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VISPĀRĒJĀ UN PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA

Lēmumus par vispārējās un profesionālās izglītības politiku pieņem saskaņā ar parasto
likumdošanas procedūru. Atbilstoši subsidiaritātes principam par izglītības un apmācības
politiku principā lemj katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts atsevišķi. Tāpēc ES ir
tikai atbalsta funkcija. Tomēr dažas problēmas ir kopīgas visām dalībvalstīm – sabiedrības
novecošana, darbaspēka prasmju trūkums un globālā konkurence –, tādēļ šo problēmu
risināšanai ir nepieciešama kopēja atbildes reakcija – valstīm ir jāsadarbojas, mācoties citai
no citas[1].

JURIDISKAIS PAMATS

1957. gadā pieņemtajā Romas līgumā arodmācība tika minēta kā Kopienas rīcības joma,
savukārt Māstrihtas līgumā, kas noslēgts 1992. gadā, izglītība oficiāli tika atzīta par ES
kompetences jomu. Līgumā teikts, ka, “veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā
atbalstot un papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnīgi
respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī
kultūru un valodu dažādību”.
Lisabonas līguma noteikumi ES lomu izglītības un apmācības jomā nav mainījuši (XII sadaļa,
165. un 166. pants). Tomēr ir arī jaunumi, kurus būtu vērts minēt, piemēram, Lisabonas līgumā ir
iekļauts noteikums, ko dēvē par horizontālo “sociālo klauzulu”. Līguma par Eiropas Savienības
darbību (LESD) 9. pantā teikts: “Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem
vērā prasības, kas saistītas ar [..] izglītības [un] mācību līmeņa paaugstināšanu.”
Turklāt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem
(LES 6. pants), teikts: “Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību, kā arī uz pieeju arodmācībām un
tālākizglītībai” (14. pants) un “Ikvienai personai ir tiesības strādāt un iesaistīties brīvi izraudzītā
vai akceptētā profesijā” (15. pants).

MĒRĶI

A. Mērķi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību
Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienībai jāņem vērā prasības, kas saistītas
ar augsta līmeņa izglītības un apmācības nodrošināšanu. Tādējādi ES ilgtermiņa stratēģiskie
mērķi izglītības un apmācības jomā, ko 2009. gadā noteikusi Padome, ir: 1) praksē ieviest
mūžizglītību un mobilitāti; 2) uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti; 3) veicināt
vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu; 4) visos izglītības un apmācības līmeņos
sekmēt jaunradi un inovāciju, tostarp uzņēmējdarbības garu.

