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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

in Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije 

vključita naslednje pobude: 

1. pozdravlja predlog Komisije za ukrepe na področju znanj in spretnosti, s katerimi bi 

zmanjšali razlike v izobraženosti in prikrajšanosti v življenju posameznika, kajti s tem 

bomo evropskim državljanom omogočili učinkovito spopadanje z brezposelnostjo in v 

Evropi zagotovili konkurenčnost in inovacije, a opozarja tudi na številna upravna ozka 

grla, ki ovirajo doseganje teh ciljev in so povezana z mobilnostjo, priznavanjem 

kvalifikacij in poučevanjem poklicnih kvalifikacij; 

2. zato države članice poziva, naj poskrbijo za dobro delovanje informacijskega sistema za 

notranji trg (IMI), lažje in boljše izmenjave podatkov in boljše upravno sodelovanje 

brez odvečnih upravnih bremen, naj uvedejo enostavnejše in hitrejše postopke za 

priznavanje poklicnih kvalifikacij in zahtev po stalnem strokovnem spopolnjevanju 

kvalificiranih delavcev, ki nameravajo delati v drugi državi članici, in naj preprečijo vse 

oblike diskriminacije; poziva Komisijo, zlasti pa države članice, naj olajšajo dostop 

ranljivih državljanov do razvoja znanj in spretnosti, in sicer tako, da ocenijo, ali je treba 

zagotoviti posebna orodja, kot so lokalni informacijski centri EU in posebni kazalniki v 

okviru ključnih kompetenc, da bi upoštevali potrebe prikrajšanih skupin; 

3. opozarja, da je za odpravo vrzeli v znanju in spretnostih in izravnavo neusklajenosti na 

trgu dela ter za spodbujanje priložnosti za družbeno mobilnost, tudi za poklicno 

usposabljanje in vajeništvo, bistveno spodbujati trajnostno rast, socialno kohezijo, 

ustvarjanje novih delovnih mest, inovacije in podjetništvo, zlasti za mala in srednja 

podjetja in obrti; zato spodbuja države članice, naj spodbujajo strokovno izobraževanje 

v skladu z gospodarskimi zahtevami; 

4. želi opomniti, da je treba še naprej dajati prednost programom za strokovno in poklicno 

izobraževanje, pripravništva in izobraževanje ter da je treba k oblikovanju programov 

usposabljanja pritegniti podjetnike, zlasti mala in srednja podjetja; želi spomniti na 

projekt Evropskega pakta za mlade, s katerim naj bi spodbujali partnerstva med podjetji 

in izobraževalnimi ustanovami; 

5. poziva Komisijo, naj analizira nacionalne sisteme poklicnih kvalifikacij in naj predlaga, 

da bi jih prilagodili spreminjajočim se potrebam in novim poklicem; poudarja, da 

morajo države članice podpreti učiteljski poklic z lažjim dostopom do informacij o 

najsodobnejši tehnologiji, ter želi spomniti, da je Komisija v ta namen zasnovala 

platformo eTwinning; 

6. poziva Komisijo in države članice, naj raziščejo, kako bi lahko izmenjavale primere 

dobre prakse na področju izobraževanja, tudi z razvojem namenskih sektorskih 

platform; 

7. poziva države članice, naj v svoje izobraževalne programe vključijo znanja s področja 

podjetništva, upravljanja, financ in uporabe komunikacijske tehnologije, da bodo 

vzgojile angažirane in dejavne državljane; poudarja, da so prostovoljstvo, pripravništvo 
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in usposabljanje odločilni elementi za oblikovanje novih, inovativnih sektorjev v naših 

vse bolj povezanih in kulturno pestrih gospodarstvih; 

8. meni, da če si želimo pozitivnih rezultatov pri strokovnem znanju in spretnostih, je 

bistvenega pomena učinkovito komuniciranje med socialnimi partnerji in lokalnimi, 

regionalnimi ter nacionalnimi javnimi organi, da bi bolje povezali ponudbo in 

povpraševanje po strokovnih znanjih in spretnostih; 

9. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostno podporo in financiranje za spodbujanje 

podjetništva in inovacijskih podjemov, s katerimi bi zagotovili vključujoče 

izobraževanje za vse; 

10. želi spomniti, da je Evropa na čelu znanja, inovacij in konkurenčnosti in med 

najboljšimi na svetu pri zagotavljanju ravnovesja med zaposlenostjo, socialno varnostjo 

in poslovnim delovanjem, a priznava, da ostaja še precej prostora za izboljšave; 

poudarja, da bi bilo treba v osnovnih šolah in po potrebi tudi v zgodnejših fazah okrepiti 

razvoj znanj in spretnosti v naravoslovju, tehnologiji, inženirstvu in matematiki pa tudi 

umetnosti; 

11. poziva Komisijo, naj zagotovi znatno podporo za razvoj digitalnih zmožnosti, 

funkcionalne pismenosti in splošnih kompetenc v vseh starostnih skupinah, da bodo 

lahko vsi ljudje dodobra izkoristili priložnosti digitalnega enotnega trga, zlasti na 

področju računalništva v oblaku, platform, velepodatkov in sodelovalnega 

gospodarstva, ne glede na zaposlitveni status in priložnosti in izzive zaradi vse večje 

robotizacije, kar bi bil prvi ukrep za boljšo uskladitev primanjkljajev in povpraševanja 

na trgu dela; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poveča financiranje iz evropskih 

okvirnih programov pa tudi iz Evropskega sklada za strateške naložbe, da bi spodbujali 

vključujoče, inovativne in kritično razmišljajoče evropske družbe, v katerih bodo lahko 

vsi državljani polno udeleženi v družbi in na trgu dela, zlasti tisti, ki živijo v socialno in 

gospodarsko bolj negotovih okoliščinah ali na oddaljenih območjih, invalidi, starejši in 

brezposelni; 

12. pozdravlja predlog Komisije, da bo pozvala države članice, naj pripravijo celovite 

nacionalne strategije za digitalna znanja in spretnosti, in jo poziva, naj pripravi 

metodologijo za ocenjevanje in vrednotenje novih digitalnih poklicev ter naj zagotovi 

ustrezno financiranje za novi izobraževalni okvir za digitalna znanja in spretnosti; 

13. soglaša z načrtom sektorskega sodelovanja za znanja in spretnosti, ki ga je Komisija 

oblikovala v okviru pilotnega programa za šest sektorjev, in spodbuja k njegovemu 

nadaljevanju. 
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