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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja pobudo Komisije o predlogu programa na področju 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, ki bo združil vse obstoječe programe in 
pomagal pri razvoju družbe, temelječe na naprednem znanju, kot pogoju za izpolnitev 
lizbonskih ciljev. Izobraževalni sistem stoji pred naslednjimi pomembnimi izzivi:
demografski razvoj, staranje delovne sile in istočasno prizadevanje za večjo stopnjo 
zaposlenosti.

Položaj žensk na trgu dela je odvisen od njihovega položaja v sistemu izobraževanja in 
usposabljanja. Na trgu dela še vedno obstajajo velike razlike med moškimi in ženskami, npr. 
razlika v plačilu, ki je pogosto rezultat neenakosti med spoloma v evropskem sistemu 
izobraževanja in usposabljanja. Več kot 60 % novih delovnih mest, nastalih med 1995 in 
2000, je bilo na področju visokih tehnologij. Ženske so slabše zastopane tako v raziskovalnih 
kot tehnoloških dejavnostih, ki v skladu z lizbonskimi cilji igrajo pomembno vlogo pri 
nastanku konkurenčno sposobnega in dinamičnega gospodarstva, temelječega na znanju. Da 
bi povečali udeležbo in prisotnost žensk na vseh ravneh izobraževanja na tem področju, je 
treba razviti posebne strategije. Na področju znanosti bi bilo treba voditi statistike, npr. o 
obsegu denarne pomoči za raziskave ali o številu žensk na univerzah in v raziskovalnih 
centrih, ter jih razčleniti po spolu, da bi našli ustrezna sredstva za zagotavljanje enakih 
možnosti moškim in ženskam v sistemu izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Enak dostop do izobraževanja

Izobraževanje in usposabljanje je namenjeno neposredno državljanom in mnogi od njih, ki 
sodelujejo v programu, so prvič v stiku z Evropsko unijo, državo članico ali državo 
kandidatko. Študij ali usposabljanje v tujini je odličen način za učenje drugega jezika in 
kulture. Program daje ljudem možnost, da pričnejo razumevati raznolikost Evropske unije in 
njenih sosedov. Program na področju vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, ki 
združuje vse obstoječe programe, torej ni pomemben samo za zagotavljanje gospodarske rasti, 
temveč še bolj za pospeševanje integracije znotraj Evropske unije.

Program mora biti dostopen vsem ljudem ter se osredotočiti predvsem na skupine, ki so v 
izobraževanju in usposabljanju slabo zastopane. Program predvideva ustanovitev mreže 
nacionalnih agencij za ciljne skupine, ki se soočajo s težavami pri dostopu do izobraževanja in 
usposabljanja, kot so učenci s posebnimi potrebami, invalidi, priseljenci in tisti, ki živijo pod 
pragom revščine. Prepogosto je izobrazbena raven otrok odvisna od izobrazbene ravni staršev, 
zato mora biti eden glavnih ciljev spodbujanje izobraževanja in usposabljanja neodvisno od 
družbenega sloja. Jezik odpira vrata integriranju v novo okolje. Pripravljavka mnenja bi rada 
opozorila države članice, da priznajo pomembno povezavo med učenjem jezikov in 
integracijo v novo okolje. Države članice zato poziva, da izboljšajo jezikovno izobraževanje 
za priseljence.

Spodbujanje znanja jezikov v Evropi je cilj, ki zahteva posebno pozornost. Na srečanju 
Evropskega sveta v Barceloni leta 2002 je bilo kot cilj opredeljeno učenje vsaj dveh tujih 
jezikov že od zgodnjega otroštva.
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Več podpore potrebujejo geografsko zapostavljena področja. Treba je spodbujati enakost med 
regijami. Težišče izobraževanja in raziskovanja mora biti na prednostih in posebnih 
karakteristikah regije.

Fleksibilne oblike izobraževanja

Pripravljavka mnenja poziva države članice, da pod drobnogled vzamejo različne oblike 
izobraževanja v svojih državah, da bi tako našli sistem izobraževanja in usposabljanja, ki 
ustreza sodobni družbi. Da bi zagotovili dostop do izobraževanja vsem ljudem, je zelo 
pomembno, da ne pozabimo, da je večina zaposlenih s polovičnim delovnim časom v 
Evropski uniji žensk. Zato je pomembno, predvsem za ženske, da obstajajo možnosti e-učenja 
in študija ob delu. 

