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POBUDE

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

1. poudarja pomen izobraževanja kot bistvenega področja za sodelovanje z državami 
članicami, s katerim bi dosegli bistvene cilje strategije Evropa 2020 za delovna mesta 
in rast ter prepotrebno gospodarsko okrevanje; 

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in razvoj širšega nabora spretnosti, primernih za 
trg dela, najpomembnejši prednostni nalogi pri uresničevanju ciljev za trajnostno rast 
in blaginjo; v tem pogledu močno podpira univerzitetne izmenjave, dialog med 
univerzami in podjetji, pripravništva ter potni list znanj in spretnosti;

3. opozarja na prispevek sedmega okvirnega programa EU za raziskave, okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovacije ter evropskega raziskovalnega prostora pri 
povečevanju mobilnosti znanstvenikov EU in sproščanju potenciala Unije na področju 
inovacij in konkurenčnosti;

4. poziva Komisijo, naj države članice podpre v medvladnem procesu in jim pri tem 
pomaga glede na bližnjo konferenco ministrov za visokošolsko izobraževanje aprila 
2010 v Bukarešti; 

5. opozarja na tesno povezavo med bolonjskim procesom in direktivo o poklicnih 
kvalifikacijah; poziva Komisijo, naj ob upoštevanju meja pristojnosti oceni 
neizenačeno izvajanje procesa in pripravi pregled rezultatov, da bi bil bolonjski proces 
dejanski instrument za lažjo mobilnost strokovnjakov ne le med državami članicami, 
ampak tudi med Evropsko unijo in tretjimi državami podpisnicami;

6. poziva Komisijo, naj države članice podpre pri krepitvi evropskega sistema zbiranja in 
prenašanja kreditnih točk, da bi povečali preglednost, sistem pa bi lahko uporabili kot 
orodje za primerjavo za lažje priznavanje poklicnih kvalifikacij; 

7. poziva k boljši komunikaciji med univerzami v Evropski uniji, kar bi pospešilo 
priznavanje novih diplom.


