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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o programu Erasmus+ in drugih instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju – pristop do vseživljenjskega učenja 

(2015/2257(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upońtevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 165 in 166, 

– ob upońtevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člena 14, 

–  ob upońtevanju kopenhagenske deklaracije z dne 30. novembra 2002 o okrepljenem 

sodelovanju na področju evropskega poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, 

–  ob upońtevanju priporočil Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 

vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja, 

– ob upońtevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateńkem okviru za evropsko 

sodelovanje v izobraņevanju in usposabljanju („ET 2020“)
1
, 

– ob upońtevanju resolucije Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za 

evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)
2
, 

– ob upońtevanju Uredbe (EU) ńt. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“ , programa Unije za 

izobraņevanje, usposabljanje, mladino in ńport
3
, 

– ob upońtevanju priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega 

in priloņnostnega učenja (2012/C 398/01)
4
, 

– ob upońtevanju Odločbe ńt. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem 

okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass)
5
, 

– ob upońtevanju priporočila Sveta z dne 28. junija 2011 z naslovom „Mladi in mobilnost 

– spodbujanje učne mobilnosti mladih“
6
, 

– ob upońtevanju Priporočila 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseņivljenjsko učenje
7
, 

– ob upońtevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg 

                                                 
1
 UL C 119, 28.5.2009, str. 2. 

2
 UL C 311, 19.12.2009, str. 1. 

3
 UL C 347, 20.12.2009, str. 50. 

4
 UL C 398, 22.12.2009, str. 1. 

5
 UL C 390, 31.12.2004, str. 6. 

6
 UL C 199, 7.7.2011, str. 1. 

7
 UL C 394, 30.12.2006, str. 10. 
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dela z okrepitvijo statusa med pripravnińtvom, delovno prakso in vajenińtvom
1
, 

– ob upońtevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o 

uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseņivljenjsko učenje
2
, 

– ob upońtevanju različnih instrumentov za priznavanje kompetenc, kot so evropsko 

ogrodje kvalifikacij (EQF), evropski sistem prenańanja in zbiranja kreditnih točk 

(ECTS), evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju 

(ECVET) ter evropska kvalifikacija spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev 

(ESCO), 

– ob upońtevanju sporočila Komisije z dne 20. novembra 2012 z naslovom „Ponovni 

razmislek o izobraņevanju: naloņbe v spretnosti za boljńe socialno-ekonomske rezultate“ 

(COM(2012)0669), 

– ob upońtevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z 

dne 28. januarja 2014 o izvajanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje 

kakovosti poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, 

– ob upońtevanju sklepov Sveta z dne 20. maja 2014 o zagotavljanju kakovosti pri 

podpiranju izobraņevanja in usposabljanja, 

– ob upońtevanju izjave ministrov, pristojnih za poklicno izobraņevanje in usposabljanje, 

z dne 22. junija 2015 o novem sklopu srednjeročnih ciljev na področju poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja za obdobje 2015–2020, 

–  ob upońtevanju parińke deklaracije, sprejete 17. marca 2015 na neformalni seji 

ministrov Evropske unije za izobraņevanje v Parizu (8496/15), o spodbujanju 

drņavljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije z 

izobraņevanjem, 

– ob upońtevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upońtevanju poročila Odbora za kulturo in izobraņevanje ter mnenja Odbora za 

zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0049/2016), 

A.  ker je mobilnost zaradi učenja in usposabljanja pomembna za osebni razvoj, socialno 

vključevanje mladih, večkulturni dialog, strpnost, sposobnost sodelovanja v 

medkulturnem okolju ter aktivno drņavljanstvo, poleg tega pa je jasno dokazala, da 

lahko prispeva k visokokakovostnemu izobraņevanju in zaposljivosti;  

B. ker bi bilo treba dodatno okrepiti mobilnost zaradi učenja in usposabljanja, tako v 

okviru sedanjih kot prihodnjih programov EU na področju izobraņevanja in 

usposabljanja, zaposlovanja in kohezijske politike; 

C.  ker so evropski ministri, pristojni za poklicno izobraņevanje in usposabljanje, leta 2002 

sproņili tako imenovani kopenhagenski proces, da bi okrepili evropsko sodelovanje na 

                                                 
1
 UL C 351 E, 2.12.2011, str. 29. 

2
 UL C 111, 6.5.2008, str. 1. 
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tem področju, da bi izboljńali uspeńnost, kakovost in privlačnost poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja v Evropi; 

D.  ker kopenhagenski proces temelji na vzajemno dogovorjenih prednostnih nalogah, ki so 

redno pregledane in katerih cilj je med drugim olajńati mobilnost in posameznike 

spodbujati, da izkoristijo različne priloņnosti za poklicno usposabljanje v okviru 

vseņivljenjskega učenja; 

E. ker je bila 2014 po podatkih Eurostata stopnja brezposelnosti v EU kljub počasnemu 

okrevanju gospodarstva ostala visoka in je lahko dosegla tudi 10,2 %; ker stopnja 

brezposelnosti mladih v EU trenutno znańa 22,1 %, medtem ko je v starostni skupini od 

55 do 64 let zaposlenih le 51 % ljudi in razlika med spoloma v stopnji zaposlenosti 

starejńih delavcev znańa 13,6 %; 

F.  ker lahko neformalno in priloņnostno učenje ter poklicno usposabljanje pomembno 

prispevajo k soočanju s sedanjimi izzivi vseņivljenjskega učenja, kot so zgodnje 

opuńčanje izobraņevanja, nesprejemljivo visoko ńtevilo mladih, ki niso zaposleni, se ne 

izobraņujejo ali usposabljajo, pa tudi pomanjkanje spretnosti ter neusklajenost med 

ponudbo spretnosti in povprańevanjem po njih; 

G. ker visoko ńtevilo prostih delovnih mest iz gospodarske napovedi Komisije iz jeseni 

2015 dokazuje, da ńe vedno obstaja neusklajenost med ponudbo spretnosti in 

povprańevanjem po njih; 

H.  ker so jezikovne spretnosti pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju manj 

pomembne in jih je treba posebej spodbujati; 

I.  ker je treba ponovno potrditi politično zavezanost podpori ukrepanju EU na področju 

vseņivljenjskega učenja ter poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, zlasti z 

dejavnostmi na področju mobilnosti, osredotočenimi na razvoj prečnih kompetenc, kot 

so prilagodljivost, radovednost in učenje učenja ter medosebne in drņavljanske 

spretnosti; 

J.  ker je nedavni socialno-ekonomski razvoj pokazal, da je treba povečati učinkovitost 

sistemov za vseņivljenjsko učenje ter poklicno izobraņevanje in usposabljanje ter 

izboljńati njihovo dostopnost za zapostavljene skupine in ljudi s posebnimi potrebami 

ter njihovo vključevanje vanje; ker dostopnost izobraņevanja ne bi smela biti povečana 

na račun njegove kakovosti; 

K.  ker je stalna finančna podpora za ukrepe mobilnosti in dejavnosti v zvezi z 

vseņivljenjskim učenjem in znanjem na področju poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja bistvenega pomena, zlasti v sedanjem času gospodarske krize; 

L. ker sta regionalna in lokalna raven bistvenega pomena pri podpiranju pobud za 

raziskovanje novih poti za mobilnost, da bi zagotovili učinkovitost, preglednost in 

kakovost skladov in programov, namenjenih poklicnemu izobraņevanju in 

usposabljanju; ker bi bilo treba mobilnost pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju 

mladih in vajencev, ki se spodbuja na regionalni in lokalni ravni, usklajevati v ńirńem 

procesu demokratičnega in participativnega upravljanja, da bi tako skupaj z mikro, 

malimi in srednjimi ter zagonskimi podjetji, lokalnimi skupnostmi in socialnimi 
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partnerji obravnavali najpomembnejńa socialno-ekonomska ter okoljska vprańanja; 

M.  ker bi bilo treba podjetnike, gospodarske in industrijske zbornice ter ustrezne obrtne, 

rokodelske in kmetijske zbornice, pa tudi sindikate in druge zadevne socialne partnerje 

aktivno vključiti v snovanje, organizacijo, izvajanje in financiranje poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja, vključno z mobilnostjo; ker bi bilo treba pri snovanju 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja upońtevati socialno razseņnost in s tem zajeti 

področja, kot so pravična trgovina, socialno podjetnińtvo in alternativni poslovni 

modeli, kot so zadruge, organizirati pa ga bi bilo treba skupaj z ustreznimi partnerji na 

teh področjih; 

N.  ker je mobilnost mladih sicer treba spodbujati za večjo zaposljivost, ne sme pa postati 

edina predvidena reńitev za brezposelnost mladih; 

Ocena rezultatov in opredelitev ključnih izzivov 

1.  meni, da je izobraņevanje temeljna človekova pravica in javna dobrina, ki bi morala biti 

enako dostopna za vse; poziva EU in drņave članice, naj obravnavajo vse socialno-

ekonomske omejitve, ki preprečujejo, da bi vsi imeli enak dostop do moņnosti 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, vključno z mobilnostjo; priznava, da bi bilo 

treba povečati vlogo in izboljńati rezultate obstoječih programov in pobud za mobilnost 

pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju, kar zadeva njihovo dostopnost, odprtost 

in vključevanje vanje, ter tako omogočiti individualiziran pristop do izobraņevanja, 

zmanjńati stopnjo zgodnjega opuńčanja izobraņevanja ter prikrajńanim skupinam in 

osebam s posebnimi potrebami zagotoviti enak dostop do ukrepov mobilnosti programa 

Erasmus+; zato poudarja, da je potreben proņen, raznolik in prilagojen sklop moņnosti 

za mobilnost za namene usposabljanja, v katerega bi moral biti vključen tudi vidik 

spola, za osebe s priseljenskim ozadjem ali iz ekonomsko prikrajńanih druņin, za učence 

iz oddaljenih regij, invalide in ljudi posebnimi potrebami; 

2.  poudarja, da je treba v okviru razprav o mobilnosti in izobraņevanju ohraniti vidik spola 

in upońtevati potrebe ljudi, ki trpijo zaradi različnih oblik diskriminacije, vključno z 

invalidi, osebami, ki se identificirajo kot LGBTI, in pripadniki marginaliziranih 

skupnosti; v zvezi s tem spodbuja nadaljnje ukrepe, da se prikrajńanim skupinam 

oziroma osebam s posebnimi potrebami olajńa dostop do ukrepov mobilnosti programa 

Erasmus+; 

