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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva k nenehnemu izboljševanju politik EU in držav članic na področju 
izobraževanja, usposabljanja in kvalifikacij, da bi zagotovili kakovostno izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje, ki sta dostopna vsem, obravnavali zlasti vse večjo vrzel v 
znanjih in spretnostih, vključno z digitalnimi znanji in spretnostmi ter znanji in 
spretnostmi za digitalno prihodnost, ter potrebo po razumevanju in oblikovanju 
digitaliziranega gospodarstva in družbe in se pripravili na prihodnji vpliv umetne 
inteligence na trg dela in v javnem življenju; poudarja, da bi morale te politike 
spodbujati osebni in družbeni razvoj in nove zaposlitvene priložnosti v prihodnosti, 
hkrati pa tudi upoštevati cilje energetskega prehoda k nizkoogljičnemu in trajnostnemu 
gospodarstvu in evropskemu zelenemu dogovoru; poziva države članice, naj pospešijo 
izvajanje priporočil za posamezne države;

2. poudarja, da je socialno-ekonomska prikrajšanost pogosto pokazatelj slabih 
izobraževalnih rezultatov in obratno; vztraja, da lahko ustrezno financiran, kakovosten 
in vključujoč sistem izobraževanja in vseživljenjskega učenja pomaga prekiniti ta 
začarani krog in spodbuja socialno vključenost in enake možnosti; podpira načrte, da bi 
v bližnji prihodnosti uresničili evropski izobraževalni prostor, s posebnim poudarkom 
na priznavanju izobraževalnih kvalifikacij, tako da bi vsem omogočili dostop do 
kakovostnega izobraževanja; poziva Komisijo, naj pomaga državam članicam pri 
reformi in posodobitvi njihovih izobraževalnih sistemov, vključno z digitalnim učenjem 
in kakovostnim poučevanjem, ter spodbuja izmenjavo dobrih praks v okviru programa 
Erasmus+;

3. trdi, da kakovostna, dostopna in vključujoča predšolska vzgoja in varstvo pozitivno 
vplivata na vse otroke, še bolj pa na otroke iz manj privilegiranih socialno-ekonomskih 
okolij in na otroke s posebnimi potrebami, s tem pa prispevata k zmanjšanju socialnih 
neenakosti in spodbujata vključevanje v družbo; poudarja, da imata predšolska vzgoja 
in varstvo ključen vpliv na razvoj, učenje in dobrobit otrok, ter ustvarjata temelje za 
večjo uspešnost pri doseganju dolgoročnih življenjskih ciljev, socialno vključenost in 
zaposljivost; zato podpira prizadevanja za vzpostavitev evropskega jamstva za otroke, 
pri čemer je treba upoštevati rezultate študije izvedljivosti in spoštovati načelo 
subsidiarnosti;

4. poziva države članice, naj več vlagajo v izobraževanje in usposabljanje, ker je 
strukturno vlaganje v človeški kapital s poudarkom na mladih in ljudeh z manj 
priložnostmi, ključno za spodbujanje znanjsko intenzivne, trajnostne, kakovostne in 
vključujoče rasti, ki temelji na znanju, saj vlada vse večje pomanjkanje znanj in 
spretnosti ter neskladje med ponudbo znanj in spretnosti, zlasti na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva, (umetnosti) in matematike, ter povpraševanjem 
po njih v hitro spreminjajočem se svetu dela, zlasti v času digitalizacije; poudarja, da je 
pomembno že v zgodnjem otroštvu zagotoviti okoljsko in podjetniško izobraževanje, da 
bi mlade spodbudili k ustanavljanju podjetij, in meni, da je treba storiti več, da bi več 
deklet pritegnili na področje naravoslovja, tehnike, inženirstva, (umetnosti) in 
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matematike; poudarja, da bi morala biti digitalna in medijska pismenost osnovni 
sestavni del izobraževalnih politik in bi morala med drugim vključevati kibernetsko 
varnost, kibernetsko higieno, kibernetsko odgovornost in varstvo podatkov;

5. poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo ukrepe za spodbujanje kakovostnega 
vajeništva v EU in preučijo možnosti za sprejetje evropskega statuta za vajeništvo;

6. meni, da imajo evropski strukturni in investicijski skladi ključno vlogo pri izboljšanju 
dostopa do učnega gradiva in informacij ter za dejavno vključevanje mladih, zlasti 
tistih, ki živijo na podeželskih in oddaljenih območjih ali na območjih, v katerih 
prebivalstvo upada, ali tistih, ki so po izvoru priseljenci; v zvezi s tem ugotavlja, da 
imajo lahko pomembno vlogo inovativne tehnike poučevanja in učenja v povezavi z 
dostopom do digitalnih virov informacij;

