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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je visokokvalificirana in izobražena delovna sila gonilo inovacij in prispeva k 
občutni konkurenčni prednosti Unije; poudarja, da visokokakovostno poklicno 
izobraževanje in usposabljanje bistveno prispevata k trajnemu razvoju in oblikovanju 
učinkovitega enotnega trga ter da ju je treba nenehno prilagajati potrebam in razvoju 
evropskega trga dela, in sicer na podlagi obširnega dialoga med vsemi zainteresiranimi 
stranmi;

2. meni, da bi morala poklicno izobraževanje in usposabljanje ustvarjati okoliščine za 
mobilnost delavcev tako med začetnim izobraževanjem kot v procesu vseživljenjskega 
izobraževanja;

3. meni, da bi morale institucije EU za dosledno uresničevanje poglavitne pobude strategije 
Evropa 2020 „Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta“ doseči bolj 
pragmatičen, celovit in obsežen dogovor, ki ga bodo podprle vse države članice, ki bi se 
morale osredotočiti na povezovanje področij poklicnega izobraževanja, poklicnih 
kvalifikacij, vseživljenjskega učenja in pripravništva s trgom dela, da bi zagotovile, da bo 
vsaka država članica resnično izvajala cilje iz strateškega okvira za evropsko sodelovanje 
na področju izobraževanja in usposabljanja (ET 2020);

4. poudarja, da morajo biti izobraževalni sistemi posameznih državah članicah bolj združljivi 
in sinergijski, s poudarkom na učenju jezikov in učnih načrtih, ki so prilagojeni ciljem 
Unije inovacij; poudarja, da je treba odpraviti vse zakonske in upravne ovire za razvoj 
evropskega okvira, ki bo zagotavljal široko paleto visokokakovostnih pripravništev 
povsod v Uniji;

5. poudarja, da je omogočanje mladim, da del svojega študija opravijo v tujini ali na 
usposabljanju, bistveno za pridobivanje novih spretnosti, tudi jezikovnega znanja, in tako 
izboljšuje njihove možnosti za vključevanje na trg dela; zato pozdravlja namen Komisije, 
da razvije kartico „Mladi in mobilnost“, ki bo vsem mladim pomagala, da bodo lahko 
študirali v drugi državi članici, in da oblikuje posojila za mobilnost, namenjena evropskim 
študentom, zlasti najbolj prikrajšanim med njimi, ki bi jim omogočila študijsko obdobje, 
usposabljanje ali delo v drugi državi;

6. poziva Komisijo, naj preuči medsebojno vplivanje – in vzpostavi večjo sinergijo – med 
Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, bolonjskim procesom v 
visokem šolstvu in københavnskim procesom za poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
z boljšo uporabo evropskega ogrodja kvalifikacij, evropskega sistema kreditnih točk v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ter Europassa; meni, da bi morale 
države članice ohraniti pristojnost za organizacijo svojih izobraževalnih sistemov v skladu 
s svojimi družbenimi in kulturnimi razmerami;

7. poudarja, da je nadvse pomembno spodbujati mobilnost delavcev na notranjem trgu; 
pozdravlja in v celoti podpira pobudo Komisije za ponovni pregled sistema priznavanja 
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poklicnih kvalifikacij; meni, da bi morala Komisija pri reviziji omenjene direktive v celoti 
upoštevati pomembno oceno sedanje direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij; meni, 
da mora vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij med državami članicami za 
Komisijo ostati prednostnega pomena;

8. poziva Evropsko komisijo, države članice in Evropski parlament, naj podpirajo in razširijo 
evropske programe za mobilnost učencev in študentov, zlasti program Leonardo da Vinci, 
da bi spodbujali čim večjo mobilnost pripravnikov na notranjem trgu;

9. opozarja, da obstaja tudi notranji trg za ponudbe poklicnega izobraževanja, in poziva 
države članice, naj zagotovijo več centrov za svetovanje o ponudbah za usposabljanje in o 
poklicni mobilnosti na svojem ozemlju ter ozemlju drugih držav članic;

10. opozarja na ovire za vključevanje, s katerimi se soočajo državljani tretjih držav, kadar 
njihove kvalifikacije niso priznane; poziva Komisijo, naj oceni vpliv evropskega ogrodja 
kvalifikacij na priznavanje kvalifikacij državljanov iz tretjih držav;

11. poziva k podpori čezmejnih povezav in komunikacijskih platform med izobraževalnimi 
ustanovami in delodajalci za izmenjavo primerov najboljše prakse;

12. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo dosledni prenos, izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje EU in podprejo enotni trg tako, da spodbujajo programe usposabljanja, katerih 
namen je zagotovitev, da bi podjetja, javna uprava in potrošniki ustrezno razumeli 
veljavno zakonodajo ter svoje pravice in dolžnosti.

13. poziva vse akterje na trgu dela, tudi iz strokovnih sektorjev, podjetij, sindikatov, 
ministrstev in zavodov za zaposlovanje, naj začnejo strukturiran socialni dialog o tem, 
kako bolje zagotoviti vključevanje mladih na trg dela ter spodbujati vseživljenjsko učenje 
in formalno/neformalno usposabljanje.
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