3. poziva Komisijo, drņave članice in ključne deleņnike, naj izboljńajo prepoznavnost 

programov poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, da bi odpravili kulturne ovire in 

se spopadli s pojavom pomanjkanja motivacije, proaktivne dovzetnosti in jezikovnih 

spretnosti, zlasti na območjih, ki so zaradi brezposelnost mladih najbolj prizadeta; meni, 

da je treba poskrbeti, da bodo ti programi brez razlikovanja dostopni vsem drņavljanom; 

poziva k osredotočitvi na skupine, za katere obstaja tveganje brezposelnosti, kot so 

invalidi; poziva, naj se olajńa dostop do poklicnega izobraņevanja in usposabljanja ter 

do kvalifikacij s spodbujanjem prilagodljivosti vajenińtva in ureditev ter moņnosti 

usposabljanja, ńe posebej pri skupinah z nezadostnimi osnovnimi spretnostmi in 

delavcih z niņjo ali srednjo ravnjo kvalifikacij; ponovno potrjuje, da je treba za 

učinkovito spodbujanje programov mobilnosti pri poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju med ņenskami upońtevati uravnoteņeno zastopanost spolov pri dostopanju 

do takńnih programov; v zvezi s tem meni, da je treba določiti smele cilje in spremljati 
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napredek; 

4. opozarja na razlike med spoloma, kar zadeva izobraņevanje in spretnosti s področja 

znanosti, tehnologije, inņenirstva in matematike ter zaposlovanje na teh področjih po 

vsej EU, in poziva Komisijo in drņave članice, naj se v celoti zaveņejo programu 

Erasmus+ in ta mehanizem izkoristijo kot ključno priloņnost za razvoj izobraņevanja na 

področju znanosti, tehnologije, inņenirstva in matematike, da bi okrepili zmoņnost ņensk 

za ustvarjanje poklicnih poti na teh področjih in s tem na teh področjih zmanjńali tudi 

pomanjkanje strokovnega znanja; 

5. poudarja pomen skupnega evropskega izobraņevalnega območja, utemeljenega na 

močnem vidiku mobilnosti – ki vključuje ne le visokońolsko izobraņevanje, temveč tudi 

poklicno izobraņevanje in usposabljanje –, ki bo prispeval k oblikovanju in razvoju 

močnejńe evropske identitete ter okrepljene drņavljanske pripadnosti; 

6. poziva Komisijo in drņave članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, za dosego 

ciljev evropske strategije za izobraņevanje in usposabljanje (ET 2020); meni, da mora 

mobilnost upońtevati vidik stalnega poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, saj je 

ključnega pomena za izboljńanje in posodobitev spretnosti in strokovnega znanja; 

poudarja, da so vseņivljenjsko učenje ter poklicno izobraņevanje in usposabljanje 

ključnega pomena za izboljńanje moņnosti dolgotrajno brezposelnih za zaposlitev; 

7. meni, da bi bilo treba v okviru tega sodelovanja pregledati zahteve glede trajanja, 

vsebine, kompetenc in učnih izidov, da se zagotovi njihova ustreznost, hkrati pa bi bilo 

treba kombinirati mobilnost v centrih za usposabljanje in na delovnem mestu, pri tem pa 

bi imelo daljńe bivanje (npr. za ńest mesecev) prednost pred kratkim; 

8. ugotavlja, da evropska sredstva, dodeljena programu Erasmus+ in programom za 

poklicno izobraņevanje in usposabljanje, niso sorazmerna s ńtevilom tistih, ki se ņelijo 

vključiti v izmenjave, ki jih ponujajo ti programi, ali njihovimi potrebami, zato poziva 

drņave članice, naj spodbujajo dvostranske sporazume, da bi dopolnili dejavnosti 

programa Erasmus+ in evropskih programov za poklicno izobraņevanje in usposabljanje 

ter tako povečali mobilnost mladih Evropejcev; 

9.  priznava pomembno vlogo in rezultate obstoječih programov in pobud za mobilnost, kot 

so ključni ukrep 1 programa Erasmus+, Europass, evropski sistem kreditnih točk v 

poklicnem izobraņevanju in usposabljanju (ECVET) ter evropsko ogrodje kvalifikacij; 

poziva Komisijo, naj oblikuje „evropsko ńtudentsko e-izkaznico“, s katero bi ńtudenti v 

okviru mobilnosti dobili status evropskega ńtudenta in dostopali do storitev; 

10.  poziva Komisijo in drņave članice, pa tudi agencije EU, kot je Cedefop, naj ukrepajo za 

izboljńanje programov mobilnosti pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju, da bi 

le-ti – kar zadeva kvalifikacije, priznavanje in vsebine – vsem udeleņencem zagotovili 

dodano vrednost, ter zagotovijo uvedbo standardov kakovosti za vajenińtva; 

11.  poudarja, da pobude za mobilnost prispevajo k izboljńevanju ne le drņavljanskih vrednot 

učencev in njihovega občutka pripadnosti Evropi, temveč tudi njihovih akademskih 

spretnosti in moņnosti za zaposlitev, zlasti pa spretnosti, povezanih s sposobnostjo 

reńevanja problemov, načrtovanja in strukturiranja, sposobnostjo delovanja v novih 

situacijah in prilagajanja nanje, podjetnostjo, vodstvenimi sposobnostmi in 
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sprejemanjem odločitev, spretnostmi druņbene odgovornosti, znanjem tujih jezikov, 

komunikacijskimi spretnostmi in spretnostmi skupinskega dela, pa tudi spretnostmi v 

zvezi z osebnimi spretnostmi, ki vplivajo na zaposljivost, kot so samozavest, motivacija, 

radovednost, kritično in ustvarjalno mińljenje, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja; 

12.  vztraja, da je treba z ukrepanjem in povečanjem stopnje uspeńnosti vlog, poenostavitvijo 

zasnove in uporabe elektronskih orodij za upravljanje mobilnosti, ozaveńčanjem o 

vrednosti programov mobilnosti v vseh splońnih in poklicnih izobraņevalnih ustanovah 

v Uniji ter zagotovitvijo bolj ciljno usmerjenih informacij in usposabljanj za udeleņence 

in posrednike programov in ukrepov, tudi za zaposlene v ńolah in na fakultetah, 

poenostaviti izvajanje mobilnosti v okviru programa Erasmus+; v zvezi s tem poudarja 

pomen prispevka Evropskega ńolskega omreņja European SchoolNet; poziva Komisijo, 

naj zmanjńa preveliko in preveč kompleksno upravno obremenitev prijaviteljev ter 

podjetij pońiljateljev in gostiteljev ter institucij, ki sodelujejo pri projektih programa 

Erasmus+, in tako olajńa in poenostavi postopek prijave, registracije in poročanja, pa 

tudi sam projekt; poleg tega poudarja, da birokracija na ńolah in visokońolskih 

ustanovah ovira enostavno izvajanje programa;  

13.  poziva Komisijo, naj uvede programe za zmanjńanje jezikovnih in kulturnih ovir pri 

organizaciji programov mobilnosti; meni, da bi moralo biti s pomočjo teh programov 

mogoče oceniti napredek pri izvajanju; poudarja, da bi morali programi delovanja zlasti 

podpirati učenje osnovnih elementov jezika drņave gostiteljice; spodbuja drņave članice 

ter regionalne in lokalne organe, naj preučijo specifične izobraņevalne potrebe 

predavateljev v okviru poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, spodbujajo in 

podpirajo izmenjavo primerov najboljńe prakse ter jim zagotovijo večje moņnosti za 

poklicni razvoj; poudarja, kako pomembno je oblikovati osnovni model usposabljanja, 

ki lahko zagotavlja informacije o ključnih značilnostih poslovne in delovne kulture 

ciljne drņave, ter spodbujati in zagotavljati posebne programe za usposabljanje učiteljev 

o upravljanju mobilnosti s strani centrov za usposabljanje; 

14. poudarja, da so poklici, ki so povezani s poklicnim izobraņevanjem in usposabljanjem 

dovolj proņni, da se jih lahko opravlja kjer koli in je torej mobilnost pri poklicnem 

izobraņevanju in usposabljanju ključen instrument v boju proti brezposelnosti, saj 

izboljńuje zaposljivost, pomaga zmanjńevati pomanjkanje strokovnega znanja ter 

omogoča laņje usklajevanje ponudbe in povprańevanja na trgu dela, zlasti za mlade, 

zagotavlja spretnosti ter edinstveno izkuńnjo, ki je potrebna za konkurenčnost na 

danańnjih trgih dela v EU; meni, da program Erasmus+ prispeva k razvoju posebnih 

poklicnih spretnosti ter prečnih in prenosljivih kompetenc, kot je podjetnost, ter ńiri 

moņnosti za vključevanje sektorja proizvodnje, zato predstavlja učinkovit instrument za 

trg dela;  

15.  poudarja pomen in pomembnost prepoznavnosti blagovnih znamk in logotipov, 

povezanih s programom Erasmus+ in njegovimi podprogrami; meni, da bi bilo treba te 

blagovne znamke uporabljati predvsem v publikacijah in brońurah v zvezi s programom 

Erasmus+; 

16. izraņa zaskrbljenost, da mladi program Erasmus+ dojemajo predvsem kot program za 

ńtudente visokońolskih izobraņevalnih programov; zato priporoča, da se na evropski, 

nacionalni in regionalni ravni več pozornosti nameni povečevanju prepoznavnosti 
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različnih področij in zadevnih podprogramov, ki se nanańajo na posamezno področje, 

kot so ńolsko izobraņevanje (Comenius), visokońolsko izobraņevanje (Erasmus), 

mednarodno visokońolsko izobraņevanje (Erasmus Mundus), poklicno izobraņevanje in 

usposabljanje (Leonardo da Vinci), izobraņevanje odraslih (Grundtvig) ter mladih 

(Mladi v akciji) in ńport; 

17. poziva Komisijo, drņave članice in javne zavode za zaposlovanje, naj obveńčajo in 

ozaveńčajo o programu Erasmus+ in drugih instrumentih za spodbujanje mobilnosti na 

področju poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, zlasti med MSP; meni, da bo več 

ljudi izkoristilo te priloņnosti in bo mogoče cilj glede mobilnosti uresničiti, če bo 

učinkovitost teh instrumentov karseda povečana;  

18. poudarja, da se je nujno treba posvetovati z zasebnimi in javnimi industrijskimi in 

storitvenimi sektorji, tudi s proizvodnim sektorjem (zlasti z MSP in mikro podjetji), 

in/ali jih vključiti v snovanje, pripravo in izvajanje kakovostnih programov mobilnosti 

pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju in za podporo tem programom; meni, da 

bi bilo treba pri izbiri programa upońtevati moņnosti za zaposlitev v podjetju gostitelju 

in organizaciji gostiteljici; meni tudi, da bo proņno in konstruktivno partnerstvo, ki bo 

temeljilo na dialogu, sodelovanju in izmenjavi primerov najboljńe prakse med vsemi 

deleņniki, zagotovilo uspeh in dodano vrednost poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja; meni, da si morajo tudi centri za usposabljanje in podjetja izmenjevati 

znanje in primere najboljńe prakse; poziva Komisijo, naj spremlja ponudbo in 

povprańevanje na trgu dela v EU, pa tudi geografsko in poklicno mobilnost, za 

uskladitev s potrebami trga dela; meni, da bi s tem na eni strani zmanjńali vrzel med 

usposabljanjem, ki je na voljo, ter tem, kar čaka mlade v poslovnem okolju, na drugi 

strani pa med potrebami trga v sektorjih z dodano vrednostjo (npr. v digitalnem in 

zelenem gospodarstvu, energetiki, obrambnem sektorju, sektorju nege in sektorju 

stanovanjske obnove); 