[1]Sk. arī 5.13.4. Augstākā izglītība.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.13.4.pdf
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B. Izglītības un apmācības prioritātes
1. Stratēģija “Eiropa 2020” un sistēma “ET 2020”
Līdz ar stratēģijas “Eiropa 2020” – visaptverošas ES stratēģijas nodarbinātības un izaugsmes
jomā – pieņemšanu izglītības un apmācības politikai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Lai arī
atbildība par izglītības un apmācības sistēmām ir dalībvalstu kompetencē, Savienības galvenais
uzdevums ir atbalstīt un papildināt valstu centienus uzlabot un modernizēt izglītības sistēmas.
Saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” dalībvalstīm tiek noteiktas īpašas vadlīnijas, ar kurām katru
gadu nosaka prioritāras reformas, un tās tiek sagatavotas konkrētai valstij adresētu ieteikumu
veidā. Izglītības un apmācības mērķi, instrumenti un kopīgā darba programma Savienības līmenī
ir izklāstīti stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”),
kas darbosies līdz 2020. gadam.
Sistēmas “ET 2020” vidusposma pārskatā 2015. gadā tika apstiprināti četri stratēģiskie mērķi
un piecu gadu darbības cikls (2010.–2015. gada periodā tas ilga no trim gadiem). Tās mērķis
ir pielāgots tam, lai atspoguļotu izglītības un apmācības nozīmi gan nodarbinātības jomā,
gan pamatvērtību un aktīva pilsoniskuma veicināšanā. Minētās izmaiņas ir atspoguļotas arī
sešās prioritārajās jomās: 1) nodarbinātības, inovāciju un aktīva pilsoniskuma vajadzībām
atbilstošas, augstas kvalitātes prasmes un kompetences, koncentrējoties uz mācību rezultātiem;
2) iekļaujoša izglītība, līdztiesība, diskriminācijas novēršana un pilsonisko kompetenču
veicināšana; 3) atvērta un inovatīva izglītība un apmācība, tostarp pilnībā izmantojot digitālā
laikmeta piedāvātās priekšrocības; 4) spēcīgs atbalsts pedagogiem; 5) prasmju un kvalifikāciju
pārredzamība un atzīšana, lai atvieglotu mobilitāti mācību un darba nolūkos; 6) ilgtspējīgas
investīcijas izglītības un apmācības sistēmās un šo sistēmu sniegums un efektivitāte.
Panākto progresu uzrauga, izmantojot rādītājus un kritēriju kopumu, ar kuriem paredzēts sekmēt
uz gūtajām atziņām balstītu politikas veidošanu un konstatēt problēmas. Galvenie rādītāji tiek
izmantoti arī tam, lai uzraudzītu progresu vairākās papildu prioritārās jomās, uz kurām kritēriji
pašlaik neattiecas, piemēram, valodas, pieaugušo prasmes, ieguldījumi izglītībā un apmācībā,
IKT nozīme izglītībā, uzņēmējdarbības programmas izglītībā un profesionālā izglītība un
apmācība (PIA).
Rādītāji un kritēriji ir būtiski līdzekļi panākumu mērīšanai izglītības un apmācības jomā.
Sistēmā “ET 2020” līdz 2020. gadam ir noteikti šādi ES kritēriji: 1) vismaz 95 % bērnu
vecumā no četriem gadiem līdz obligātajam sākumskolas vecumam vajadzētu piedalīties
agrīnās pirmsskolas izglītības programmās; 2) tādu 15 gadus vecu jauniešu skaitam, kuriem
ir nepietiekamas prasmes lasīšanā, matemātikā un dabas zinātnēs, vajadzētu būt mazākam par
15 %; 3) tādu personu skaitam, kas priekšlaicīgi pārtrauc izglītību un apmācību, vajadzētu būt
mazākam par 10 %; 4) vismaz 40 % personu 30–34 gadu vecumā vajadzētu būt augstākajai
izglītībai; 5) vismaz 15 % pieaugušo 25–64 gadu vecumā būtu jāpiedalās mūžizglītības
programmās; 6) vismaz 20 % augstskolu absolventu un 6 % personu 18–34 gadu vecumā, kas
ieguvuši vidējo profesionālo izglītību, vajadzētu būt kādu laiku pavadījušiem ārzemēs, studējot
vai apgūstot profesiju; 7) vismaz 82 % absolventu, kuri ir 20–34 gadu vecumā un vidējo vai
augstāko izglītību ir ieguvuši pirms 1–3 gadiem, vajadzētu būt nodarbinātiem[2].
2. PIA nozīme nodarbinātības jomā
Komisija 2016. gadā nāca klajā ar paziņojumu “Jaunu prasmju programma
Eiropai” (COM(2016)0381), kurā tā ierosina darbības, lai cilvēkiem sniegtu prasmes, kas

[2]Par stratēģiju “Eiropa 2020” sk.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm. No izglītības un apmācības sistēmu
modernizēšanas ir atkarīgas piecas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvas: “Jaunatne kustībā”, “Jaunu prasmju un
darbvietu programma”, “Digitālā programma”, “Inovācijas Savienība” un “Platforma cīņai pret nabadzību”.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_lv
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_lv.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 3