7. opozarja, da leta 2018 v EU 16,5 % ljudi, starih od 20 do 34 let – torej vsak šesti mladi 
– ni bilo zaposlenih, se ni izobraževalo ali usposabljalo ter da je delež mladih, ki so 
zgodaj opustili šolanje, znašal 10,6 %; priznava, da so te številke tako nizke kot v 
prvem četrtletju 2008 in najnižje, odkar so se tovrstni podatki začeli zbirati v prvem 
četrtletju 2006; vendar Komisijo in države članice poziva, naj okrepijo svoja 
prizadevanja, da bi zmanjšale zgodnje opuščanje šolanja in delež mladih, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, zlasti med tistimi iz socialno 
prikrajšanih okolij, naj izboljšajo učne rezultate in pri tem upoštevajo razlike med 
regijami in demografske razlike ter naj izvajajo celovite strategije preprečevanja in 
mlade, ki zgodaj opustijo šolanje, vključijo v izobraževanje in usposabljanje; 

8. poziva države članice, naj spodbujajo nadaljnje sodelovanje med izobraževalnimi 
ustanovami in podjetji, da bi pospešili razvoj nizkoogljičnih lokalnih in regionalnih 
gospodarstev ter obravnavali sedanje in prihodnje neskladje v znanju in spretnostih, tudi 
s spodbujanjem tehničnih, podjetniških in digitalnih znanj in spretnosti, naj spodbujajo 
poklicno usposabljanje in programe dualnega izobraževanja in študija ter naj 
vzpostavijo učinkovite in celovite metodologije za medsebojno priznavanje in 
potrjevanje znanj in spretnosti, diplom in kvalifikacij ter neformalnega in 
priložnostnega učenja; poudarja, da bi evropske univerze lahko postale centri odličnosti 
in inovacij, če se bo pobuda evropskih univerz učinkovito izvajala; opozarja, da je za to 
potrebno obsežno financiranje, in v zvezi s tem opozarja na njegovo zahtevo, da se 
proračun programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027 potroji;

9. poziva k izboljšanju kakovosti, dostopnosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja, h krepitvi celovitega vseživljenjskega učenja ter k razvoju znanj in 
spretnosti in preusposabljanja, predvsem pri ljudeh z nižjo stopnjo izobrazbe, zlasti pri 
odraslih in mladih odraslih ter drugih prikrajšanih skupinah, vključno z Romi in ljudmi, 
ki so po izvoru priseljenci; poudarja, da bi morali izobraževalni sistemi spodbujati 
zdrave navade, zlasti ukvarjanje s športom, ki bistveno prispeva k socialnemu 
vključevanju in integraciji, ter ponovno izraža podporo državljanski vzgoji v šolah, saj 
gre za ključni steber evropske demokracije; poudarja, da imajo izobraževanje, 
usposabljanje in vseživljenjsko učenje odraslih pozitiven vpliv na posameznika, 
gospodarstvo in družbo; 

10. meni, da so za doseganje enakosti, raznolikosti in odličnosti v izobraževanju ključni 
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učinkovito upravljanje in ustrezno financiranje vseh izobraževalnih sistemov, 
kakovostni sodobni učni viri in poučevanje, motivirani in sposobni učitelji, ki so dobro 
plačani in uživajo ugled v družbi, ter vseživljenjsko učenje; poudarja, da si je treba 
prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov v izobraževanju ter k poučevanju 
privabiti več motiviranih kandidatov z dobrimi akademskimi ali poklicnimi izkušnjami 
in pedagoškimi kompetencami; poziva k vzpostavitvi stalnega kakovostnega 
usposabljanja in podpornih sistemov za učitelje in izvajalce usposabljanja; 

11. trdi, da je v današnjem vse bolj medsebojno povezanem in odvisnem svetu znanje 
jezikov pomembna veščina, ki posameznikom omogoča neposrednejšo in bolj smiselno 
komunikacijo s svetom, hkrati pa jih pripravlja na delovanje in uspeh v globalnem 
gospodarstvu in družbi; zato poziva države članice, naj si prizadevajo doseči cilj, da 
bodo vsi državljani znali vsaj dva tuja jezika, in da se bodo tuje jezike začeli učiti 
zgodaj, kot je določeno v sklepih Sveta iz decembra 2017.
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