19. poudarja ključne vidike, ki jih je treba upońtevati pri načrtovanju ukrepov mobilnosti in 

ocenjevanju njihovega izvajanja, in sicer: finančno zmogljivost ńtudentov za udeleņbo v 

mobilnosti; priznavanje ńtudijskih programov, kompetenc in kvalifikacij ter vsebine 

usposabljanja med drņavami, bodisi v obliki kreditnih točk bodisi v obliki potrdil, raven 

znanja jezika, organizacijo učnih načrtov ali ńtudijskega programa, praktično 

uporabnost kreditov in izpitov, ki jih je ńtudent pridobil in opravil v tujini, po vrnitvi na 

matično univerzo, pravne vidike, informacije ali motivacijo za dokončanje ńtudija, 

dejavnosti usmerjanja in svetovanja ves čas trajanja mobilnosti in osebni poloņaj 

ńtudenta, poziva Komisijo, naj izboljńa kazalce in merila za ocenjevanje in tako 

omogoči bolj redno spremljanje učinkovitosti programov EU in posledično tudi izvedbo 

potrebnih izboljńav; 

20. poudarja, da trenutno le 1 % mladih v dualnih sistemih izobraņevanja, vključno z 

vajenci, med svojim usposabljanjem sodeluje v programih mobilnosti; poudarja, da je 

nujno treba ustvariti pogoje za večjo mobilnost vajencev v EU, da bi jim omogočili 

enake moņnosti kot ńtudentom v visokońolskem izobraņevanju; zato spodbuja EU, da 

določi statut „evropskega vajenca“; poziva EU in drņave članice, naj zagotovijo, da 

bodo vajenińtva in pripravnińtva tudi v prihodnje priloņnost za izobraņevanje in se ne 

bodo zlorabljali za prekarno delo, ne bodo nadomestili delovnih mest za polni delovni 

čas in da bodo zagotavljali dostojne delovne pogoje in pravice ńtudentov, vključno s 
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finančnimi in s plačilom povezanimi pravicami; poleg tega spodbuja Komisijo, naj 

preuči posledice zgoraj navedenega statuta, spremlja izvajanje povezanih ukrepov, 

spodbuja vse zadevne deleņnike, vključno s tistimi iz evropske koalicije za vajenińtva, k 

upońtevanju njenih priporočil, da bi izboljńali pogoje, kakovost in razpoloņljivost 

vajenińtev v EU, in to vprańanje obravnava kot strateńko prednostno nalogo; 

21. poziva Komisijo, naj pripravi predlog programa evropskega pripravnińtva, ki bi 

zagotavljal sklop pravic za vajence in udeleņence v poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju, drņave članice pa poziva, naj ta predlog podprejo; poudarja pozitivno 

vlogo, ki jo lahko imajo starejńi v izobraņevanju in usposabljanju mladih za kar največjo 

medgeneracijsko izmenjavo prek vajenińtva in mentorstva, pa tudi za omogočanje 

učenja na podlagi izkuńenj v medgeneracijskih skupinah; spodbuja Komisijo in drņave 

članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da vajenińtva in 

pripravnińtva, ki so del programa Erasmus+, ne bodo zlorabljena in uporabljana kot 

sredstvo za zniņevanje strońkov dela; 

22. pozitivno vrednoti začetek pilotnih projektov ter nedavno potrjenega evropskega okvira 

za mobilnost vajencev kot podlage za izboljńanje programa Erasmus+, s katerim naj bi 

bilo mogoče povečati obseg in kakovost mobilnosti v poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju, ki bi trajala dlje; poziva k oblikovanju okvira za dolgoročne pobude 

namesto izključno na projekte osredotočenih ukrepov, da bi vzpostavili trajen in 

vzdrņen sistem, ki deluje v celoti, je predvidljiv in spodbuja prosti pretok spretnosti po 

vsej Evropi; 

23.  ugotavlja, da je zgodnje opuńčanje izobraņevanja ena izmed najočitnejńih teņav, s 

katerimi se soočajo ciljne skupine mobilnosti, in da se bo z boljńimi poklicnimi 

moņnostmi zmanjńala stopnja osipa pri izobraņevanju in usposabljanju; zato poudarja, 

kako pomembni so lahko rezultati izobraņevalnih sistemov za zmanjńanje stopnje 

zgodnjega opuńčanja ńolanja in za boljńe opremljanje ńtudentov s prečnimi spretnostmi, 

ki jim bodo na koncu pomagali uskladiti kvalifikacije s potrebami trga dela; 

24. poudarja, da je treba mladim v poklicnem usposabljanju pomagati pri premagovanju 

teņav pri izvajanju nekaterih dopolnilnih in spremljevalnih ukrepov, kot so krepitev 

skupinske narave programov mobilnosti, boljńe mentorstvo in spremljanje s strani 

domačih institucij in institucij gostiteljic pred in med njihovo mobilnostjo, izboljńanje 

dostopa do visokokakovostnih informacij o moņnostih poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja, nudenje posebnih dejavnosti usmerjanja in svetovanja in instrumentov ter 

financiranje jezikovne podpore za vse udeleņence brez jezikovnih omejitev; 

25. opozarja, da je mogoče opredeliti več dejavnikov, ki vplivajo na pričakovanja mladih v 

sistemih poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, med katere sodijo zlasti socialno-

ekonomski dejavniki, tip druņine in pomanjkanje instrumentov za usmerjanje (in 

pomoč) po zaključenem obveznem srednjem izobraņevanju ali v času poklicnega 

usposabljanja; 

26.  poudarja ključno vlogo mobilnosti na področju izobraņevanja in usposabljanja za 

spopadanje s socialnimi in kulturnimi izzivi, da bi mladim omogočili kar najboljńe 

moņnosti za razvoj lastnega programa delovanja v druņbi; opozarja, da je EU svoja 

prizadevanja, zlasti v okviru strategije Evropa 2020, osredotočila na izboljńanje 

konkurenčnosti svojega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter navsezadnje 
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krepitev svoje zmogljivosti za konkuriranje na svetovni ravni v tretjem desetletju tega 

stoletja; zato poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo raziskave, inovacije, digitalna 

druņba in energetska trajnost kot instrumenti za zagotavljanje večje dodane vrednosti; 

27. poudarja vlogo EU in drņav članic pri razvoju in spodbujanju visokokakovostnega in 

dobro organiziranega sistema poklicnega izobraņevanja in usposabljanja z izvajanjem 

celostnega pristopa, ki v enaki meri temelji na teoretičnem izobraņevanju, usmerjenem v 

zadevni poklic, praktičnem usposabljanju ter splońnem, formalnem, priloņnostnem in 

neformalnem izobraņevanju; poziva drņave članice, naj v svoje vińje razrede srednje 

ńole uvedejo pristop dualnega izobraņevalnega ali pa okrepijo obstoječe sisteme prek 

pripravnińtva in delovne prakse, s čimer bodo olajńale trajnostno vključitev udeleņencev 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja na trg dela in povečale stopnjo njihovega 

sodelovanja v programih mednarodne mobilnosti; opozarja, da je izboljńanje kakovosti 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja v sodelovanju s socialnimi partnerji in zavodi 

za zaposlovanje sredstvo za dosego socialne vključenosti, povečanje udeleņbe v 

visokońolskem izobraņevanju, omogočanje uspeha ńtudentov in lajńanje vključevanje na 

trg dela ter bi moralo olajńati mobilnost v procesu vseņivljenjskega učenja;  

28. poziva k ciljno usmerjeni obravnavi teņav v zvezi z Evropsko prostovoljsko sluņbo, kar 

zadeva zavarovanje udeleņencev, potrjevanje, upravljanje baze podatkov in podpiranje 

prostovoljcev, da bi preprečili upad ńtevila udeleņencev; 

29. obņaluje, da je neformalno učenje v okviru sedanjega programa Erasmus+ izgubilo na 

prepoznavnosti in mu je namenjenih manj proračunskih sredstev; poudarja pomen 

neformalnega učenja na evropski ravni, zlasti prek dela mladih in prostovoljskega dela 

starejńih; poziva, naj se neformalnemu in priloņnostnemu učenju v okviru programa 

Erasmus+ prizna jasna in vidna vloga; poleg tega meni, da bi morala obstajati moņnost 

prijave na velike projekte s področja izobraņevanja odraslih, za katere bi veljala enaka 

načela kot za koalicije sektorskih spretnosti ali koalicije znanja; 

30.  podpira razvoj sodobnih tehnologij in infrastruktur pri krepitvi in posodabljanju 

nacionalnih sistemov poklicnega izobraņevanja za izboljńanje dostopnosti in kakovosti 

mobilnosti; meni, da bi se bilo treba za odpravo neusklajenosti med ponudbo spretnosti 

in povprańevanjem po njih bolj osredotočiti na inovacije in razvoj novih akademskih in 

poklicnih spretnosti, digitalne platforme za učenje in poučevanje, biotehnologijo, 

inovativne tehnologije za krepitev kulturne dedińčine ter informacijske in 

komunikacijske tehnologije; je trdno prepričan, da bi morale EU in drņave članice 

sprejeti učinkovito strategijo za uskladitev sedanjih in prihodnjih zaposlitvenih 

moņnosti, ki jih ponujajo kroņno gospodarstvo, s sistemi poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja; 

31. ugotavlja, da kot del prehoda na bolj digitalizirano gospodarstvo poteka ponovno 

opredeljevanje delovnih mest in spretnosti; zato poziva drņave članice in Komisijo, naj 

sodelujejo z zasebnim sektorjem ter razvijejo strategije za pridobivanje spretnosti ter 

programe poklicnega izobraņevanja in usposabljanja za prekvalifikacijo delavcev; 

Dostop: izboljšanje možnosti za mobilnost mladih v poklicnem usposabljanju 

32.  spodbuja oblikovanje okvira, podobnega prejńnjemu programu Leonardo da Vinci, na 

katerega bi se bilo treba sklicevati pri razpisih za Erasmus+, ki bo čim jasneje in 
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natančneje opredelil moņnosti za mobilnost mladih pri poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju, zlasti s kampanjami na več platformah, ki bi jih sproņili javni organi in v 

katerih bi usklajeno sodelovali vsi deleņniki, ki aktivno sodelujejo v poklicnem 

izobraņevanju in usposabljanju ali vplivajo nanj; 

