pobudi, ter da bi 
bilo treba napredek pri uresničevanju meriti z jasnimi kazalniki;

4. meni, da je treba spodbujati prostovoljno mobilnost za vse mlade v okviru šolskega in 
poklicnega izobraževanja in za namene zaposlovanja – ne glede na njihove finančne 
razmere –, pri čemer mora imeti vsak posameznik možnost odločanja o stopnji svoje 
mobilnosti;

5. poudarja, da mora biti prehod iz šolskega, poklicnega in visokošolskega izobraževanja v 
poklicno življenje bolje pripravljen in neposredno uspešen, ter pozdravlja pobudo 
„evropsko jamstvo za mlade“; meni, da morajo biti socialni partnerji in mladinske 
organizacije vključeni v razvoj trajnostne strategije za zmanjšanje brezposelnosti mladih, 
pri čemer morajo biti pridobljene kvalifikacije uradno priznane;

6. meni, da je treba za poklicno usmeritev in iskanje zaposlitve okrepiti vlogo domačega in 
socialnega okolja mladih ter šole;

7. meni, da je treba zmanjšati vlogo spola pri izbiri poklica, da je treba sprejeti ukrepe za 
prikaz celostne slike poklicnih možnosti ter da je treba zlasti deklice zgodaj usmerjati v 
matematično-tehnične poklice in jih pri tem spodbujati;

8. poudarja, da je za odpravo brezposelnosti mladih nujno potrebna aktivna politika trga 
dela skupaj z javno podprtimi programi zaposlovanja mladih, pa tudi ustvarjanje novih 
trajnostnih in dobrih delovnih mest, ter da je treba razpoložljive sklade, npr. Evropski 
socialni sklad, bolj usmeriti v ta namen;

9. poudarja, da je treba mlade s slabimi možnostmi za začetek poklicne kariere z 
individualno podporo pripraviti na trg dela ter da so javno podprta prosta mesta v 
izobraževanju učinkovit instrument za integracijo zlasti prikrajšanih mladih;

10. poudarja, da so prakse primerno sredstvo za iskanje poklica v vseh fazah, vendar ne 
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smejo nadomestiti pravih delovnih mest, morajo pa zagotoviti zadosten dohodek in 
socialno varstvo; poudarja tudi, da je treba uvesti evropski okvir kakovosti za prakse;

11. poudarja, da morajo mladi med opravljanjem poklica ohraniti dostop do dodatnega 
poklicnega izobraževanja ter da je treba spodbujati vseživljenjsko učenje po vstopu v 
poklicno življenje.


