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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem sodelovanju v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo 
strategiji EU 2020
(2010/2234(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Prenovljena socialna agenda: Priložnosti, dostopnost 
in solidarnost v Evropi 21. stoletja” (KOM(2008)0412) z dne 2. julija 2008,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Nova spodbuda za evropsko sodelovanje v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020” z dne 9. junija 2010,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Ključne kompetence za spreminjajoči se svet“ 
(KOM(2009)0640) z dne 25. novembra 2009,

– ob upoštevanju osmih ključnih kompetenc, navedenih v Priporočilu Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 2006/962/ES z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir,

– ob upoštevanju predloga priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
(ECVET) (KOM(2008)0180) z dne 9. aprila 2008,

– ob upoštevanju desetletnega delovnega programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“ 
in poznejših skupnih vmesnih poročil o napredku pri izvajanju tega programa,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije „Strategija EU za mlade – vlaganje v mlade in 
krepitev njihove vloge in položaja” (KOM(2009)0200) z dne 27. aprila 2009,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o strategiji EU za mlade – vlaganje v 
mlade ter krepitev njihove vloge in položaja”1,

–  ob upoštevanju Resolucije Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za 
evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018),

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala 
mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji“ 
(KOM(2010)0477), 

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 
sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2009 o oceni sedanjega okvira za evropsko 
sodelovanje na področju mladine ter o prihodnjih perspektivah prenovljenega okvira 
(9169/09),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0166.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije „Evropska digitalna agenda“ (KOM(2010)0245) z dne 
26. avgusta 2008,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 15. novembra 2007 o novih znanjih in spretnostih 
za nova delovna mesta,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o ključnih kompetencah za 
spreminjajoči se svet: izvajanje delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 
2010,1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 o vseživljenjskem učenju za 
znanje, ustvarjalnost in inovacije – izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in 
usposabljanje 2010"2,

– ob upoštevanju raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o 
profesionalizaciji poklicnega usmerjanja: usposobljenost in kvalificiranost strokovnih 
delavcev v Evropi, marec 2009,

– ob upoštevanju raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o 
spretnostih in znanjih za prihodnost Evrope: predvidevanje potreb po strokovni 
usposobljenosti, maj 2009,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ (KOM(2010)2020) z dne 3. marca 2010,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2010 o kompetencah za vseživljenjsko 
učenje in pobudi „nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta“, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 31. oktobra 2006 „Evropski 
sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) –
sistem prenašanja, zbiranja in priznavanja učnih rezultatov v Evropi“ (SEK(2006)1431),

– ob upoštevanju izida posvetovanja v Svetu z dne 5. decembra 2008 o sklepih Sveta in 
predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o prihodnjih prednostnih 
nalogah za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (16459/08),

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (ECVT),

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0164.
2 UL C 45E, 23.02.2010, str. 33.
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– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi 
evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. novembra 2008 o mobilnosti mladih, 

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Skladen okvir kazalnikov in meril za spremljanje 
napredka pri doseganju lizbonskih ciljev v izobraževanju in usposabljanju“ 
(KOM(2007)0061)z dne 21. februarja 2007,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih 
izobraževanja in usposabljanja“ (KOM(2006)0481) z dne 8. septembra 2006,

– ob upoštevanju študije Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o vodenju 
rizičnih skupin mladih z učenjem do dela (Luxembourg, 2010),

– ob upoštevanju zbirnega poročila Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja iz 
februarja 2010 z naslovom Delovna mesta v Evropi morajo bolj temeljiti na znanju in 
veščinah,

– ob upoštevanju zbirnega poročila Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja iz 
junija 2010 z naslovom „Ustrezna kvalifikacija? Neujemanje kvalifikacij v Evropi“,

– ob upoštevanju objave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja o delu in 
staranju (Luxembourg, 2010),

– ob upoštevanju členov 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije o izobraževanju, 
poklicnem usposabljanju, mladini in športu,

– ob upoštevanju člena 48 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
kulturo in izobraževanje (A7-0000/2010),
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A. ker je brezposelnost mladih eden največjih izzivov v Evropi in ker je bil zastavljen cilj 
zmanjšati delež mladih, ki predčasno prekinejo šolanje, na manj kot 10 odstotkov,