33. spodbuja Komisijo in drņave članice, naj zagotovijo zadostna finančna sredstva za 

podporo programom mobilnosti, pri čemer je treba upońtevati morebitne finančne ovire; 

se zavzema za to, da se preuči vprańanje večje jasnosti glede tega, kako podjetja 

dopolnjujejo dodeljena nadomestila oziroma uporabijo moņnost zagotavljanja drugih 

oblik pomoči; meni, da bi bilo treba za dosego konkretnih rezultatov zagotoviti in 

spremljati dopolnjevanje Evropskega socialnega sklada in programa Erasmus+;  

34.  poziva k boljńim sinergijam med politikami in instrumenti EU, ki vplivajo na mobilnost 

in izobraņevanje, zlasti k dopolnilnim ukrepom Evropskega socialnega sklada in 

programa Erasmus+, pa tudi k boljńemu usklajevanju vseh ukrepov na vseh ravneh 

(nacionalno, regionalno in lokalno načrtovanje); 

35.  ponavlja, da je treba uvesti ukrepe za zagotavljanje usklajevanja, dopolnjevanja in 

skladnosti strukturnih skladov, kot je npr. Evropski socialni sklad, in drugih programov, 

kot je Erasmus+, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

36. poudarja, da je treba izravnati ovire, ki izhajajo iz niņjega socialno-ekonomskega 

poloņaja udeleņencev poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, in sicer z ukrepi, kot 

so moņnost zvińanja nepovratnih sredstev za posameznike s strani Komisije ali 

povečanje prispevkov drņav članic in regionalnih in lokalnih uprav, posrednińkih 

institucij ali nevladnih organizacij, bodisi da se financirajo iz lastnih proračunov ali prek 

partnerstev s podjetji, fundacijami in organizacijami, ki sodelujejo v sistemu 

izobraņevanja in poklicnega usposabljanja v njihovi regiji ali na njihovem območju; 

Od mobilnosti do zaposljivosti: potrjevanje in priznavanje učnih izidov, spretnosti in 

kompetenc 

37.  poudarja, da lahko pridobivanje novih, raznolikih in ustvarjalnih idej v tujini spodbuja 

in krepi podjetnost in ustvarjalnost; poudarja tudi, da lahko tudi priloņnosti, ki jih 

ponujata učna mobilnost in mobilnost z namenom usposabljanja, na primer ustvarjanje 

mednarodnih mreņ, pozitivno vplivajo na zaposljivost, mednarodno sodelovanje in 

konkurenčnost Evrope; 

38. meni, da morajo sedanji in prihodnji ukrepi za odpravljanje neusklajenosti med 

ponudbo spretnosti in povprańevanjem po njih spodbujati vključevanje delodajalcev, 

podjetij in lokalnih skupnosti ter biti bolje povezani z napovedmi o razvoju trga dela in 

prihodnjih potrebah po spretnostih; 

39.  poudarja, da obstaja pozitivna povezava med učno mobilnostjo ter mobilnostjo in 

zasluņkom v prihodnosti, saj, kot je Skupno raziskovalno sredińče Komisije ugotovilo 

leta 2013, programi EU in programi mednarodne mobilnosti krepijo zaposljivost 

njihovih udeleņencev v tujini; poudarja, da vajenińtvo in pripravnińtvo v tujini 

izboljńujeta jezikovno znanje udeleņencev (po podatkih Eurobarometra za leto 2013 to 
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velja za 79 % udeleņencev)
1
; 

40.  poudarja pomen programov mobilnosti za prekvalifikacijo za brezposelne vseh starosti 

in osebe, ki jim grozijo ukrepi prestrukturiranja; 

41. opozarja na raznolikost in neenak razvoj sistemov za potrjevanje in priznavanje med 

drņavami članicami kljub vse večjemu zbliņevanju v zadnjem desetletju; poudarja, da je 

treba povečati kompatibilnosti posameznih sistemov poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja in olajńati potrjevanje in priznavanje spretnosti in kompetenc, 

pridobljenih v podjetjih ali centrih za usposabljanje v posameznih drņavah članicah, ter 

povečati privlačnost programa Erasmus+; poziva drņave članice, naj izboljńajo izvajanje 

evropskega ogrodja kvalifikacij
2
 in odpravijo ovire; spodbuja k opredelitvi skupnega 

evropskega standarda, ki bo sprejemljiv in izvedljiv na vseh ravneh (nacionalni, 

regionalni in lokalni);  

42. spodbuja nadaljnje ukrepe za omogočanje priznavanja in potrjevanja učnih izidov, 

vključno s tistimi, ki so pridobljeni z neformalnim in priloņnostnim učenjem, zlasti z 

boljńo uporabo obstoječih instrumentov, kot sta Europass in ECVET; 

43. opozarja, da so bile s pomočjo evropskega ogrodja kvalifikacij doseņene pomembne 

izboljńave pri priznavanju diplom, kreditnih točk, potrdil o spretnostih, akreditacij 

kompetenc in strokovnega znanja, pridobljenega pri poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju; poziva k oblikovanju specifičnih ciljev, med drugim naj se na podlagi 

sistema ECVET vzpostavi popolnoma operativni sistem prenańanja in priznavanja 

kreditnih točk; spodbuja razvoj skupnih kvalifikacij na področju poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja, s pomočjo katerih bi lahko zagotovili mednarodno 

priznavanje kvalifikacij; 

44. se zavzema za to, da se v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi deleņniki pripravi 

zelena knjiga o poklicnem izobraņevanju, usposabljanju in mobilnosti ter priznavanju 

spretnosti in kompetenc v Evropi; opozarja, da je treba v celoti izvajati sedanja 

priporočila v zvezi s poklicnim izobraņevanjem in usposabljanjem; poudarja, da 

nepriznavanje kompetenc negativno vpliva na cilje strategije Evropa 2020 glede stopnje 

zaposlenosti in ovira prosti pretok, zagotovljen s Pogodbama; 

45. je naklonjen večji mobilnosti na področju zaposlovanja, izobraņevanja, vajenińtva in 

pripravnińtva v okviru nacionalnih evropskih programov jamstva za mlade, da bi se v 

EU izboljńale spretnosti mladih in zmanjńala geografska neusklajenost med ponudbo 

spretnosti in povprańevanje po njih; 

46. poudarja pomen jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih pri podpiranju 

vajenińtev, pripravnińtev, poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, posredovanja 

zaposlitev in nadaljnjega izobraņevanja za pridobitev izobrazbe; poziva Komisijo in 

drņave članice, naj zagotovijo, da bodo tem programom za celotno programsko obdobje 

2014–2020 dodeljena ustrezna sredstva; 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf  

2
 Glej: Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja 

kvalifikacij za vseņivljenjsko učenje, UL C 111, 6.5.2008, str. 1–7. 
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47.  poziva, naj se spletna mesto evropske panorame spretnosti prevede v vse uradne jezike 

Unije, tako da bo postalo vsem dostopen vir informacij o spretnostih, ki so iskane po 

Evropi; 

48.  je seznanjen z doseņenim napredkom pri zagotavljanju večje kakovosti poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja v ńtevilnih drņavah članicah s podporo evropskega 

referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja ter podpira drņave članice, ki so v procesu razvoja nacionalnega pristopa 

za zagotavljanje kakovosti v skladu z evropskim referenčnim okvirom za zagotavljanje 

kakovosti poklicnega izobraņevanja in usposabljanja; poudarja, da bi si morale drņave 

članice bolj prizadevati za zagotovitev, da bodo sistemi zagotavljanja kakovosti bolj 

upońtevali učne izide ter vrednotili in podpirali neformalno učenje in učenje na 

delovnem mestu bodisi v formalnem ali neformalnem okviru, odvisno od nacionalnega 

konteksta; 

49.  poudarja, da bi bilo treba vajenińke programe izvajati pod vodstvom pristojnega 

nadzornika; 

Učinkovitejšim, dostopnejšim in bolj vključujočim programom mobilnosti naproti 

50.  poziva Komisijo in drņave članice, naj, tudi v sodelovanju s Cedefopom, opredelijo in 

okrepijo vlogo posrednińkih institucij, tako ozemeljskih kot sektorskih, ki sodelujejo pri 

pripravi, upravljanju in spremljanju mobilnosti, hkrati pa naj zahtevajo, da izvajajo 

najvińje standarde preglednosti, in naj pomagajo ustanavljati takńne institucije na 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

51. poudarja, da morajo imeti takńne posrednińke institucije ustrezne proračunske in 

človeńke vire, da lahko organizacijske in upravne strukture za mobilnost zagotavljajo 

vključitev mreņe ńol za poklicno usposabljanje, ter da morajo imeti pooblastila in 

zmogljivosti za vzpostavljanje operativnih koalicij in dogovorov s potencialnimi 

partnerji doma in v drugih drņavah članicah, ki sodelujejo v programih mobilnosti; 

52.  poudarja, da je treba zagotoviti pravno zańčito mladoletnikov v tujini; 

53.  poudarja, da bi bilo treba v okviru programa Erasmus+ spodbujati in poudarjati ukrepe 

in/ali storitve mobilnosti, prilagojene potrebam izvajalcev usposabljanja, svetovalcev in 

podjetnikov; 

54.  poudarja, da so potrebni skladni, dopolnilni in dobro usklajeni programi sofinanciranja 

na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bodo lahko centri za 

usposabljanje krili vse strońke ter načrtovali in izvajali stalne ukrepe; 

55.  pozdravlja, da s pomočjo programa Erasmus+ lahko bistveno več mladih, ki niso 

ńtudenti univerzitetne ali visokońolske ustanove, sodeluje v programih poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja; 

56.  podpira vse potrebne spremljevalne ukrepe, najprej za pomoč in spodbujanje vajencev 

pri uresničevanju ņelje po udeleņbi v programu mobilnosti, nato pa pri boljńi 

komunikaciji o spretnostih, ki so jih pridobili z mobilnostjo, ter razvijanju sposobnosti 

uveljavljanja, da bi bilo njihovo znanje in bogastvo izkuńenj vidno in koristno; 
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57.  poudarja, da bi bilo treba učne izide vajenińtva oblikovati in o njih z vajenci razpravljati 

v skladu z načeli ECVET ńe pred začetkom vajenińtva, po končanem usposabljanju pa 

bi morali biti izidi navedeni v prilogi k certifikatu; 

58. poudarja pomen kakovostnega usposabljanja učiteljev ter spremljanja, ocenjevanja in 

zagotavljanja kakovosti na tem področju; poudarja tudi, da je treba v programih 

mobilnosti spodbujati vključevanje in strpnost; 

59.  poudarja, da so potrebna kakovostna pripravnińtva, s pomočjo katerih bodo ńtudenti 

lahko pridobili iskane poklicne spretnosti, in da mora biti komunikacija s podjetniki na 

vseh ravneh dobra, da se jih prepriča v sodelovanje pri nadaljnjem priznavanju izkuńenj, 

ki jih mladi pridobivajo s sodelovanjem v programih mobilnosti; 

