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VISPĀRĒJĀ UN PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA

Saskaņā ar subsidiaritātes principu galvenā atbildība par izglītības un apmācības
politiku ir dalībvalstīm, bet Eiropas Savienībai ir tikai atbalsta loma. Tomēr
daži izaicinājumi, kas saistīti ar sabiedrības novecošanu, kvalificēta darbaspēka
trūkumu, konkurenci pasaules tirgū un agrīno pirmsskolas izglītību, ir kopīgi visām
dalībvalstīm, tādēļ to risināšanai ir vajadzīga kopēja atbildes reakcija, un valstīm ir
jāsadarbojas, mācoties citai no citas[1].

JURIDISKAIS PAMATS

1957. gadā pieņemtajā Romas līgumā arodmācība tika minēta kā Kopienas rīcības
joma, savukārt 1992. gada Māstrihtas līgumā izglītība oficiāli tika atzīta par ES
kompetences jomu. Līgumā teikts, ka, “veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības
gadījumā atbalstot un papildinot to rīcību, Kopiena sekmē pilnvērtīgas izglītības
attīstību, pilnīgi respektējot dalībvalstu atbildību par mācību saturu un izglītības sistēmu
organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību”.
Lisabonas līgumā saglabāja ES lomu izglītības un apmācības jomā (XII sadaļa,
165. un 166. pants), pievienojot noteikumu, ko varētu raksturot kā 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
augsta nodarbinātības līmeņa un pietiekama sociālās aizsardzības līmeņa uzturēšanu
un sociālās atstumtības izskaušanu, kā arī ar augstu izglītības, apmācību un cilvēku
veselības aizsardzības līmeņa uzturēšanu.”
Turklāt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kurai ir tāds pats juridiskais spēks
kā Līgumiem, (Līguma par Eiropas Savienību 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

Savienībai savā politikā un darbībās ir jāņem vērā prasības, kas saistītas ar
augsta mūžizglītības līmeņa veicināšanu, izglītojamo un skolotāju mobilitāti Eiropā
un piederības sajūtas veidošanu Savienībai. Šajā nolūkā Komisija savā 2020. gada
septembrī publicētajā paziņojumā (COM(2020)0625) iepazīstināja ar Eiropas izglītības
telpas sešām dimensijām: izglītības un apmācības kvalitāte, iekļaušana, zaļā un

[1]Sīkākai informācijai sk. faktu lapu 3.6.4. par augstāko izglītību.
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digitālā pārkārtošanās, skolotāji un pasniedzēji, augstākā izglītība, ģeopolitiskā
dimensija. Pamatojoties uz minēto paziņojumu, Padome savā 2021. gada februāra
rezolūcijā[2] noteica mērķus, kas jāsasniedz turpmākajos gados:
— tādu 15 gadus vecu jauniešu daļai, kuriem ir nepietiekamas prasmes lasīšanā,

matemātikā un dabas zinātnēs, līdz 2030. gadam vajadzētu būt mazākam par 15 %
(2020. gadā: 22,5 % lasīšanā, 22,9 % matemātikā un 22,3 % dabaszinātnēs);

— tādu astotklasnieku īpatsvaram, kuriem ir sliktas sekmes datorpratības un
informācijpratības jomā, līdz 2030. gadam vajadzētu būt mazākam par 15 %;

— līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka agrīnajā pirmsskolas izglītībā ir iesaistīti vismaz
96 % bērnu vecumā no 3 gadiem līdz vecumam, kad jāsāk obligātā sākumskolas
izglītība (2020. gadā: 94,8 %);

— līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka izglītību un mācības priekšlaicīgi pametušo
īpatsvars ir mazāks par 9 % (2020. gadā: 10,2 %);

— līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka 30–34 gadus vecu personu vidū vismaz 45 %
ir ieguvuši terciāro izglītību (2020. gadā: 40,3 %);

— līdz 2025. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 60 % PIA iestādes nesen absolvējušo
cilvēku profesionālās izglītības un apmācības laikā ir ieguvuši ar mācīšanos
darbvietā saistītu pieredzi;

— līdz 2025. gadam būtu jāpanāk, ka 25–64 gadus vecu personu vidū vismaz 47 %
ir piedalījušies mācībās pēdējo 12 mēnešu laikā.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo stratēģisko sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un
apmācības jomā (Izglītība un apmācība 2020) galvenais jauninājums ir digitālo prasmju
rādītājs. Pieņemtie rādītāji būtu jāuzrauga, izmantojot pārvaldības struktūru, kas
izveidota Eiropas izglītības telpas īstenošanai.