vajadzīgas darba tirgū, un lai viņi varētu labāk izmantot prasmes, kas viņiem jau ir, kā arī
palīdzētu viņiem atrast kvalitatīvas darbvietas un uzlabot viņu izredzes dzīvē.
Viena no “Jaunu prasmju programmā” ierosinātajām iniciatīvām ir Europass sistēmas
atjaunināšana, par ko ir atbildīgs Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) –
viena no ES decentralizētajām aģentūrām.
Europass sistēma, kuras darbība tika sākta 2005. gadā, ir dokumentu un rīku kopums, kurš
ir pieejams 28 valodās un var palīdzēt EEZ iedzīvotājiem sagatavot savu CV un veidot
kompetenču portfeli. Komisija 2016. gada oktobrī ierosināja priekšlikumu lēmumam par kopēju
sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass),
kas ir 2004. gada lēmuma atjauninātā versija. Parlaments un Padome patlaban izskata šo
priekšlikumu un pieņems lēmumu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 2017. gada otrajā
pusē vai 2018. gadā.
Kopenhāgenas un Briges process paredz sekmēt ES sadarbību profesionālās izglītības un
apmācības jomā, un Eiropas atjaunotās izglītības programmas pieaugušajiem prioritātes paredz
veicināt pieaugušo izglītību. Abās šajās jomās ir noteiktas īpašas prioritātes līdz 2020. gadam.
Visbeidzot, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir pirmā Eiropas iniciatīva, kas
izveidota, lai pilnībā integrētu visas trīs “zinību triādes” šķautnes (izglītība, pētniecība un
inovācijas), un institūta mērķis ir kļūt par pasaules klases paraugmodeli, iedvesmojot un virzot
pārmaiņas pašreizējās izglītības un pētniecības iestādēs (vairāk informācijas par augstāko
izglītību sk. faktu lapā 5.13.4.).
C. Programma Erasmus+ (2014–2020)
Izglītība, apmācība un sports ir atzīti par galvenajiem Savienības izaugsmes stratēģijas
virzītājspēkiem nākamajā desmitgadē, lai pārvarētu sociālo un ekonomikas krīzi, kas skārusi
Eiropas valstis, veicinātu izaugsmi un darbvietu radīšanu un sekmētu sociālo vienlīdzību un
iekļaušanu.
Šajā kontekstā programma Erasmus+ ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un
sporta jomā 2014.–2020. gadam. Tās pamatā ir iepriekšējās Savienības iniciatīvas, ar kurām
veicina apmaiņas programmas, izglītības un apmācības sistēmu attīstību un darbu ar jaunatni.
Programma Erasmus+ ir izstrādāta tam, lai atbalstītu valstu centienus efektīvi izmantot Eiropas
cilvēkresursu un sociālā kapitāla potenciālu, vienlaikus atzīstot mūžizglītības principu, proti,
atbalstot formālu, neformālu un ikdienēju mācīšanos visās izglītības, apmācības un jaunatnes
jomās.
Programmas Erasmus+ īpašie mērķi izglītības un apmācības jomā ir šādi: 1) uzlabot
pamatkompetenču un prasmju līmeni, īpašu uzmanību veltot to atbilstībai darba tirgus
prasībām[3] un ieguldījumam sabiedrības vienotībā; 2) sekmēt kvalitātes uzlabojumus, inovāciju
izcilību un internacionalizāciju izglītības un apmācības iestāžu līmenī; 3) veidot un vairot
izpratni par Eiropas mūžizglītības programmām, ar kurām paredzēts papildināt dalībvalstu
līmeņa politikas reformas un atbalstīt izglītības un apmācības sistēmu modernizāciju; 4) sekmēt
izglītības un apmācības starptautisko dimensiju; 5) uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos un
veicināt Savienības valodu plašo daudzveidību un starpkultūru izpratni.
Jaunās programmas Erasmus+ tālejošs mērķis ir veicināt sinerģiju un savstarpēju labuma
nodrošināšanu visās izglītības, apmācības un jaunatnes dažādajās jomās, novēršot mākslīgas
robežas starp dažādām darbībām un projektu formātiem, veicinot jaunas idejas, piesaistot jaunus