60. podpira vse ukrepe v skladu s cilji programa Erasmus+, ki jih sprejemajo podjetniki, 

nevladne organizacije ali civilna druņba, da bi razvili programe mobilnosti za mlade 

zaposlene ali vajence, bodisi po panogah ali v sodelovanju z organi, ki predstavljajo 

sektorje, kot so gospodarske in industrijske zbornice, poleg evropskih mreņ, kot je 

Zdruņenje evropskih gospodarskih zbornic, ter ustreznih sindikatov; poziva k priznanju 

vloge obrtnih zbornic in njihovih centrov za usposabljanje pri podpiranju mobilnosti in 

zelo malih podjetij; meni, da bi morali biti vsi ukrepi, sprejeti za izboljńanje programov 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, osredotočeni tudi na področja, ki spodbujajo 

brezogljično in trajnostno mobilnost; 

61. priporoča, naj vsi ključni deleņniki sodelujejo pri oblikovanju skupnih strategij za 

povińanje stopnje vračanja pripravnikov in vajencev v poklicnem izobraņevanju ali 

njihovo napotitev v druge dele Evrope, pri čemer je treba upońtevati njihove ņelje, da bi 

usmerili znanje in izkuńnje, ki so jih pridobili v tujini, v premagovanje razlik in krepitev 

kohezije v svojih domačih okoljih, v katerih ni dovolj kvalificiranih ljudi, ali drugod po 

Evropi; 

62.  poziva Komisijo in drņave članice, naj ustvarijo in uspeńno vzpostavijo evropsko mreņo 

„laboratorijev“ in inkubatorjev, ki bo bistvenega pomena za sklepanje koalicij znanj 

med ńolami, univerzami in podjetji ter omogočanje dostopa do usposabljanja, izkuńenj 

in osveņitvenih tečajev za učitelje in profesorje, vajenińtva in ustanavljanja novih 

podjetij; 

63.  poziva Komisijo in drņave članice, naj podpirajo in krepijo evropsko mreņo znanstvenih 

sredińč in muzejev (ECSITE), ki povezuje znanstvena sredińča, kjer je moņen dostop do 

znanstvene kulture; 

64. poziva k vzpostavitvi mehanizma, ki bo omogočal zbiranje podatkov in 

komunikacijskih instrumentov na enem mestu, da bi zagotovili praktično in učinkovito 

storitev za posameznike, ki ņelijo pridobiti informacije in podporo glede različnih 

programov mobilnosti, ki obstajajo na ravni EU ter na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni; 

65. poziva Komisijo, naj zagotovi najnovejńe statistične podatke in opravi ocene in/ali, 

kadar je to mogoče, ńtudijske programe v zvezi s programom Erasmus+ in drugimi 

programi mobilnosti pri poklicnem izobraņevanju in usposabljanju, da bi izmerila 

njihov vpliv na usklajevanje delovnih izkuńenj z delovnimi mesti z vidika stopnje 
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zaposlovanja, pa tudi da bi preučila, zakaj iz nekaterih drņav članic prihaja več prońenj 

za delo v okviru poklicnega izobraņevanja in usposabljanja in učenja v tujini, ter 

pripravi načrt za njihovo večjo vključitev; meni, da bi bilo treba te statistične podatke in 

ocene vključiti in upońtevati pri vmesnem pregledu programa Erasmus+; 

66.  pozdravlja sklepe, sprejete 22. junija 2015 v Rigi na zasedanju ministrov, pristojnih za 

poklicno izobraņevanje in usposabljanje, v katerih se predlaga nov sveņenj 

srednjeročnih ciljev na področju poklicnega izobraņevanja in usposabljanja za obdobje 

2015–2020, in poziva k njihovemu pravočasnemu in doslednemu izvajanju; 

67.  poudarja, da je pomembno promovirati prednosti, ki jih prinańa mobilnost v smislu 

zaposljivosti in pridobljenih spretnosti, da bi izpostavili njeno dejansko koristnost in da 

je ljudje ne bi več v tolikńni meri dojemali kot „izgubljanje časa“ med izobraņevanjem, 

ki v prvi vrsti temelji zgolj na nacionalnih spretnostih; 

68.  spodbuja, da se med mladimi in podjetji poskrbi za boljńo promocijo in prepoznavnost 

platform, kot je Drop'pin@EURES, ki spodbujajo mobilnost mladih v okviru vajenińtva, 

pripravnińtva, programov usposabljanja in jezikovnih tečajev prek spletnega učenja; 

69. poziva drņave članice, naj promovirajo vse moņnosti, ki jih nudi novi program 

Erasmus+, ki mladim omogoča ńtudij, pa tudi opravljanje vajenińtva in delovne prakse v 

tujini; 

70. spodbuja uvedbo minimalne ravni nadomestil, ki naj bo prilagojena ņivljenjskim 

pogojem in strońkom v posameznih drņavah članicah; podpira zamisel, da bi morale 

drņave članice uvesti ukrepe, s katerimi bi omogočili potrebno in koristno podporo, kjer 

je to ustrezno, npr. pri nastanitvi in prevozu, pri tem pa naj posebno pozornost namenijo 

potrebam mladoletnikov in ńtudente – npr. s poklicnim svetovanjem, učenjem jezikov in 

medkulturno komunikacijo – pripravijo na njihovo mednarodno izkuńnjo; 

71. poziva k pregledu/reviziji večletnega finančnega okvira na podlagi meril, tudi 

predhodne ocene učinkovitosti ukrepov za boj proti brezposelnosti, pri čemer naj se 

znesek sredstev za manj učinkovito izvajane ukrepe zmanjńa; meni, da je takńen pristop 

zlasti pomemben v času krize, ki smo ji priča danes in ki jo zaznamujejo nesprejemljive 

razlike; 

o 

o        o 

72. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in drņavam 

članicam. 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Sprejetje programa Erasmus+, ki je nadomestil več predhodnih programov, predstavlja 

pomemben napredek za pojem mobilnosti v celotnem evropskem prostoru visokońolskega 

izobraņevanja.  

Priznati pa je treba, da je v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju mobilnost manj 

razńirjena. S prejńnjim programom Leonardo je bila uspeńno zaključena prva faza 

vzpostavljanja sočasnih delovnih in ńtudijskih izmenjav v drņavah, ki niso drņave stalnega 

bivalińča udeleņencev.  

Zdruņitev programov v enotni program Erasmus+ in posledice gospodarske krize, ki smo ji 

priča od leta 2008, so razkrile strukturni primanjkljaj pri programih mobilnosti z namenom 

poklicnega usposabljanja. 

Očitno je, da se zaradi razlik v zasnovi poučevanja in učnih načrtov, organizaciji in 

upravljanju izobraņevalnih ustanov ter v odnosih med izobraņevalnim sistemom in poslovnim 

svetom povečuje kompleksnost, zvińujejo strońki in povečujejo operativne teņave pri 

programih mobilnosti med evropskimi drņavami in regijami. 

Povedano drugače: med nekaterimi drņavami ńe vedno obstajajo velike teņave pri priznavanju 

in potrjevanju ńtudijskih izmenjav in delovne prakse. Postopni proces sprejemanja in izvajanja 

programov Europass in ECVET, ki sta odlično zasnovana, je naletel na precejńen odpor, ki ni 

bil vedno upravičen. 

Tudi gospodarska in druņbena resničnost posameznih drņav članic dokazujeta, da je treba to 

obliko poklicnega usposabljanja nujno spet oņiviti po vsej Evropi.  Poleg tega podatki o 

velikih razlikah v stopnjah brezposelnosti med evropskimi regijami kaņejo, da so potrebne 

ustrezne in večplastne reńitve.  

V nekaterih regijah je dejanska stopnja brezposelnosti blizu nič, medtem ko je v drugih 

nenormalno visoka in med mladimi presega 40 %, ki poleg tega nimajo končane srednje ńole 

ali poklicnega usposabljanja.  

Te nesprejemljive razlike je mogoče v veliki meri pojasniti z razlikami v uspeńnosti zadevnih 

gospodarstev in značilnostmi proizvodnih modelov posamezne drņave, ki hkrati poudarjajo 

absurdnost tega, da se drņave članice, tudi evroobmočja, soočajo s teņavami, ki si na prvi 

pogled nasprotujejo.  

V nekaterih primerih je opazno jasno pomanjkanje kvalificiranih mladih, ki bi zadostili 

potrebam določenega proizvodnega gospodarstva, v drugih pa je druņba utrpela veliko ńkodo 

zaradi nezmoņnosti, da bi tisočim mladih, ki so nedavno uspeńno ali neuspeńno zapustili 

izobraņevalni sistem svoje drņave, ponudili delovna mesta. 

Zato potrebujemo resničen in ambiciozen program mobilnosti, ki namenjen obojim in bo 

nepogreńljiv del vseh splońnih strategij za oņivitev gospodarstva in zmanjńanje stopenj 

brezposelnosti mladih, ki so za posamezne drņav pa tudi za Evropo kot celoto povsem 

nesprejemljive. 

Vse to kaņe, da večja količinska in kakovostna ambicioznost nekaterih sedanjih delovnih 

področij, ki so predvidena v okviru programa Erasmus+, postaja vse bolj nujna.  
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Prav tako je treba čim prej dokončati postopke za priznavanje, potrjevanje in ocenjevanje 

kakovosti, ki bodo vključeni v skupni referenčni okvir, ki bo veljal za vse drņave članice. 

Samo s pomočjo tega skupnega okolja si bomo lahko prizadevali za oblikovanje in izvajanje 

programov mobilnosti, ki jih izobraņevalni sistemi lahko zagotovijo, proizvodno 

gospodarstvo pa jih mora sprejeti zaradi lastnega interesa. 

Medtem ko gradimo ta skupni evropski okvir, pa lahko ņe izvajamo politike, namenjene 

premagovanju nekaterih teņav, ki so deloma količinsko opredeljene v razpoloņljivih ocenah. 

Najprej je treba poudariti, da morajo vse nove strategije, ki jih je treba opredeliti in izvajati, 

izpolnjevati dva nujna pogoja: 

– za izvajanje jih morajo v celoti sprejeti izobraņevalni sistemi in proizvodni 

sektorji posameznih drņav, 

– omogočati morajo čim večjo proņnost, da se lahko prilagodijo zelo različnim 

okolińčinam, hkrati pa imeti določene skupne elemente, da se učinkovito olajńata 

usklajevanje in delovanje za namene mobilnosti, ki jo je treba obravnavati kot 

koristno sredstvo za zagotavljanje zaposljivosti in socialnega vključevanja. 

Drugič, pri strategijah je treba upońtevati zelo posebne značilnosti, ki zaznamujejo zadevno 

skupino ljudi in pomenijo največjo kompleksnost ali objektivno teņavo. 

