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Sklepi Sveta z dne 26. novembra 2012 o izobraževanju in usposabljanju v okviru strategije Evropa
2020 – Prispevek izobraževanja in usposabljanja k oživitvi in rasti gospodarstva ter delovnim
mestom
(2012/C 393/02)
SVET EVROPSKE UNIJE –

izobraževanje in usposabljanje, katerih pomen je bil izposta
vljen v evropskem semestru 2012;

GLEDE NA:

člena 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3. javno razpravo o med evropskim semestrom 2012 zasta
vljenih vprašanjih izobraževanja in usposabljanja, ki je pote
kala na evropskem forumu za izobraževanje, usposabljanje in
mlade 18. in 19. oktobra 2012;

strategijo Evropa 2020 in zlasti letni pregled rasti za leto 2012
ter priporočila za posamezne države članice za leto 2012;

sklepe Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET
2020“) (1) za obdobje do leta 2020, katerega glavni cilj je
podpora nadaljnjemu razvoju sistemov izobraževanja in usposa
bljanja v državah članicah, ki naj bi zagotovili osebni, socialni in
poklicni razvoj vseh državljanov ter trajnostno gospodarsko
blaginjo in zaposljivost ob spodbujanju demokratičnih vrednot,
socialne kohezije, aktivnega državljanstva in medkulturnega
dialoga;

4. prizadevanja v okviru pregleda izobraževanja in usposablja
nja, da bi se izboljšali empirični dokazi in analitične sposob
nosti;

5. skupni tematski pregled med Odborom za izobraževanje in
Odborom za zaposlovanje, ki je bil organiziran 18. aprila
2012 –

POZDRAVLJA:

sklepe Sveta z dne 14. februarja 2011 o vlogi izobraževanja in
usposabljanja pri izvajanju strategije „Evropa 2020“ (2);

ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja v strategiji Evropa
2020, hkrati pa izpostavlja, da so države članice pristojne za
razvoj in izvajanje reform na področju izobraževanja in usposa
bljanja;

OB UPOŠTEVANJU:

februarskega Skupnega poročila Sveta in Komisije iz februarja
2012 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v
izobraževanju in usposabljanju (3), ki določa korake za izbolj
šanje upravljanja „ET 2020“ in uporabo „ET 2020“ v podporo
ciljem strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta;

TER GLEDE NA:

1. razpravo o izobraževanju in strategiji Evropa 2020 na nefor
malnem srečanju ministrov za izobraževanje 4. in 5. oktobra
2012 v Nikoziji;

2. pilotni medsebojni pregled odzivov politike na področju
izobraževanja in usposabljanja, ki je bil organiziran
17. septembra 2012 in katerega osrednja tema sta bili dve
ključni področji, tj. visokošolsko izobraževanje ter poklicno
(1) UL C 119, 28.5.2009, str. 2.
(2) UL C 70, 4.3.2011, str. 1.
(3) UL C 70, 8.3.2012, str. 9.

UGOTAVLJA, DA:

1. priporočila za posamezne države članice, ki jih je Svet izdal
10. julija 2012, na področju izobraževanja in usposabljanja
izrecno izpostavljajo spodbujanje dostopa do kakovostnega
predšolskega in šolskega izobraževanja, zmanjšanje števila
tistih, ki prezgodaj opustijo šolanje, olajšanje prehoda mladih
iz izobraževanja in usposabljanja na trg dela, izboljšanje
rezultatov izobraževanja in primernosti kvalifikacij glede na
potrebe na trgu dela, okrepitev poklicnega izobraževanja in
usposabljanja s poudarkom na usposabljanju z delom in
vajeništvu, posodobitev visokošolskega izobraževanja s
poudarkom na zmanjšanju osipa v šolah in izboljšanje
dostopa prikrajšanih skupin do izobraževanja;

2. je bil med letoma 2010 in 2011 dosežen spodbuden, čeprav
neenakomeren napredek pri doseganju glavnega cilja EU, tj.
pridobitev terciarne ali enakovredne izobrazbe in zmanjše
vanje zgodnjega opuščanja šolanja, in da so potrebna
nadaljnja prizadevanja, če želimo ta cilj doseči do leta
2020; s tem bomo zagotovili dovolj časa za izvedbo reform
na področju izobraževanja in usposabljanja;
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SOGLAŠA, DA:

1. je učinkovito in zadostno vlaganje v področja, ki spodbujajo
rast, kot sta izobraževanje in usposabljanje, celo v obdobjih
pičlih finančnih sredstev ključni element gospodarskega
razvoja in konkurenčnosti, ki sta nujna za ustvarjanje
novih delovnih mest;
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(b) s spodbujanjem sodelovanja med Odborom za izobraže
vanje in Odborom za zaposlovanje in drugimi ustreznimi
odbori;

POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ:

2. je učinkovito vlaganje v izobraževanje in usposabljanje lahko
še bolj pomembno v času gospodarskih težav in visoke brez
poselnosti mladih. Po koncu krize bo večje število mladih, ki
so zaključili visokošolsko izobraževanje ali poklicno izobra
ževanje in usposabljanje ter tako pridobili visoko kakovostno
izobrazbo, lahko občutno izboljšalo obete za rast ter prispe
valo k inovacijam in preprečevanju prihodnjih kriz;