SASNIEGUMI

A. Izglītība un nodarbinātība
Komisija 2020. gada jūlijā publicēja paziņojumu “Eiropas Prasmju programma
ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai” (COM(2020)0274),
kurā ierosināti divpadsmit pasākumi, ar kuriem palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem
attīstīt vairāk un labākas kvalitātes prasmes:
— 1. darbība: Prasmju pilnveides pakts;

— 2. darbība: Prasmju apzināšanas pastiprināšana;

— 3. darbība: ES atbalsts stratēģiskai valsts mēroga prasmju pilnveides darbībai;

— 4. darbība: Priekšlikums Padomes ieteikumam par profesionālo izglītību un
apmācību;

— 5. darbība: Iniciatīvas “Eiropas universitātes” izvēršana un zinātnieku profesionālā
attīstība;

[2]Padomes Rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un
turpmāk (2021–2030).
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— 6. darbība: Dubultās pārkārtošanās atbalstam vajadzīgās prasmes;

— 7. darbība: STEM absolventu skaita palielināšana; un uzņēmējdarbības un
transversālo prasmju veicināšana;

— 8. darbība: Prasmes visam mūžam;

— 9. darbība: Individuālo mācību kontu iniciatīva;

— 10. darbība: Eiropas pieeja mikroapliecinājumiem;

— 11. darbība: Jaunā Europass platforma;

— 12. darbība: Veicinošā satvara uzlabošana, lai atraisītu dalībvalstu un privātos
ieguldījumus prasmēs.

B. Erasmus
Programma Erasmus+ ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
jomā 2021.–2027. gadam. Programmas Erasmus+ konkrētie mērķi ir šādi: 1) uzlabot
pamatkompetenču un prasmju līmeni, īpašu uzmanību veltot to atbilstībai darba
tirgus prasībām un ieguldījumam sociālajā kohēzijā; 2) sekmēt kvalitātes uzlabojumus,
inovāciju izcilību un izglītības un apmācības iestāžu internacionalizāciju; 3) veidot un
vairot izpratni par Eiropas mūžizglītības programmām, ar kurām paredzēts papildināt
dalībvalstu līmeņa politikas reformas; 4) sekmēt izglītības un apmācības starptautisko
dimensiju; un 5) uzlabot valodu mācīšanu un mācīšanos. Izglītības jomā programmas
mērķi tiek īstenoti ar šādām pamatdarbībām:
— Pamatdarbība Nr. 1: personu mobilitāte mācību nolūkos;

— Pamatdarbība Nr. 2: sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa;

— Pamatdarbība Nr. 3: atbalsts politikas reformām.

C. Citi sasniegumi
Pēdējo triju gadu laikā Padome ir apstiprinājusi virkni ieteikumu, kuru mērķis ir īstenot
Eiropas izglītības telpu. Piemēram, pēc Eiropas sociālo tiesību pīlāra pieņemšanas,
kurā atzīts, ka “bērniem ir tiesības uz cenas ziņā pieejamu un kvalitatīvu agrīno
pirmsskolas izglītību un aprūpi”, Padome 2019. gada maijā apstiprināja Ieteikumu
par augstas kvalitātes agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām[3]. Paužot
arvien lielākas bažas par vidējo izglītību, ieteikumi bija vērsti arī uz kopīgu vērtību,
iekļaujošas izglītības un Eiropas dimensijas mācīšanā veicināšanu (2018. gada
maijs)[4], kvalifikāciju un mācību periodu pārredzamību un savstarpēju atzīšanu
(2018. gada novembris)[5], uzlabotu valodu mācīšanu un mācīšanos (2019. gada
maijs)[6] un visnesenāk – stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un
apmācības jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un ārpus tās (2021. gada februāris)[7].

[3]OV C 189, 5.6.2019., 4. lpp.
[4]OV C 195, 7.6.2018., 1. lpp.
[5]OV C 444, 10.12.2018., 1. lpp.
[6]OV C 189, 5.6.2019., 15. lpp.
[7]OV C 66, 26.2.2021., 1. lpp.
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ES ir sākusi arī Eiropas universitāšu iniciatīvu un atbalsta Eiropas studenta kartes
ieviešanu[8].