Če ustrezno upońtevamo socialno-ekonomske dejavnike, tip druņine in predispozicijo za 

končanje posameznih stopenj izobraņevanja, ugotovimo, da za nekatere učence evropska 

mobilnost ni nekaj tako naravnega in samoumevnega kot je za univerzitetne ńtudente. 

Hkrati se na področju poklicnega usposabljanja, v nasprotju z visokońolskim izobraņevanjem, 

ńe ne ustrezno priznavajo prednosti evropske mobilnosti. Mednje sodijo: finančna pomoč za 

premostitev začetnih ovir, medsebojno priznavanje ńtudijskih programov, kvalifikacij in 

izkuńenj, zadostno znanje drugega in tretjega jezika, organizacija učnih načrtov in zadevnih 

ńtudijskih programov, pravni vidiki zaposlovanja. 

Zato je treba poudariti nedvomne prednosti, ki jih mobilnosti prinańa glede zaposljivosti.  

Mednje sodijo pridobivanje evropskih drņavljanskih vrednot in občutka pripadnosti Evropi, 

predvsem pa tiste, ki so neposredno povezani s stabilno in kakovostno zaposlitvijo: zmoņnost 

reńevanja problemov, organiziranje in načrtovanje dogodkov, uspeńno soočanje z novimi in 

nepredvidenimi situacijami, sprejemanje odločitev itd., pa tudi bolj osebne spretnosti, kot so 

podjetnost, zanimanje za inovacije ali sposobnost uveljavljanja. 

Nazadnje pa velja omeniti, da pregled različnih vprańanj, na katere se je nujno treba odzvati, 

razkriva ńkodo, ki jo ńtevilne drņavi utrpijo zaradi trdovratnega pojava zgodnjega opuńčanja 

poklicnega usposabljanja. 

Tudi v tem primeru ponuja evropska mobilnost ńiroko paleto moņnih reńitev, s katerimi bi 

učence na koncu odvrnili od te osebne odločitve, ki povzroča resen skupni socialni in 

proizvodni primanjkljaj. 

Če upońtevamo ńe cilje iz strategije Evropa 2020 glede ustvarjanja delovnih mest in 

konkurenčnosti v svetovnem merilu, ugotovimo, da je več kot dovolj razlogov za opredelitev 

ciljev, področij ukrepov za Evropsko unijo in posamezne drņave, konkretnih ukrepov, ki jih 

mora sprejeti Komisija, in moņnih sprememb ali izboljńav programa Erasmus+. 

1. Razńiriti in izboljńati je treba moņnosti za mobilnost udeleņencev poklicnega 

usposabljanja. Začeti je treba z oblikovanjem referenčnega okvira, ki jim bo na 
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preprost in jasen način predstavil moņnosti, ki jih imajo na voljo: ponudbo 

predmetov, lokacijo, poklicni sektor, ponudbo poklicnih praks, podjetja, trajanje, 

končna izobrazba, ki jo ņelijo pridobiti, itd. 

2. Sprejeti je treba skupne in dopolnilne ukrepe Evropskega socialnega sklada in 

programa Erasmus+, da se ta programa uskladita in okrepita in da bi se izognili 

prekrivanju ali podvajanju pri uporabi sredstev EU z ustrezno dodelitvijo 

pristojnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

3. Opredeliti je treba načine za povečanje finančnih sredstev, ki bo potrebno za 

premostitev kompleksnosti in teņav, s katerimi se soočajo udeleņenci teh 

programov EU. Pri tem je treba ustrezno upońtevati sodelovanje in trud 

posameznih deleņnikov v tem procesu: ńolske uprave, podjetja, upravni organi in 

posredniki, druņine in učenci, fundacije in socialne organizacije ipd. 

4. Pripraviti je treba programe za odpravo ovir in ustvarjanje primernih okolij za 

uspeńne pobude mobilnosti: zmanjńanje jezikovnih ovir, spoznavanje različnih 

kulturnih resničnosti in proizvodnih socialno-ekonomskih ozadij ipd. 

5. Dogovoriti se je treba o časovnem načrtu in konkretnih ciljih za programe 

Europass, ECVET in evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, s katerimi je treba na ravni EU 

zagotoviti okolje zanesljivosti in medsebojnega zaupanja med deleņniki, ki sta 

nepogreńljiva za uresničitev ambicioznih ciljev programov. 

6. Z ustrezno jasnostjo je treba opredeliti posrednike, ki bodo izvajali nove 

operativne naloge in dobili pristojnosti glede zagotavljanja mobilnosti, gre za 

ključno nalogo, ki je bila doslej le deloma izpolnjena. Na tem področju je zelo 

jasno razvidna relativna ńibkost poklicnega usposabljanja v celoti v primerjavi z 

nespornimi zmogljivostmi mreņe evropskih univerz, ki zagotavljajo optimalne 

rezultate dvostranskih odnosov. 

Zato se zdi, da bi bila najboljńa reńitev vzpostavitev regionalnih agencij ali 

konzorcijev na podlagi partnerstva med izobraņevalnimi ustanovami in podjetji. 

7. Zagotoviti je treba, da bo mobilnosti privedla do zaposljivosti.  Najprej je treba 

reńiti vprańanje priznavanja ńtudijskih programov, kakor tudi pridobljenih 

spretnosti in potrjenih poklicnih izkuńenj, vključno s tistimi, ki so pridobljene v 

drugih drņavah prek programov mobilnosti. 

8. Prilagoditi je treba zadevne izobraņevalne sisteme, da se bodo uspeńno spopadali s 

teņavo neusklajenosti med ponudbo spretnosti in povprańevanjem po njih. 

9. Posebno pozornost je treba nameniti pripravi in mobilnosti učiteljev, ki sodelujejo 

v procesu poklicnega usposabljanja, s programi izmenjav, zasnovanimi posebej 

zanje, ne glede na to, ali imajo vlogo spremljevalca in ali usposabljajo skupine ali 

učence, ali ne. 

10. Prizadevati si je treba za oblikovanje sektorsko ali regionalno specifičnih 

podjetnińkih grozdov, ki bi bili neposredno vključeni v upravljanje programov 

mobilnosti, tako da bi sprejemali učence na prakso in zagotavljali delovne 

izkuńnje, prilagojene ņelenemu izobraņevalnemu cilju. 

Te smernice v desetih točkah za politične ukrepe so namenjene vsem deleņnikom poklicnega 

usposabljanja in izrecno predvidevajo, da vodilno vlogo prevzamejo Evropska komisija in 
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specializirane agencije tega sektorja, med katerimi velja omeniti zlasti Cedefop, ki mora 

prevzeti ključno vlogo ter ustrezno opredeljeno pristojnost, ki jo morajo vsi akterji tudi 

ustrezno spońtovati.  
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE 

za Odbor za kulturo in izobraņevanje 

o programu Erasmus+ in drugih instrumentih za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem 

izobraņevanju in usposabljanju – pristop vseņivljenjskega učenja 

(2015/2257(INI)) 

Pripravljavec mnenja (*): Enrique Calvet Chambon 

 

(*) Pridruņeni odbor – člen 54 Poslovnika 

 

POBUDE 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraņevanje kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je po podatkih Eurostata stopnja leta 2014 brezposelnosti kljub počasnemu 

okrevanju gospodarstva ńe naprej ostala visoka, in sicer kar do 10,2 %; ker stopnja 

brezposelnosti mladih v EU trenutno znańa 22,1 %, ker je zaposlenih le 51 % starostne 

skupine od 55 do 64 let in ker razlika med spoloma v stopnji zaposlenosti starejńih 

delavcev znańa 13.6 odstotnih točk; 

B. ker je neskladje med ponudbo znanj in spretnosti ter povprańevanjem po njih ńe vedno 

prisotno, kot kaņe napovedano visoko ńtevilo prostih delovnih mest iz gospodarske 

napovedi Komisije iz jeseni 2015; 

1. poudarja, da so program Erasmus in drugi programi mobilnosti v izobraņevanju in 

usposabljanju prispevali k evropskemu povezovanju, okrepili idejo o drņavljanstvu, 

omogočili osebni razvoj ńtudentov in njihovo kritično razmińljanje ter učenje novih 

jezikov; poudarja, da so ti programi posredno vplivali na zaposlovanje in meni, da 

Erasmus+ ne bi smel zmanjńati njihovih doseņkov, temveč jih dopolniti, zlasti s 

pripravo mladih na zaposlitev; 

2. poudarja, da se ńtevilo ńtudijskih obdobij, opravljenih v tujini prek programa Erasmus, 

od leta 2008 kljub gospodarski, finančni in socialni krizi stalno povečuje; opozarja na 

dejstvo, da se je hkrati skokovito povečalo ńtevilo delovnih praks v tujini; na podlagi 

tega sklepa, da mladi delovne prakse očitno dojemajo kot odlično priloņnost za krepitev 
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lastne zaposljivosti; priporoča, naj Evropska komisija, nacionalne agencije, 

organizatorji in ustanove upońtevajo ta razvoj dogodkov
1
; 

3. poudarja, da so poklici, ki so povezani s poklicnim izobraņevanjem in usposabljanjem 

dovolj proņni, da se jih lahko opravlja kjerkoli in je torej mobilnost v okviru poklicnega 

izobraņevanja in usposabljanja pomembno orodje v boju proti brezposelnosti, saj 

izboljńuje zaposljivost, zmanjńuje vrzeli v znanju in spretnostih ter pospeńuje 

usklajevanje ponudbe in povprańevanja na trgu dela, zlasti za mlade, zagotavlja znanja 

in spretnosti ter edinstveno izkuńnjo, ki je potrebna za konkurenčnost na danańnjih trgih 

dela v EU; meni, da program Erasmus+ prispeva k razvoju posebnih poklicnih znanj ter 

prečnih in prenosljivih sposobnosti, kot je podjetnińtvo, ter ńiri moņnosti za 

vključevanje sektorja proizvodnje, zato predstavlja učinkovito orodje za trg dela; poziva 

drņave članice, naj odločno spodbujajo vse priloņnosti v okviru novega programa 

Erasmus+, ki mladim zagotavlja moņnosti ńtudija, pa tudi vajenińtva in pripravnińtva; 

4. priporoča spodbujanje in povečanje vrednosti dualnega izobraņevanja ter krepitev 

poklicnih usposabljanj za iskalce zaposlitve in delavce, pri čemer je treba posebno 

pozornost nameniti nizkokvalificiranim posameznikom; 

5. meni, da bi morali programi mobilnosti v prvi vrsti sluņiti kot orodje za obogatitev 

lastnega ņivljenjepisa, kadar na matični instituciji ali v matični drņavi primanjkuje 

posameznih moņnosti izobraņevanja; zato meni, da bi morala biti dodana vrednost 

tovrstne izkuńnje pomemben dejavnik pri izbiri institucije gostiteljice, zaradi česar bi 

udeleņencem programov mobilnosti morale glede izbire moņnosti 

izobraņevanja/poklicnih izkuńenj svetovati in jih usmerjati matične institucije; meni, da 

je potrebno tudi naknadno preverjanje ustreznosti programov mobilnosti; 

