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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава значението на инвестирането в обучението за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ и за укрепване на европейската конкурентоспособност и 
призовава държавите членки да подобрят достъпа до ученето през целия живот 
(УЦЖ) за всички, независимо от процесите на консолидация на бюджетите;

2. припомня, че е необходимо по-високо ниво на умения и знания, за да се намали 
безработицата, да се улесни доброволната географска мобилност, да се насърчи 
професионалната мобилност, както и да се осигури подходящо образована и 
обучена работна сила за европейската промишленост, и по-специално за малките и 
средните предприятия;

3. подчертава необходимостта от образователно и професионално ориентиране, за да 
се помогне на учащите, стажантите и работниците да установят кой път на 
образование и обучение подхожда най-добре на техните наклонности и интереси, и 
признава, че предвиждането на тенденциите на пазара на труда може да бъде много 
полезно за всички участници, за да насочат по-добре своите действия и да направят 
информиран избор;

4. изразява съжаление относно намаленото финансиране за образование и липсата на 
стажове за обучение, предлагани от предприятията поради кризата;

5. припомня, че работодателите имат ключовата отговорност да превърнат ученето 
през целия живот в реалност за всички и ги насърчава да улесняват постоянното 
обучение през цялата кариера на работниците; 

6. настоятелно призовава държавите членки да си поставят амбициозни цели и да 
прилагат новаторски политики в борбата с преждевременното отпадане от училище 
и призовава за разнообразни и гъвкави модели на обучение, които да отговарят на 
нуждите на различните учащи, за въвеждане на двойни системи, които комбинират 
теоретичното и практическото обучение и за по-добри възможности в 
професионалното образование и обучение;

7. призовава за засилен политически диалог и сътрудничество в областта на 
образованието и обучението между Европейския съюз и международните му 
партньори, с цел отразяване на нарастващата икономическа, социална и 
политическа взаимозависимост и допринасяне към изпълнението на външното 
измерение на стратегията „Европа 2020“.


