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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0222/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par konkurētspējīga ES darba tirgus veidošanu 

21. gadsimtā — prasmju politikas veicināšana un uz tiesību ievērošanu balstītu 

kvalitatīvu darbvietu radīšana kā veids izkĜūšanai no krīzes 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

– Ħemot vērā 2015. gada 29. aprīĜa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā 
priekšfinansējuma summas palielināšanu,1, 

– Ħemot vērā 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par jauniešu nodarbinātību2, 

– Ħemot vērā 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā ievērošanu, 

– Ħemot vērā vienu no prioritātēm Eiropadomes 2014. gada 26. un 27. jūnija sanāksmes 
secinājumos, proti, palīdzēt attīstīt prasmes, atklāt talantus un pavērt dzīves iespējas 
visiem, veicinot pareizās prasmes saistībā ar mūsdienīgu ekonomiku un mūžizglītību, 

– Ħemot vērā Komisijas 2014. gada 17. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba Ħēmēju piekĜuvi 
mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju,  

– Ħemot vērā Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumu par neformālās un ikdienējās 
mācīšanās rezultātu validēšanu (2012/C 398/01), 

                                                 
1 PieĦemtie teksti, P8_TA(2015)0110. 
2 PieĦemtie teksti, P8_TA(2014)0010. 
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– Ħemot vērā Parlamenta ieteikumu un Padomes 2006. gada 18. decembra ieteikumu par 
pamatprasmēm mūžizglītībā, 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– Ħemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziĦojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumu (A8-0000/2015), 

A. tā kā profesijas, kurās darba vakances nevar aizpildīt, jo trūkst kvalificētu darbinieku, 
un šādu vakanču skaits dalībvalstīs ievērojami atšėiras; 

B. tā kā Ĝoti lielas bažas rada augstais ilgstoša bezdarba līmenis, kad aptuveni 12,4 miljoni 
iedzīvotāju ir bez darba ilgāk par gadu un 6 miljoni no tiem nestrādā jau vairāk nekā 
divus gadus; tā kā ilgstošs bezdarbs apdraud gan attiecīgā cilvēka nākotni, gan mūsu 
sociālā tirgus ekonomikas ilgtspēju un var kĜūt par strukturālu problēmu; 

C. tā kā stingra ekonomiskā politika un darba tirgus reformas nelabvēlīgi ietekmē 
darbvietu radīšanu un darbvietu kvalitāti; tā kā Eiropas darba tirgus, kas darba 
Ħēmējiem un darba devējiem garantē drošu pamatu, palīdz sasniegt mērėus, kuri 
stratēăijā „Eiropa 2020” ir noteikti attiecībā uz nodarbinātību, nabadzību un sociālo 
atstumtību; 

D. tā kā 2012. gadā vienam no trim darba Ħēmējiem Eiropā bija vai nu pārāk augsta, vai 
pārāk zema kvalifikācija konkrētajai darbvietai1; un tā kā jaunākiem darba Ħēmējiem 
parasti formāli ir pārāk augsta kvalifikācija, taču viĦi arī biežāk nekā vecāki darba 
Ħēmēji strādā darbvietās, kas mazākā mērā atbilst viĦu prasmēm; 

E. tā kā krīze nesamērīgi smagi ir skārusi jauniešus un viĦi ir kĜuvuši par to sabiedrības 
daĜu, kas visvairāk pakĜauta nabadzības riskam, 

Ekonomikas krīze un tās ietekme 

1. pauž nožēlu, ka, saasinoties Eiropas ekonomikas krīzei, iedzīvotāji nopietni cieš no 
lielākas nabadzības un bezdarba un arī no aizvien lielākas nevienlīdzības; norāda, ka 
vairākām dalībvalstīm grūtības rada augsts bezdarba līmenis (ES 28 — 9,9 %); turklāt 
pauž bažas, ka jauniešu bezdarba līmenis (ES 28 — 21,4 %) parasti ir vēl lielāks nekā 
citu iedzīvotāju bezdarba līmenis; 

2. uzsver, ka Eiropas darbaspēkam lielas grūtības rada 2008. gada finanšu krīzes sekas, 
stingra ekonomiskā politika un tai sekojošais ekonomikas attīstības tempa kritums; 
norāda, ka nepareiza politikas izvēle ir novedusi pie valsts izdevumu samazināšanas 
izglītības un sociālajiem pakalpojumiem un ka vērienīgi ir kĜuvuši darba aizsardzības 
vājināšanas pasākumi; 

3. uzsver, ka krīzes pārvarēšanas pasākumiem, kas vērsti uz tēriĦu samazināšanu valsts 
sektorā, krīzes skartajās valstīs jau ir bijusi tieša negatīva ietekme, sevišėi uz 
jauniešiem, jo ir samazināts finansējums izglītībai, darbvietu radīšanai, atbalsta 

                                                 
1 Eiropas Komisija (2013). Nodarbinātība un sociālā attīstība Eiropā. 
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pakalpojumiem un sociālajiem pakalpojumiem; pauž nožēlu, ka politikas nostādnes, 
kuras ietekmē jauniešus, ir izstrādātas bez pašu jauniešu un viĦu pārstāvju līdzdalības; 