[3]Saskaņā ar uzņēmēju teikto Eiropas izglītības un apmācības sistēmas joprojām nespēj nodrošināt nodarbinātībai
vajadzīgās prasmes, un nenotiek pienācīga sadarbība ar uzņēmumiem vai darba devējiem, lai mācību pieredzi
pietuvinātu darba vides realitātei.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.13.4.pdf
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dalībniekus no darba vides un pilsoniskās sabiedrības un sekmējot jaunu sadarbības veidu
attīstību. Izglītības jomā programmas mērķi tiek īstenoti, izmantojot vairākas pamatdarbības.
Programmas 1. pamatdarbība ir vērsta uz augstākās izglītības studentu un profesionālās
izglītības un apmācības audzēkņu un personāla mobilitāti visās izglītības jomās, ar
2. pamatdarbību tiek sekmēta partnerību veidošana un 3. pamatdarbība atbalsta politikas
reformas.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments vienmēr ir atbalstījis dalībvalstu ciešu sadarbību izglītības un apmācības jomā un
Eiropas dimensijas paplašināšanu dalībvalstu izglītības politikas jomās. Tādēļ tas ir vienmēr
iestājies par stabilu juridisko pamatu izglītībai un apmācībai un ir sekmīgi strādājis pie tā, lai
nodrošinātu programmai Erasmus+ pieejamo budžeta resursu palielināšanu, kā arī ir atbalstījis
izmaiņas ES nākamās Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) finansēšanas prioritātēs, izdevumus
vairāk orientējot uz nākotni.
Parlaments arī aktīvi piedalās politikas ciklā, kas saistīts ar sistēmu “ET 2020”, un reaģē
uz ziņojumiem, kas sagatavoti šajā sistēmā (piemēram, 2012. gada 11. septembra rezolūcija
par izglītību un apmācību, un stratēģiju “Eiropa 2020” un 2016. gada 23. jūnija rezolūcija
par turpmākiem pasākumiem saistībā ar stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un
apmācības jomā (ET 2020)).
Parlaments izrāda arī būtisku interesi par Komisijas paziņojumiem konkrētās izglītības un
apmācības jomās. Var minēt tādus piemērus kā Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūcija par
bērnu agrīno izglītošanu Eiropas Savienībā, 2011. gada 1. decembra rezolūcija par priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas novēršanu, 2012. gada 20. aprīļa rezolūcija par Eiropas augstākās
izglītības sistēmu modernizāciju, 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par izglītības pārvērtēšanu,
2014. gada 15. aprīļa rezolūcija par jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas mācību resursiem,
2015. gada 8. septembra rezolūcija par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un
apmācības palīdzību un 2016. gada 12. aprīļa rezolūcija par Erasmus+ un citiem instrumentiem
mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā.
Par īstenošanas ziņojumu par programmu Erasmus+ (2015/2327(INI)) plenārsēdē balsos
2017. gadā. Šajā ziņojumā tiek analizēti pirmie programmas īstenošanas sākuma gadi, uzsvērti
sekmīgie punkti un ierosinātas izmaiņas, lai uzlabotu tās darbību daudzgadu pamatprogrammas
otrajā daļā.
Kultūras un izglītības komiteja (CULT) un Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL)
pašlaik izstrādā kopīgu patstāvīgo ziņojumu “Jaunu prasmju programma”. Par to plānots
plenārsēdē balsot 2017. gada vasarā. Abas šīs komitejas arī kopīgi strādā pie normatīvā ziņojuma
par Komisijas priekšlikumu jaunam lēmumam par Europass (2016/0304(COD)).
CULT komiteja pašlaik izstrādā patstāvīgo ziņojumu “Akadēmiskās izglītības turpināšana un
tālmācība – Eiropas mūžizglītības stratēģijas daļa” (2016/2142(INI)).
Visā savā darbā izglītības un apmācības jomā Parlaments konsekventi aizstāv viedokli, ka
izglītība ir ļoti svarīga ne tikai iespēju došanai jauniešiem, bet arī indivīdu sagatavošanai par
aktīviem pilsoņiem kompleksās sabiedrībās.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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