6. poziva k boljńemu promoviranju programov mobilnosti za vińje ravni visokega 

izobraņevanja, da bi dosegli cilje internacionalizacije evropskih univerz in raziskovalnih 

centrov; 

7. izraņa zaskrbljenost, da mladi program Erasmus+ dojemajo predvsem kot program za 

ńtudente visokońolskih izobraņevalnih programov; zato priporoča, da se na evropski, 

nacionalni in regionalni ravni več pozornosti nameni spodbujanju prepoznavnosti 

različnih področij in zadevnih delnih programov, ki se nanańajo na vsako posamezno 

področje, kot so ńolsko izobraņevanje (Comenius), visoko ńolstvo (Erasmus), 

mednarodno visoko ńolstvo (Erasmus Mundus), poklicno izobraņevanje in usposabljanje 

(Leonardo da Vinci), izobraņevanje odraslih (Grundtvig) ter mladih (Youth in Action) 

in ńport; 

8. poziva Komisijo, drņave članice in ključne deleņnike, naj izboljńajo prepoznavnost 

programov poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, da bi odpravili kulturne ovire in 

se spopadli s pomanjkanjem motivacije, proaktivne dovzetnosti in jezikovnih spretnosti, 

zlasti na območjih, ki jih je najbolj prizadela brezposelnost mladih; meni, da je treba 

poskrbeti, da bodo ti programi brez razlikovanja na voljo vsem drņavljanom; poziva k 

                                                 
1
 Glej publikacijo „Student and staff mobility in times of crisis“ (Mobilnost ńtudentov in zaposlenih v času 

krize), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), december 2014, financirano s sredstvi Evropske 

komisije. 
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ciljni obravnavi skupin, za katere obstaja tveganje brezposelnosti, kot so invalidi; se 

zavzema za olajńanje dostopa do poklicnega izobraņevanja in usposabljanja ter do 

kvalifikacij s spodbujanjem proņnosti poteka učenja in prilagodljivosti ureditve ter 

moņnosti usposabljanja, ńe posebej pri skupinah z nezadostnimi osnovnimi znanji in 

delavcih z niņjo ali srednjo ravnjo kvalifikacij; opozarja, da je treba za učinkovito 

promocijo programov mobilnosti med ņenskami upońtevati uravnoteņeno zastopanost 

spolov pri dostopu do takńnih izkuńenj v okviru poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja; v zvezi s tem meni, da je treba določiti smele cilje in spremljati 

napredek; 

9. opozarja na razliko med spoloma, kar zadeva znanja in spretnosti s področij znanosti, 

tehnologije, inņenirstva in matematike ter zaposlovanje na teh področjih po vsej EU in 

poziva Komisijo in drņave članice, naj se v celoti zaveņejo programu Erasmus+ in ta 

mehanizem uporabijo kot ključno priloņnost za razvoj znanj in spretnosti s področij 

znanosti, tehnologije, inņenirstva in matematike, da bi okrepili zmoņnost ņensk za 

ustvarjanje poklicnih poti na teh področjih in s tem zmanjńali obstoječo vrzel v znanjih 

in spretnostih na teh področjih; 

10. opominja, da imajo invalidi posebne potrebe in zato potrebujejo ustrezno podporo, da bi 

dostopali do ńtipendijskih programov v okviru programa Erasmus+; zato poziva 

Komisijo, naj uvede dodatne ukrepe, da bi invalidnim osebam omogočili neoviran in 

nediskriminatoren dostop do vseh ńtipendijskih programov v okviru programa 

Erasmus+; 

11. poziva drņave članice, naj zagotovijo ustrezno usposabljanje ter nadaljnji poklicni 

razvoj učiteljev in vodij izobraņevanja v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju, da 

bi jim pomagali uporabljati najustreznejńe metode poučevanja, ki bi temeljile na 

praktičnih izkuńnjah iz resničnega ņivljenja; 

12. spodbuja Komisijo in drņave članice, naj zagotovijo ustrezna finančna sredstva za 

podporo programov mobilnosti, pri čemer je treba upońtevati morebitne finančne ovire; 

meni, da je potrebna večja preglednost načina, na katerega podjetja dopolnjujejo 

dodeljena nadomestila ali moņnosti zagotavljanja drugih oblik pomoči; meni, da je za 

uspeńne rezultate potrebna povezljivost Evropskega socialnega sklada in programa 

Erasmus+ ter njeno spremljanje; spodbuja uvedbo minimalne ravni nadomestil, 

prilagojenih v skladu z odstopanji med pogoji bivanja, cenami in strońki v drņavah 

članicah; podpira zamisel, da bi morale drņave članice uvesti ukrepe, s katerimi bi 

omogočili potrebno in koristno podporo, kjer je to ustrezno, npr. za nastanitev in 

prevoz, pri tem pa naj posebno pozornost namenijo potrebam mladoletnikov ter pripravi 

ńtudentov pred njihovo mednarodno izkuńnjo, na primer s poklicnim svetovanjem, 

učenjem jezikov in medkulturno komunikacijo; 

13. poudarja ńtevilne slabosti, ki so jim ńe vedno izpostavljeni tisti, ki izkoristijo svojo 

pravico do mobilnosti, in sicer kar zadeva socialno varnost in priznavanje kompetenc, 

ter poudarja, da si mora mobilnost v okviru programa Erasmus+ prizadevati za reńitev 

teh teņav; 

14. poziva k ciljno usmerjeni obravnavi teņav v zvezi z Evropsko prostovoljno sluņbo, kar 

zadeva zavarovanje udeleņencev, potrjevanje, upravljanje baze podatkov in podpiranje 

prostovoljcev, da bi preprečili upad ńtevila udeleņencev; 
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15. ugotavlja, da ńe vedno primanjkuje informacij o ureditvi priznavanja, kar pomeni, da je 

uporabnikom tuja in jo je teņko uporabljati in razumeti; 

16. poudarja pomen skupnega evropskega izobraņevalnega območja, ki temelji na močnem 

vidiku mobilnosti – ki vključuje ne le visokońolsko izobraņevanje, temveč tudi poklicno 

izobraņevanje in usposabljanje –, ki bo prispeval k oblikovanju in razvoju močnejńe 

evropske identitete ter okrepljene drņavljanske pripadnosti; 

17. opozarja, da so bile s pomočjo evropskega ogrodja kvalifikacij narejene pomembne 

izboljńave pri priznavanju diplom, kreditnih točk, potrdil o usposobljenosti, akreditacij 

strokovnega znanja in znanja, pridobljenega v okviru poklicnega izobraņevanja in 

usposabljanja; poziva k oblikovanju specifičnih ciljev, med njimi k vzpostavitvi 

popolnoma operativnega sistema prenosa in priznavanja kreditnih točk na podlagi 

evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju 

(ECVET); spodbuja razvoj skupnih kvalifikacij na področju poklicnega izobraņevanja 

in usposabljanja, ki bi lahko zagotovile mednarodno priznavanje kvalifikacij; 

18. se zavzema za pripravo zelene knjige o poklicnem izobraņevanju, usposabljanju in 

mobilnosti ter priznavanju znanj in sposobnosti v Evropi v tesnem sodelovanju z vsemi 

ključnimi deleņniki; opozarja, da je treba v celoti izvajati sedanja priporočila v zvezi s 

poklicnim izobraņevanjem in usposabljanjem; poudarja, da nepriznavanje 

usposobljenosti negativno vpliva na cilje strategije Evropa 2020 glede stopnje 

zaposlenosti in ovira prosti pretok iz Pogodb; 

19. poudarja ključni pomen, ki ga ima priznavanje doseņkov in pridobljenih znanj in 

spretnosti ter kompetenc učencev v vseh drņavah članicah; meni, da programi 

mobilnosti EU neposredno vplivajo na neformalno in priloņnostno učenje upravičencev, 

s čimer izboljńujejo njihovo zaposljivost in zmoņnost prilagajanja trgu dela; poziva 

Komisijo in drņave članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za priznavanje 

neformalnega in priloņnostnega učenja prek procesov za priznavanje znanj in spretnosti; 

20. obņaluje, da je neformalno učenje v okviru sedanjega programa Erasmus+ deleņno manj 

pozornosti in manjńega deleņa proračunskih sredstev; poudarja pomen neformalnega 

učenja na evropski ravni, zlasti prek dela mladih in prostovoljnega dela starejńih; poziva 

k jasnemu namenjanju pozornosti neformalnemu in priloņnostnemu učenju v okviru 

programa Erasmus+; poleg tega meni, da bi morala obstajati moņnost prijave na velike 

projekte na področju izobraņevanja odraslih, za katere bi veljala enaka načela kot za 

koalicije sektorskih znanj in spretnosti; 

21. poziva Komisijo in drņave članice, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, za dosego 

ciljev Evropske strategije za izobraņevanje in usposabljanje 2020; meni, da mora 

mobilnost upońtevati vidik stalnega poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, saj je 

ključnega pomena za izboljńanje in posodobitev znanj in spretnosti, pa tudi strokovnega 

znanja; poudarja, da so vseņivljenjsko učenje ter poklicno izobraņevanje in 

usposabljanje ključnega pomena za izboljńanje izgledov dolgotrajno brezposelnih za 

zaposlitev; 

22. poziva drņave članice, naj izboljńajo izvajanje programov mobilnosti v poklicnem 

izobraņevanju in usposabljanju ter odpravijo preostale ovire, in skupaj s Komisijo, 

nacionalnimi in evropskimi izvajalskimi agencijami in ključnimi deleņniki nadaljujejo 
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sodelovanje pri izboljńevanju programov mobilnosti v poklicnem izobraņevanju in 

usposabljanju; meni, da bi moral biti rezultat tega sodelovanja pregled zahtev za 

zagotovitev ustreznosti njihovega trajanja, vsebine, kompetenc in učnih izidov, ob 

sočasnem povezovanju mobilnosti za centre za usposabljanje in za delovna mesta ter 

dajanju prednosti dolgoročnim izkuńnjam (npr. ńest mesecev) pred kratkoročnimi; 

23. poziva Komisijo in drņave članice, naj izboljńajo tako kakovost kot ponudbo vajenińtev, 

tako da bo vsakemu dijaku, vključenemu v poklicno izobraņevanje in usposabljanje, 

zagotovljeno vajenińtvo, da bi s tem zagotovili kakovostno poklicno izobraņevanje in 

usposabljanje, ki dejansko izboljńuje rezultate na trgu dela, mladim pa zagotavlja znanja 

in spretnosti ter veńčine za ņivljenje; 

