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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 pomen vlaganja v učenje za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in krepitev 
evropske konkurenčnosti ter poziva države članice, naj kljub konsolidaciji proračunov 
izboljšajo dostop do vseživljenjskega učenja za vse;

2. opozarja, da je potrebna višja raven spretnosti in znanja za zmanjšanje brezposelnosti, 
lažjo prostovoljno geografsko mobilnost, spodbujanje poklicne mobilnosti in 
zagotavljanje ustrezno izobražene in usposobljene delovne sile evropski industriji, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

3. poudarja, da je potrebno izobraževalno in poklicno usmerjanje, s katerim bi učencem, 
praktikantom in delavcem pomagali prepoznati smer izobraževanja in usposabljanja, ki bi 
najbolj ustrezala njihovim nagnjenjem in interesom, in ugotavlja, da predvidevanje 
gibanja na trgu dela lahko koristi vsem, ki jih to zadeva, saj lahko tako ukrepe bolje 
prilagodijo in se odločijo na podlagi informacij;

4. obžaluje, da se zmanjšuje financiranje izobraževanja in da primanjkuje mest za 
usposabljanje, ker so podjetja zaradi krize zmanjšala število teh mest;

5. opozarja, da imajo delodajalci ključno odgovornost pri uresničevanju vseživljenjskega 
učenja za vse, in jih spodbuja, naj pospešujejo stalno usposabljanje delavcev v poklicnem 
obdobju; 

6. poziva države članice, naj si zastavijo visoke cilje in uporabljajo inovativne politike pri 
soočanju s šolskim osipom, ter poziva k raznolikim in prilagodljivim učnim možnostim, 
prilagojenim potrebam različnih učencev, uvedbi dualnega sistema, ki bi združeval študij 
in praktično učenje, ter boljšim priložnostim v poklicnem izobraževanju in usposabljanju;

7. poziva k okrepljenemu dialogu o politikah in k sodelovanju na področju izobraževanja in 
usposabljanja med Unijo in njenimi mednarodnimi partnerji, ki bosta odražala naraščajočo 
ekonomsko, socialno in politično medsebojno odvisnost ter prispevala k izvajanju zunanje 
razsežnosti strategije Evropa 2020.