B. ker bo zaradi demografskih sprememb daljši in bolj raznolik seznam delovnih izkušenj 
postal nekaj običajnega in bo samo vseživljenjsko učenje zagotavljalo dostop do trga dela,

C. ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki je prilagojeno individualnim potrebam 
učencev, izjemno pomembno in zlasti posebnim skupinam, kot so priseljenci, invalidi in 
osipniki, omogoča boljše vključevanje v družbo,

1. priznava pomen poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pri čemer poudarja vlogo in 
sodelovanje vseh akterjev; poudarja, da je to ključni dejavnik za uspeh;

2. pozdravlja ukrepe Komisije, s katerimi si prizadeva za večjo prepustnost, preglednost in 
primerljivost pri priznavanju v izobraževalnih sistemih in med njimi;

3. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo poklicno izobraževanje in usposabljanje bolj 
prilagojeno potrebam na trgu dela;

4. pozdravlja, da je način učenja vse bolj usmerjen k rezultatom in da se širše priznavajo 
neformalno pridobljene veščine;

Izobraževanje in usposabljanje

5. poziva države članice, naj zagotovijo visokokakovostno ponudbo za izobraževanje in 
usposabljanje, ki bo usmerjena v praktično učenje na delovnem mestu; 

6. poziva, da je treba bolj uravnotežiti izbiro poklica med dekleti in fanti; 

7. poziva k institucionaliziranemu dialogu med vsemi akterji, da se zagotovi kakovostno 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bo bolj usmerjeno na trg dela;

8. pozdravlja cilj strategije EU 2020, da se sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
oblikujejo tako, da bodo spodbujali ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo ter da bo 
samostojno podjetništvo obravnavano kot možna poklicna pot; 

9. poziva države članice, naj zagotovijo sposobnosti, prilagojene trgu dela, in se tako 
pripravijo na daljše delovno obdobje z več prekinitvami v prihodnosti, 

Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje

10. poziva države članice, naj upoštevajo vedno večjo potrebo po bolj kvalificiranem 
nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju in naj prek svetovalnih služb 
delojemalce podprejo pri načrtovanju ustreznega poklicnega usposabljanja; poziva 
delodajalce, naj omogočijo dodatno poklicno izobraževanje in usposabljanje; 

11. poziva Komisijo, naj razvije instrument (kontrolni seznam za vseživljenjsko učenje), ki bo 
delodajalce spodbudil, da bodo sistematično in na lastno pobudo spremljali vseživljenjsko 
učenje ter redno preverjali, katere kvalifikacije so potrebne za nadaljnjo uspešnost na trgu 
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dela; 

12. poudarja pomen lahko dostopnega, prožnega in individualnega nadaljevalnega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja za ljudi v različnih življenjskih obdobjih; 

13. poziva države članice, naj se v okviru nadaljevalnega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter vseživljenjskega učenja bolj oprejo na spletne programe učenja, s čimer 
bodo prispevale k bolj uravnoteženi porazdelitvi poklicnih in družinskih nalog v družinah; 

Kakovost in učinkovitost poklicnega izobraževanja in usposabljanja

14. poziva države članice, naj mentorjem omogočijo pridobitev strokovne izobrazbe in 
vzpostavijo podlago za bolj spodbuden odnos med mentorjem in učencem; 

15. poudarja, da se je treba osredotočiti na ključne kompetence v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju in jih poleg praktičnega učenja na delovnem mestu še naprej spodbujati;

16. poziva, da bi bile lahko tudi poklicne in visoke šole dejavne na področju nadaljevalnega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti visoke šole za nadgrajevanje znanj in 
spretnosti na strokovnih področjih, in sicer za poklice na področjih matematike, 
informatike, naravoslovnih znanosti in tehnike; vendar ugotavlja, da to v nobenem 
primeru ne sme izkrivljati konkurence z zasebnimi ponudniki;

Ponudbe za posebne skupine ljudi

17. poziva države članice, naj pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju še posebej 
upoštevajo individualne potrebe nižje kvalificiranih delavcev, učencev iz migrantskih 
okolij, brezposelnih in invalidov;