3. je kompetence ter znanja in spretnosti mladih in odraslih na
številnih področjih treba nenehno in temeljito prilagajati
spreminjajočim se potrebam gospodarstva in trga dela.
Zato bi bilo treba zaposljivost spodbujati tako v sistemih
izobraževanja in usposabljanja kot tudi na delovnem mestu;
to je skupna odgovornost javnega in zasebnega sektorja v
okviru vseživljenjskega učenja;

4. je za dosego ciljev strategije Evropa 2020 Evropejce nujno
treba spodbuditi, da postanejo motivirani, samostojni učenci,
ki bodo lahko dolgoročno prispevali k trajnostni gospodarski
rasti in socialni koheziji;

5. bi morali sistemi izobraževanja in usposabljanja zagotoviti
lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev in pravo razmerje
med teorijo in prakso ter po potrebi okrepiti vezi med
izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela. Učenje
bi moralo biti bolje prilagojeno novim razmeram in bi po
potrebi moralo vključevati elemente praktičnega usposablja
nja, kar lahko izboljša zaposljivost študentov in drugih učen
cev;

6. mora imeti sektor izobraževanja in usposabljanja vidnejšo
vlogo, tudi na ministrski ravni, pri oblikovanju skupnih
pristopov in ciljev na področju izobraževanja in usposa
bljanja ter izvajanju tistih vidikov evropskega semestra stra
tegije Evropa 2020, ki so povezani z izobraževanjem in
usposabljanjem; ta vloga naj se okrepi:

(a) z razpravami v Svetu o vprašanjih, povezanih z evrop
skim semestrom;

1. v skladu z nacionalnimi in regionalnimi prednostnimi nalo
gami in potrebami razvijejo in izvedejo reforme za odziv na
izzive na področju izobraževanja in usposabljanja, izposta
vljene v priporočilih za posamezne države;

2. učinkovito vlagajo v izobraževanje in usposabljanje kot del
širše strategije za oživitev gospodarstva, rast in delovna
mesta, vključno v okviru programov EU in evropskih struk
turnih skladov;

3. si v sodelovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi priza
devajo za večje zaposlovanje, boljši poklicni razvoj in splošni
status učiteljev, vodstvenih delavcev šol in vodij usposabljanj
za učitelje, da se tako izboljša kakovost poučevanja in
učnega okolja ter naredi te poklice bolj privlačne;

4. v programe izobraževanja in usposabljanja, zlasti v področje
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključijo več
elementov, povezanih z delom, vključno s pripravništvom
in vajeništvom; določijo strukture sodelovanja med ustano
vami za poklicno izobraževanje in usposabljanje, podjetji,
socialnimi partnerji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi
ter naredijo sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja
bolj privlačen, vključno z razpršitvijo možnosti znotraj tega
sektorja in boljšim svetovanjem med nižjim srednješolskim
izobraževanjem;

5. v okviru sistema nacionalnih kvalifikacij spodbujajo prožne
povezave med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem
ter visokošolskim izobraževanjem;

6. v visokošolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje in
usposabljanje privabijo več študentov, na primer z ukrepi,
namenjenimi privabljanju nezadostno zastopanih skupin, in
sicer z uvedbo prilagodljivih metod učenja in razvojem stro
kovno ali poklicno usmerjenega visokošolskega izobraževa
nja, če to še ni uvedeno, ki dopolnjuje univerzitetno izobra
ževanje;
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7. študentom zagotavljajo boljšo podporo in svetovanje, da
bodo lahko v predvidenem časovnem okviru pridobili viso
košolsko izobrazbo;
8. prednostne naloge na področju izobraževanja in usposablja
nja, opredeljene v strategiji Evropa 2020 in okviru „ET
2020“, vežejo na izdatke iz evropskih strukturnih skladov
v sedanjem in prihodnjem večletnem finančnem okviru;
POZIVA KOMISIJO, NAJ:

1. oceni nedavni pilotni medsebojni pregled in na podlagi te
ocene predstavi predloge za razpravo o morebitnih nadalj
njih priložnostih za vzajemno učenje in medsebojne
preglede, povezane s cilji strategije Evropa 2020;
2. Svetu predstavi osnutek delovnega programa „ET 2020“, da
se zagotovi izvajanje prednostnih področij za drugo delovno
obdobje „ET 2020“ (2012–2014) in po potrebi priporočil za
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posamezne države. Delovni program naj za vsako pred
nostno področje opredeli načrtovano ukrepanje, časovni
razpored in sodelovanje delovnih skupin za odprto metodo
usklajevanja;
POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ:

1. brez poseganja v pogajanja o večletnem finančnem okviru
zagotovijo, da se potrebe po reformah, izpostavljene v pripo
ročilih za posamezne države, upoštevajo pri izbiri prednost
nega vlaganja in ukrepov, načrtovanih v prihodnjem
skupnem strateškem okviru evropskih strukturnih skladov;
2. bolje usklajujejo delo mreže Eurydice in drugih ustreznih
mrež, kot je na primer ReferNet Evropskega centra za razvoj
poklicnega usposabljanja, da bi se lahko izvedla analiza
sistemov držav članic na področju izobraževanja in usposa
bljanja ter reform, ki se v državah članicah izvajajo v okviru
procesa Evropa 2020.