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments vienmēr ir iestājies par dalībvalstu ciešu sadarbību izglītības un apmācības
jomā un Eiropas dimensijas ieviešanu dalībvalstu izglītības politikā. Tas aktīvi piedalās
politikas ciklā, kas saistīts ar sistēmu “Izglītība un apmācība 2020”.
A. Erasmus
Parlaments savā 2017. gada 14. septembra rezolūcijā atzina programmas Erasmus+
ārkārtīgi pozitīvo ietekmi. Tas uzsvēra, ka jaunajai programmai vajadzētu būt atvērtākai
un pieejamākai, un vērsa uzmanību uz grūtībām, kas saistītas ar Eiropas kredītpunktu
pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktu atzīšanu. Tas aicināja izveidot
Eiropas studenta apliecību (eCard), kas studentiem nodrošina Eiropas mēroga
piekļuvi pakalpojumiem. Deputāti uzsvēra, cik svarīgi ir ar programmu veicināt aktīvu
pilsoniskumu, pilsonisko izglītību un Eiropas identitāti. Saistībā ar Brexit Parlaments
2019. gada 13. martā pieņēma arī rezolūciju par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu
turpināšana programmā Erasmus+ saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.
2020. gada decembrī Parlaments un Padome panāca provizorisku vienošanos
par programmu Erasmus+ 2021.–2027. gadam, paredzot, ka programmas budžets
pārsniegs 26 miljardus EUR (iepriekšējā periodā: 14,7 miljardi EUR). Programmas
jaunajā versijā iecerēts palielināt to cilvēku līdzdalību, kuriem dažādu apstākļu dēļ,
piemēram, invaliditātes, ģeogrāfiskās nošķirtības vai nabadzības dēļ, ir mazāk iespēju.
Erasmus+ atbalstīs arī mūžizglītību pieaugušajiem. Tiks vienkāršotas administratīvās
formalitātes, un izcilas kvalitātes projektiem, kuriem nebūs iespējams piešķirt šīs
programmas finansējumu, tiks piešķirta izcilības zīme, kas tiem dos iespēju piekļūt
struktūrfondu finansējumam. Programma veicinās arī Savienības klimata mērķu
sasniegšanu, īstenojot pasākumus tās klimatiskās pēdas samazināšanai.
B. Izglītība un nodarbinātība
Kultūras un izglītības (CULT) komiteja un Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL)
komiteja izstrādāja kopīgu patstāvīgo ziņojumu par Komisijas paziņojumu par
jauno Prasmju programmu Eiropai. Ar to saistītu rezolūciju Parlaments pieņēma
2017. gada 14. septembrī[9]. Tas arī atbalstīja visaptverošu pieeju izglītībai un prasmju
pilnveidošanai, aicinot dalībvalstis pievērsties ne vien nodarbināmībai vajadzīgām, bet
arī sabiedrībai noderīgām prasmēm.
Arī CULT un EMPL komitejas kopīgi izstrādāja normatīvo ziņojumu par Komisijas
priekšlikumu atjaunināt Europass sistēmu. Jauno Europass sistēmu pieņēma
2018. gada 18. aprīlī ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/646.
Turklāt savā nostājā attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Jaunatnes gadu 2022
Parlaments uzstāja, ka ar Jaunatnes gadu būtu jāpastiprina centieni, lai dotu

[8]Sīkākai informācijai sk. faktu lapu 3.6.4. par augstāko izglītību.
[9]OV C 337, 20.9.2018., 135. lpp.
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jauniešiem iespēju iegūt attiecīgas zināšanas un prasmes un labāk izprast savu darba
vidi.
C. Citas konkrētas jomas
Parlaments arī izrāda būtisku interesi par Komisijas paziņojumiem konkrētās izglītības
un apmācības jomās. Kā piemēru var minēt Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa rezolūciju
par jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas mācību resursiem, 2015. gada 8. septembra
rezolūciju par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu ar izglītības un apmācības
palīdzību, 2017. gada 12. septembra rezolūciju par akadēmisku tālākizglītību un
tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas, 2018. gada 12. jūnija rezolūciju
par izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā, 2018. gada 11. decembra rezolūciju
par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas
izstrādē un 2021. gada 11. februāra rezolūciju par Eiropas Prasmju programmu.
Visbeidzot, savā 2021. gada 25. marta rezolūcijā par digitālās izglītības politikas
veidošanu Parlaments arī pauda nostāju par Komisijas paziņojumu “Digitālās izglītības
rīcības plāns 2021.–2027. gadam. Izglītības un apmācības pārveide digitālajam
laikmetam” (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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