18. poziva države članice, naj mladim brez izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe zagotovijo 
možnosti, da bodo lahko vstopili v poklicno življenje; poziva, da je treba nujno začeti 
pilotni program za reševanje vprašanja brezposelnosti mladih, ki bo državam članicam v 
podporo pri vzpostavljanju mrež med šolami, podjetji, službami za pomoč mladim in 
mladimi;

Prožnost in mobilnost

19. pozdravlja predlog čezmejne mobilnosti kot možen sestavni del poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja; 

20. poziva države članice, naj bolj priznavajo neformalno in priložnostno učenje;

21. pozdravlja predlog Komisije, da se ponudba usposabljanj oblikuje tako, da bo nudila 
individualizirane učne poti; vendar poziva, da je treba posamezne učne poti jasno 
opredeliti in omogočiti primerjavo med njimi; 

22.  je prepričan, da so partnerstva med zainteresiranimi stranmi v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, ki so izpostavljena v strategiji Evropa 2020, pogoj za doseganje 
učinkovitosti in ustreznosti za potrebe trga dela; 
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23. poziva države članice, naj pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju upoštevajo učenje 
tujih jezikov; 

Evropsko in mednarodno sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja

24. pozdravlja oblikovanje skupnega referenčnega orodja (Europass, evropsko ogrodje 
kvalifikacij, evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter 
evropski referenčni okvir za ugotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja), ki ga spodbuja Kopenhagenski proces.

25. poziva države članice, naj poenostavijo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij iz 
tujih držav, ki ne bo omogočal dokazovanja poklicnih usposobljenosti samo z uradnim 
potrdilom, ampak tudi s poskusnim delom, praktičnimi in teoretičnimi testiranji ter 
izvedenskim mnenjem;

Financiranje

26. poziva Komisijo, naj ustrezno prilagodi Evropski socialni sklad, celotni program 
vseživljenjskega učenja in program Erasmus za mlade podjetnike, da bodo v celotni EU 
zagotovljena sredstva za projekte za izobraževanje in usposabljanje, reševanje vprašanja 
brezposelnosti med mladimi ter dodatno izobraževanje in usposabljanje starejših, in da bo 
olajšan dostop do teh sredstev; 

27. poziva države članice, naj dodatno izobraževanje in usposabljanje podprejo s sistemom 
bonov iz sredstev Evropskega socialnega sklada, da bodo tudi tisti z nižjimi dohodki lahko 
izkoristili ponudbe za nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje;

28. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Možnost in sposobnost za učenje in delovanje v mednarodnem okolju je pomemben 
predpogoj za uspešno poklicno življenje v globaliziranem gospodarstvu. Potrebe po mobilnih, 
prilagodljivih zaposlenih z mednarodnimi izkušnjami so vedno večje.

Na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja je treba v strategiji Evropa 2020 
navedenim ključnim elementom za pametno rast (spodbujanje znanja, inovacij in 
izobraževanja ter digitalne družbe), trajnostno rast (proizvodnja, ki temelji na bolj učinkoviti 
rabi virov, in hkratno povečevanje naše konkurenčnosti) in vključujočo rast (povečanje 
stopnje zaposlenosti, usposabljanje in odprava revščine) vliti življenje s konkretnimi ukrepi na 
ravni Unije in držav članic.

Kljub drastičnim posledicam gospodarske krize za evropski trg dela se v naslednjih desetih 
letih pričakuje vsaj postopno okrevanje rasti zaposlovanja v Evropi. Po zadnjih napovedih 
Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede ponudbe in povpraševanja po 
ustreznih znanjih in spretnostih naj bi se število novih delovnih mest do leta 2020 povečalo na 
približno 80 milijonov1.

Glede na predhodne ocene je mogoče sklepati, da se bo še naprej povečevalo povpraševanje 
po kompetencah. Industrijski in tehnološki napredek s seboj prinaša večjo potrebo po visoko 
in srednje kvalificirani delovni sili, kar gre vsekakor na škodo nizko kvalificirane delovne 
sile.

