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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka menja pozdravlja predlog Komisije o ključnih sposobnostih za vseživljenjsko 
učenje. 

Vsi državljani morajo imeti dostop do izobraževanja. Nihče ne bi smel biti diskriminiran 
zaradi spola, starosti, finančnega položaja, narodnosti ali etničnega izvora, regije, v kateri 
živi, maternega jezika ali fizičnega stanja. Zaradi tega je treba posebno pozornost nameniti 
ženskam v srednjih letih in fantom v najstniških letih. Obseg znanja, izobrazbe in 
vseživljenjskega učenja je povezan s položajem osebe na trgu dela. Pomanjkanje izobrazbe -
pa tudi nezaposlenost - pri ženskah, ki so v srednjih letih ali so starejše, je težava zlasti v 
novih državah članicah. Pripravljavka mnenja je opazila dejstvo, da vedno več fantov 
vsepovsod po Evropi opušča izobraževanje po obvezni osnovni šoli. Fante je treba spodbujati, 
naj nadaljujejo svoje izobraževanje na srednjih ali poklicnih šolah in tako pridobijo poklic. 
Obenem je treba zagotoviti, da imajo dekleta enake možnosti izobraževanja na vseh ravneh, 
vključno z osnovnošolskim izobraževanjem, akademskim študijem in na delovnem mestu. 
Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je treba na seznam ključnih sposobnosti, ki ga 
predlaga Evropska komisija, gledati kot na skupino znanj, za katera si ljudje prizadevajo, da 
bi jih osvojili v času svojega življenja. Pomembno je tudi spoznati in priznati, da so ljudje 
raznoliki ter imajo različne sposobnosti in talente. Pripravljavka mnenja želi poudariti tudi, da 
cilj pridobitve zaposlitve predstavlja najboljšo spodbudo za učenje. Stopnja brezposelnosti v 
nekaterih državah članicah je še vedno zelo visoka in univerzitetna izobrazba ne zagotavlja 
zaposlitve. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov 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 4

(4) Evropska sveta marca 2003 in decembra 
2003 poudarila potrebo po razvoju 
vseživljenjskega učenja s posebnim 
poudarkom na aktivnih in preventivnih 
ukrepih za nezaposlene in neaktivne osebe. 
Podlaga za to je bilo poročilo projektne 
skupine za zaposlovanje, ki je poudarila 
potrebo po sposobnosti prilagajanju 
spremembam, pomen vključevanja ljudi v 

(4) Evropska sveta marca 2003 in decembra 
2003, ob upoštevanju lizbonskega cilja, da 
se doseže povprečna skupna stopnja 
zaposlenosti v EU 70 % in vsaj 60 % 
stopnja zaposlenosti žensk, izkazala močno 
odločenost v smeri enakosti med spoloma in 
celovite uresničitve enakih možnosti ter 
poudarila potrebo po razvoju 
vseživljenjskega učenja s posebnim 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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trg delovne sile in ključno vlogo 
vseživljenjskega učenja.

poudarkom na aktivnih in preventivnih 
ukrepih za nezaposlene in neaktivne osebe. 
Podlaga za to je bilo poročilo projektne 
skupine za zaposlovanje, ki je poudarila 
potrebo po sposobnosti prilagajanju 
spremembam, pomen vključevanja ljudi v 
trg delovne sile in ključno vlogo 
vseživljenjskega učenja.