Sodelovanje tretjih držav

Program je na voljo tudi tretjim državam in pripravljavka mnenja bi rada opozorila na pomen 
te možnosti za prihodnost Evropske unije. V vsakem primeru lahko vsakdo samo pridobi, če 
Turčija ali države zahodnega Balkana izkoristijo prednosti takšne predpristopne strategije, ki 
daje tudi pomembno priložnost državljanom Evropske unije, da sodelujejo v programih 
izobraževanja in usposabljanja izven EU. Pripravljavka mnenja poziva Komisijo in države 
članice, da v celoti zagotovijo udeležbo tretjih držav.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za kulturo in izobraževanje 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7 a (novo)

## (7a) Družba z naprednim znanjem je 
ključna za povečanje gospodarske rasti in 
stopnje zaposlenosti. Izobraževanje in 
usposabljanje sta temeljni prednostni 
nalogi Evropske unije pri doseganju 
lizbonskih ciljev.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 13 a (novo)

## (13a) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 2002/73/ES z dne 23. septembra 2002 
o spremembi direktive Sveta 76/207/EGS o 
izvrševanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk v zvezi z dostopom do 
zaposlitve, poklicnega usposabljanja in 
napredovanja ter delovnih pogojev* 
vključuje zahtevo po dostopu do vseh tipov 
in ravni poklicnega usmerjanja.

* UL L 269, 05.10.2002, str. 15

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 16 a (novo)

## (16a) Nadaljevanje nadnacionalnega 
sodelovanja in povečane mobilnosti na 
področju izobraževanja in usposabljanja bi 
prispevalo k večji kakovosti izobraževanja 
in usposabljanja v Evropski uniji.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Glede na lizbonski cilj, da je do leta 
2010 treba povečati stopnjo zaposlenosti 
žensk na več kot 60% in glede na dejstvo, 
da je segregacija trga dela še vedno močno 
prisotna, je treba ženskam omogočiti dostop 
do vseživljenjskega učenja, še posebej do 
usposabljanja s področja informacijske 
tehnologije, ter spodbujati njihovo udeležbo 
na vseh ravneh izobraževanja in 
usposabljanja.
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Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 26 a (novo)

## (26a) Posebno pozornost je treba nameniti 
skupinam, ki so slabo zastopane v sistemu 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 2

Poglavitni cilj Celostnega programa je z 
vseživljenjskim učenjem prispevati k 
razvoju Skupnosti kot družbe z naprednim 
znanjem, trajnostnim razvojem, več in 
boljšimi službami in večjo socialno 
kohezijo, ob zagotavljanju zaščitenega 
okolja za prihodnje generacije. Še posebej si 
prizadeva pospeševati izmenjavo, 
sodelovanje in mobilnost med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja znotraj 
Skupnosti, tako da bi postali svetovna 
referenca znanja.

Poglavitni cilj Celostnega programa je z 
vseživljenjskim učenjem prispevati k 
razvoju Skupnosti kot družbe z naprednim 
znanjem, trajnostnim razvojem, več in 
boljšimi službami in večjo socialno 
kohezijo, s posebnim poudarkom na 
integraciji vidika spolov v vse tipe in ravni 
sistema izobraževanja in usposabljanja, ob 
zagotavljanju zaščitenega okolja za 
prihodnje generacije.  Še posebej si 
prizadeva pospeševati izmenjavo, 
sodelovanje in mobilnost med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja znotraj 
Skupnosti, tako da bi postali svetovna 
referenca znanja.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 3, točka (c a) (novo)

## (ca) zagotavljanje dostopa do možnosti 
vseživljenjskega učenja vsem ljudem in 
izvajanje posebnih ukrepov za najbolj 
zapostavljene npr. samski starši, priseljenci, 
ljudje, ki živijo v oddaljenih področjih ali v 
revščini;
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Predlog spremembe 8
Člen 1, odstavek 3, točka (e)

(e) prispevanje k povečanemu sodelovanju 
ljudi vseh starosti v vseživljenjskem učenju;

(e) prispevanje k večjemu sodelovanju ljudi 
vseh starosti v vseživljenjskem učenju in 
namenjanje posebne pozornosti slabše 
zastopanim skupinam v sistemu 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi;

Predlog spremembe 9
Člen 1, odstavek 3, točka (f)

(f) pospeševanje učenja jezikov in jezikovne 
raznolikosti;

(f) pospeševanje učenja in rabe jezikov za 
doseganje jezikovne raznolikosti;

Predlog spremembe 10
Člen 1, odstavek 3, točka (i)

(i) izkoriščanje rezultatov, inovativnih
izdelkov in postopkov ter izmenjava dobre 
prakse na področjih, ki jih pokriva Celostni 
program.

(i) izkoriščanje rezultatov, inovativnih 
izdelkov in postopkov ter izmenjava dobre 
prakse na področjih, ki jih pokriva Celostni 
program, da bi na osnovi najboljše prakse 
izboljšali kakovost izobraževanja in 
usposabljanja.

Predlog spremembe 11
Člen 1, odstavek 3, točka (i a) (novo)

## (ia) zagotavljanje integracije načela 
enakosti spolov in neomejeno vključevanje 
moških in žensk na vsa področja 
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izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 2, točka (vi a) (novo)

## (via) morajo imeti ustrezno znanje o 
integraciji načela enakosti spolov in 
sprejeti potrebne ukrepe, da pri svojem delu 
uvajajo načelo enakosti spolov;

Predlog spremembe 13
Člen 18, točka (c)

(c) spodbujanje učenja drugega tujega 
jezika;

(c) spodbujanje učenja tujih jezikov; 