Ravno pri mladih je treba hitro ukrepati: stalno povečevanje brezposelnosti med mladimi je v 
Evropi eden od izzivov, ki ga je treba čim hitreje rešiti. 
Mladi delavci v primerjavi z odraslimi delavci niso samo pogosteje brezposelni, ampak so 
tudi pogosteje zaposleni v negotovih in začasnih delovnih razmerjih z nižjimi plačili in slabšo 
socialno varnostjo. Države članice morajo za odpravo brezposelnosti med mladimi sprejeti 
ciljno usmerjene politične strategije in pri tem upoštevati nacionalne posebnosti in potrebe. 
Ciljev, zastavljenih v okviru strategije Evropa 2020, to je zmanjšati delež mladih, ki 
predčasno prekinejo šolanje, na manj kot 10 odstotkov in omogočiti 40 odstotkom mladim 
pridobitev visokošolske izobrazbe, se je treba lotiti s konkretnimi, ustvarjalnimi in 
učinkovitimi ukrepi.

Podjetja vedno bolj zahtevajo, da so ponudbe izobraževanj in usposabljanj vezane na prakso 
in usmerjene v iskanje rešitev. Za podjetja so pomembne sposobnosti in kompetence, ki jih 
udeleženec dejansko prinese v delovno okolje po končanem izobraževanju in usposabljanju.

Zato je treba v okviru učenja dati jasen poudarek doseganju rezultatov. Tudi obe pobudi, 
nastali v toku köbenhavnskega procesa, evropsko ogrodje kvalifikacij in evropski sistem 
kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, bosta bistveno prispevali k 
usmeritvi na evropski ravni v naslednjih letih, saj ti pobudi v nekaterih državah članicah že 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, 
Luxembourg 2010, str. 12.
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vplivata na reforme sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kar zadeva 
primerljivost sistemov izobraževanja in usposabljanja v državah članicah EU je treba vnesti 
več prepustnosti, preglednosti in primerljivosti v in med različnimi izobraževalnimi sistemi.
Cilji in pobude evropske izobraževalne politike potrebujejo podporo vseh akterjev v 
poklicnem izobraževanju. Prav tako jih je treba preizkusiti v praksi in na številnih mestih še 
podrobneje opredeliti.

Glede na vedno večjo potrebo po nadaljnjem usposabljanju, ki ji botrujejo demografske 
spremembe, in glede na nujnost sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja, je treba 
delavcem priskrbeti instrument, s katerim bodo lahko sami določili svoje potrebe po 
nadaljnjem usposabljanju in tega tudi sami načrtovali. Vse pa je mogoče dopolniti z 
nepristranskimi svetovalnimi službami za nadaljnje usposabljanje.

Poleg tega je treba ljudem v različnih fazah življenja ter v isti meri za specifične skupine ljudi 
pri dostopu do poklicnega izobraževanja in usposabljanja zagotoviti razširjene, 
poenostavljene in lažje dostopne možnosti financiranja s sredstvi, ki so na voljo iz 
Evropskega socialnega sklada, celotnega programa za vseživljenjsko učenje in programa 
Erasmus za mlade podjetnike.

Prav tako je mogoče s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada financirati sistem bonov, ki 
bo ljudem z nizkimi dohodki omogočil dostop do nadaljnjega usposabljanja in izboljšal 
njihove možnosti na trgu dela. Tako je mogoče povsem ciljno pridobiti ljudi za vseživljenjsko 
učenje. Med ustanovami, ki ponujajo nadaljnje usposabljanje, se oblikuje konkurenca, saj 
lahko državljanke in državljani sami odločajo, katera od ponudb najbolje ustreza njihovim 
potrebam.

Predpogoj za dosego omenjenih ciljev je, da poklicno izobraževanje in usposabljanje postane 
trajna pomembna politična in skupna prednostna naloga. Za uresničevanje je potrebno 
sodelovanje in zavzetost vseh sodelujočih, prav tako tudi institucij EU in držav članic ter v 
enaki meri tudi lokalnih in regionalnih akterjev.

Zagotoviti moramo, da evropska delovna sila pridobi možnost za prilagoditev zahtevam 
gospodarstva. Nosilci političnih odločitev morajo ljudem omogočiti, da se lahko dodatno in 
širše usposabljajo. Nadaljnje usposabljanje ne sme biti omejeno samo z namenom, da se 
ljudem omogoči boljše delovno mesto. Nadaljnje usposabljanje jim mora nuditi tudi možnost, 
da oblikujejo delovna mesta prihodnosti in tako aktivno prispevajo k inovativnem 
gospodarstvu.