Predlog spremembe 2
Člen 1

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje 
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje 
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje; da okrepijo prispevek 
vseživljenjskega učenja k osebni izpolnitvi, 
socialni koheziji, aktivnemu državljanstvu 
in enakosti med spoloma z odpravljanjem 
stereotipov, povezanih z družbeno vlogo 
spolov;

Predlog spremembe 3
Člen 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; da spodbujajo raznolikost 
poklicnih izbir za mlade ženske in pri tem 
posebno pozornost namenijo majhnemu 
številu študentk v naravoslovnih znanostih 
ter na industrijskih in tehničnih področjih, 
vključno s tehnologijo informacijske 
družbe, ter tveganju, da se ženske izključi iz 
zaposlovanja na teh področjih;
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Predlog spremembe 4
Člen 3

3. da zagotovijo, da bodo odrasli sposobni 
razvijati in posodabljati ključne sposobnosti 
vse življenje ter da bo posebni poudarek na 
osredotočenosti na ciljne skupine, 
ugotovljene kot prednostne naloge v 
nacionalnem, regionalnem in/ali lokalnem 
okviru;

3. da zagotovijo, da bodo odrasli sposobni 
razvijati in posodabljati ključne sposobnosti 
vse življenje ter da bo posebni poudarek na 
osredotočenosti na ciljne skupine, 
ugotovljene kot prednostne naloge v 
nacionalnem, regionalnem in/ali lokalnem 
okviru; da spodbujajo enakost med moškimi 
in ženskami z olajšanjem dostopa žensk do 
vseživljenjskega učenja in izboljšanjem 
vključevanja žensk na trg dela;

Predlog spremembe 5
Člen 4

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za zagotovitev 
uspeha in podporo učencem, ki bo 
priznavala različne potrebe odraslih;

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za zagotovitev 
uspeha in podporo učencem, ki bo 
priznavala različne potrebe odraslih; da 
zagotovijo uresničevanje integracije načela 
enakosti spolov na vseh področjih 
izobraževanja in usposabljanja;

Predlog spremembe 6
Priloga, Uvod, odstavek 1

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega 
izobraževanja in usposabljanja morajo 
mladi razviti ključne sposobnosti do ravni, 
na kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, treba pa jih je razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja.

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. „Ključne sposobnosti“ bi bilo 
treba razumeti kot smernice za znanja, 
potrebna v današnji družbi. Vsakega 
omenjenega znanja ni mogoče v celoti 
osvojiti pred koncem začetnega 
izobraževanja. Nasprotno bi morali mladi 
ljudje osvojiti temelje teh znanj in jih 
dodatno razvijati, posodabljati in ohranjati 
kot del vseživljenjskega učenja. Pomembno 
je tudi spoznati in spoštovati raznolikost 
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med ljudmi ter razlike v njihovi 
nadarjenosti in sposobnostih.

Obrazložitev

Sposobnosti so preveč zahtevne in obsežne, da bi jih lahko pričakovali od vsakega mladega 
človeka. Cilj bi moralo biti vseživljenjsko učenje in razvoj.

Predlog spremembe 7
Priloga, Ključne sposobnosti, točka 6, del A, odstavek 2

Jedro te sposobnosti so sposobnosti 
konstruktivnega sporazumevanja v različnih 
okoljih, izražanja in razumevanja različnih 
pogledov, pogajanja z ustvarjanjem zaupanja 
in sočustvovanje. Posamezniki morajo biti 
sposobni obvladati stres in frustracije ter to 
izraziti na konstruktiven način, morajo pa 
tudi razlikovati med zasebnim in poklicnim 
življenjem.

Jedro te sposobnosti so sposobnosti 
konstruktivnega sporazumevanja v različnih 
okoljih, strpnosti, izražanja in razumevanja 
različnih pogledov, pogajanja z ustvarjanjem 
zaupanja in sočustvovanje. Posamezniki 
morajo biti sposobni obvladati stres in 
frustracije ter to izraziti na konstruktiven 
način, morajo pa tudi razlikovati med 
zasebnim in poklicnim življenjem. 

Obrazložitev

V povezavi z medosebnimi, medkulturnimi, socialnimi in državljanskimi sposobnostmi ter 
njihovim učenjem je strpnost ena od bistvenih lastnosti. Strpen odnos, tako do spolov, kot do 
različnih kulturnih, spolnih, verskih in etničnih skupin, je pomembnejši kot vsestransko 
razumevanje.