24. poziva Komisijo, naj pripravi, drņave članice pa da podprejo predlog programa 

evropskega pripravnińtva, ki bi zagotavljal sklop pravic za vajence in udeleņence v 

poklicnem izobraņevanju in usposabljanju; poudarja pozitivno vlogo, ki jo lahko imajo 

starejńi v izobraņevanju in usposabljanju mladih za čim večjo medgeneracijsko 

izmenjavo prek vajenińtva in mentorstva, pa tudi za omogočanje učenja na podlagi 

izkuńenj v večgeneracijskih skupinah; spodbuja Komisijo in drņave članice, naj 

sprejmejo konkretne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da vajenińtva in pripravnińtva, 

ki so del programa Erasmus+, ne bodo zlorabljena in spremenjena v instrument za 

zniņevanje strońkov dela; 

25. priporoča, naj vsi ključni deleņniki delujejo na oblikovanju skupnih strategij za 

povińanje stopnje vračanja ali mobilnosti pripravnikov in vajencev v poklicnem 

izobraņevanju v druge predele Evrope, ob spońtovanju njihovih ņelja, da bi usmerili 

znanje in izkuńnje, ki so jih pridobili v tujini, v odpravo neravnoteņij in krepitev 

kohezije v svojih domačih okoljih, v katerih primanjkuje ljudi z znanji in spretnostmi, 

ali drugod po Evropi; 

26. poudarja, da se je nujno treba posvetovati z zasebnimi in javnimi industrijskimi in 

storitvenimi sektorji, tudi s proizvodnim sektorjem (zlasti MSP in mikro podjetji), in/ali 

jih vključiti v načrtovanje, pripravo in izvajanje kakovostnih programov mobilnosti na 

področju poklicnega izobraņevanja in usposabljanja in podporo tem programom; meni, 

da je treba pri izbiri programov upońtevati moņnosti za zaposlitev v gostiteljskem 

podjetju in organizaciji; meni, da bo proņno in konstruktivno partnerstvo, temelječe na 

dialogu, sodelovanju in zgledih dobre prakse med vsemi deleņniki, zagotovilo uspeh in 

dodano vrednost poklicnega izobraņevanja in usposabljanja; meni, da je enako potrebna 

tudi izmenjava znanja in zgledov dobre prakse med centri za usposabljanje in podjetji; 

poziva Komisijo, naj spremlja ponudbo in povprańevanje na trgu dela v EU, pa tudi 

geografsko in poklicno mobilnost, da bi zadostili potrebam trga dela; meni, da bi s tem 

na eni strani zmanjńali vrzel med usposabljanjem, ki je na voljo, ter tem, kar čaka mlade 

v poslovnem okolju, na drugi strani pa med trņnimi potrebami v sektorjih z dodano 

vrednostjo (npr. digitalno in zeleno gospodarstvo, energetika, obrambni sektor, sektor 

nege in sektor stanovanjske obnove); 

27. ugotavlja, da morajo biti v sedanjih gospodarskih razmerah, ki jih zaznamujejo visoka 

stopnja brezposelnosti mladih ter razlike med povprańevanjem po znanjih in spretnostih 

in njihovo ponudbo, programi mobilnosti na področjih izobraņevanja in poklicnega 

usposabljanja natančneje prilagojeni posebnim zahtevam trga dela; 
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28. ugotavlja, da kot del prehoda na bolj digitalizirano gospodarstvo poteka ponovno 

opredeljevanje delovnih mest ter znanj in spretnosti; zato poziva drņave članice in 

Komisijo, naj sodelujejo z zasebnim sektorjem ter razvijejo strategije za pridobivanje 

znanj in spretnosti ter programe poklicnega izobraņevanja in usposabljanja za 

prekvalifikacijo delavcev; 

29. poudarja pozitivne rezultate prejńnjega programa Erasmus za mlade podjetnike, pa tudi 

vlogo poklicnega izobraņevanja in usposabljanja pri spodbujanju podjetnińkega duha 

med mladimi Evropejci; zato upa, da bodo okrepljene pobude EU za podporo 

podjetnińtvu mladih in ustanavljanju novih inovativnih podjetij; 

30. podpira program Evropske komisije Erasmus za mlade podjetnike, ki bodočim 

podjetnikom ponuja moņnost usposabljanja pri izkuńenih podjetnikih, vodjih manjńih 

podjetij v drņavah, ki sodelujejo v programu; poudarja, da je takńna izmenjava koristna 

za obe strani, saj hkrati novim podjetnikom omogoča pridobivanje znanj in spretnosti, 

ki so nujno potrebna za dobro upravljanje podjetja, izkuńenemu podjetniku pa 

pridobitev novega pogleda na njegovo podjetje, razvoj poklicne mreņe in prodor na 

nove trge; 

31. pozdravlja orodja, ki jih je razvila Komisija, kot so evropsko ogrodje kvalifikacij 

(EQF), Europass, Eures in portal o moņnostih izobraņevanja v evropskem prostoru 

Ploteus, ki ponujajo informacije o poklicnem izobraņevanju in usposabljanju ter 

mobilnosti, vendar obņaluje, da ta orodja niso dovolj znana ali uporabljana; poziva 

Komisijo, drņave članice in javne zavode za zaposlovanje, naj obveńčajo in ozaveńčajo 

o programu Erasmus+ in drugih orodjih, katerih namen je spodbujanje mobilnosti na 

področju poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, zlasti med malimi in srednjimi 

podjetji; meni, da bi povečanje učinkovitosti teh orodij omogočilo več ljudem, da 

izkoristijo te priloņnosti za dosego cilja mobilnosti; meni, da bi posvetovanje in/ali 

udeleņba proizvodnega sektorja pri načrtovanju in posodabljanju teh orodij prineslo 

dodano vrednost in omogočilo odziv na povprańevanje na trgu dela; ugotavlja, da so 

potrebna povečana prizadevanja Komisije za zmanjńanje birokracije za prosilce in 

gostiteljska podjetja in institucije ter vztraja, da bi večja preglednost, enostavnost in 

jasnost pri izvajanju pomagali reńiti pretekle teņave v zvezi s plačili; poziva odgovorne 

organe, naj razińčejo in po potrebi čim prej začnejo obravnavati morebitne 

pomanjkljivosti; 

32. pozdravlja izboljńano ureditev za dostopanje s programom povezanih dokumentov v 

vseh uradnih jezikih EU; ugotavlja, da bi morali izboljńati kakovost prevodov, da bi 

preprečili dvoumnost in napačno razumevanje s strani udeleņencev; 

33. meni, da mora mobilnost v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju spodbujati 

poklicno in ne le akademsko mobilnost; poziva Komisijo, naj spodbuja to poklicno 

mobilnost prek mehanizmov za poklicno prilagajanje in jezikovno podporo, da bi 

zagotovili uspeńno in dobro vodenje izkuńenj v drugih drņavah; poudarja dejstvo, da je 

dobro poznavanje tujih jezikov bistveno v poklicnem ņivljenju in pozdravlja dejstvo, da 

bo znanje tujih jezikov udeleņencev v projektih Erasmus+ okrepljeno z uporabo 

standardiziranih spletnih jezikovnih testov in tečajev (npr. prek portala OLS); 

34. poudarja, da obstaja 20 čezmejnih partnerstev Eures, ki nudijo pomoč skoraj 600 000 

delavcem iz obmejnih regij, ki ņivijo v domači drņavi, delajo pa v drugi, in da ta 
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partnerstva pomagajo delavcem pri reńevanju upravnih, pravnih in organizacijskih 

vprańanj, ki vplivajo na čezmejno zaposlovanje in iskanje zaposlitve; poudarja pomen 

teh partnerstev za spodbujanje mobilnosti v obmejnih regijah; spodbuja drņave članice, 

naj podpirajo ta partnerstva in odločneje spodbujajo njihovo uporabo, zlasti med 

mladimi; 

35. pozitivno vrednoti začetek pilotnih projektov ter nedavno potrjenega evropskega okvira 

za mobilnost vajencev kot podlage za izboljńanje programa Erasmus+, ki je namenjen 

omogočanju več in boljńe mobilnosti v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju, ki bi 

trajala dlje; poziva k oblikovanju okvira za dolgoročne pobude namesto izključno na 

projekte osredotočenih ukrepov, da bi oblikovali trajen in vzdrņen sistem, ki deluje v 

celoti, je predvidljiv in spodbuja prost pretok znanj in spretnosti po vsej Evropi; 

36. ugotavlja, da bi lahko Evropski okvir mobilnosti vajencev deloval kot nekakńna hitra 

pot za zmanjńanje brezposelnosti mladih, in sicer z omogočanjem nemotenega prehoda 

iz izobraņevanja in usposabljanja na trg dela; poziva k ustvarjanju boljńih priloņnosti za 

učence v poklicnem izobraņevanju in usposabljanju za opravljanje delovne prakse v 

sosednjih drņavah, na primer s povračilom potnih strońkov učencem, ki ńe vedno ņivijo 

v matičnih drņavah; 

37. poudarja pomen jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih pri podpiranju 

vajenińtev, pripravnińtev, poklicnega izobraņevanja in usposabljanja, posredovanja 

zaposlitev in nadaljnjega izobraņevanja za pridobitev kvalifikacije; poziva Komisijo in 

drņave članice, naj zagotovijo, da bodo tem programom v celotnem programskem 

obdobju 2014–2020 dodeljena ustrezna sredstva; 

38. ugotavlja, da evropska sredstva, namenjena programu Erasmus+ in programom za 

poklicno izobraņevanje in usposabljanje niso sorazmerna s ńtevilom tistih, ki se ņelijo 

vključiti v izmenjave, ki jih ponujajo ti programi, ali njihovimi potrebami, zato poziva 

drņave članice, naj spodbujajo dvostranske sporazume, da bi dopolnili dejavnosti 

programa Erasmus+ in evropskih programov za poklicno izobraņevanje in usposabljanje 

ter tako povečali mobilnost mladih Evropejcev; 

39. poziva k pregledu/reviziji večletnega finančnega okvira na podlagi meril, tudi 

predhodne ocene učinkovitosti ukrepov za boj proti brezposelnosti, pri čemer naj se 

znesek sredstev za manj učinkovito izvajane ukrepe zmanjńa; meni, da je takńen pristop 

zlasti pomemben v kriznem času, kot je sedanji, ki ga zaznamujejo nesprejemljiva 

neravnovesja; 

40. poziva Komisijo, naj zagotovi najnovejńe statistične podatke in opravi ocene in/ali 

ńtudije v zvezi s programom Erasmus+ in drugimi programi mobilnosti v poklicnem 

izobraņevanju in usposabljanju, kjer je izvedljivo, da bi izmerila njihov vpliv na 

prilagajanje delovnih izkuńenj delovnim mestom z vidika stopnje zaposlovanja, pa tudi 

da bi preučila, zakaj iz nekaterih drņav članic prihaja več prońenj za delo v okviru 

poklicnega izobraņevanja in usposabljanja ter izpopolnjevanja v tujini in pripravi načrt 

za njihovo večjo udeleņenost; meni, da bi bilo treba te statistične podatke in ocene 

vključiti in upońtevati pri pripravi vmesnega pregleda programa Erasmus+. 
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