4. uzskata, ka ir nepieciešama vērienīga ekonomikas un sociālā politika, pārdomātas un 
ilgtspējīgas darba tirgus reformas, spēcīgi valsts dienesti un mērėtiecīgi ieguldījumi, kā 
arī vieglāk pieejams ilgtermiĦa un ilgtspējīgs finansējums, lai virzītos uz taisnīgāku, 
ilgtspējīgāku un iekĜaujošāku sabiedrību un radītu uz tiesību ievērošanu balstītas 
kvalitatīvas darbvietas, tā nodrošinot darba Ħēmējiem iztikas līdzekĜus un uzlabojot 
sabiedrības integrāciju; turklāt uzsver, ka ir nepieciešamas ilgtspējīgas un stabilas 
sociālās labklājības sistēmas, kas pasargā no nabadzības; 

Situācija ES darba tirgū 

5. norāda, ka, no vienas puses, Eiropā ir 24 miljoni bezdarbnieku, tostarp 7,5 miljoni 
jauniešu, kas nav iesaistīti ne darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā, bet, no otras puses, 
ir 2 miljoni neaizpildītu darba vakanču; uzsver, ka, risinot tikai ar prasmju neatbilstību 
saistīto problēmu, nevarēs atrisināt vērienīgā bezdarba strukturālo problēmu Eiropā; 

6. ir nobažījies, ka bezdarba līmenis ES joprojām ir salīdzinoši augsts (2015. gada martā 
ES 28 — 9,9 %) un vērā Ħemami bezdarbs ir samazinājies tikai dažās valstīs, un vērš 
uzmanību uz būtiskām atšėirībām starp dalībvalstīm, no kurām zemākais bezdarba 
līmenis ir Vācijā un Austrijā (aptuveni 5 %), bet visaugstākais ir Grieėijā un Spānijā 
(attiecīgi 26 % un 23 %1); uzsver, ka aizvien lielākas iekšējās un starpvalstu atšėirības 
dalībvalstu darba tirgos var apdraudēt solidaritāti Savienībā; 

7. vērš uzmanību uz to, ka vidējais sieviešu nodarbinātības līmenis ES ir par vairāk nekā 
10 procentpunktiem zemāks nekā vīriešu nodarbinātības līmenis, un uzsver, ka mērėis 
panākt 75 % nodarbinātības īpatsvaru, kā noteikts stratēăijā „Eiropa 2020”, ir atkarīgs 
no sieviešu nodarbinātības līmeĦa paaugstināšanas, īstenojot politiku, kas jo īpaši vērsta 
uz darba un ăimenes pienākumu saskaĦošanu; 

8. norāda, ka jauniešu bezdarba līmenis ES ievērojami atšėiras — dažās dalībvalstīs 
bezdarba līmenis to jauniešu vidū, kas ir vecumā no 16 līdz 25 gadiem, pārsniedz 50 %; 
uzsver, ka augsts jauniešu bezdarba līmenis ne vien ietekmē veselu paaudzi, bet arī 
apdraud līdzsvaru starp paaudzēm; 

9. uzsver, ka bieži jauniešiem pēc izglītības iegūšanas ir aizvien grūtāk iekĜauties darba 
tirgū, un tāpēc viĦi parasti ir vismazāk pasargāti no ekspluatējošiem darba apstākĜiem 
un no darba mazkvalificētās un nedrošās darbvietās; turklāt uzsver, ka patlaban 
nodarbinātībai veltītā retorika, šėiet, spiež jauniešus pieĦemt jebkādu darbu ar 
jebkādiem nosacījumiem, neapzinoties savas tiesības; 

10. uzsver, ka joprojām pastāv 26 % atšėirība starp personu ar invaliditāti nodarbinātības 
līmeni un vidējo nodarbinātības līmeni ES — personu ar invaliditāti nodarbinātības 
līmenis ir zemāks par 50 %; 

11.  uzsver — lai radītu labvēlīgu vidi investīcijām, obligāti priekšnoteikumi ir prasmīgs 

                                                 
1 Eiropas Komisija (2015). Nodarbinātība un sociālā situācija ES, ceturkšĦa pārskats, 2015. gada marts. 
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darbaspēks, inovācijas spēja un iespēja pilsoniskajai sabiedrībai aktīvi piedalīties 
demokrātiskos procesos, arvien lielāka pirktspēja, kā arī stabila sociālekonomiskā un 
politiskā vide; 

12. norāda uz augsto ilgtermiĦa bezdarba līmeni un brīdina, ka tas ir nekavējoties 
jāsamazina, Ħemot vērā tā noturību;  

13. norāda, ka Eiropas darba tirgu ietekmē vairāki svarīgi faktori, tostarp izmaiĦas 
pieprasījumā pēc darbaspēka ar dažādām prasmēm, globalizācija, straujas tehnoloăiju 
izmaiĦas un to attīstība, kā arī sabiedrības novecošana, un tas viss prasa pielāgot gan 
darba tirgus politiku, gan arī attiecīgās sociālā nodrošinājuma sistēmas; aicina ES un 
dalībvalstis pievērsties citu personu aprūpes pienākumu ietekmei uz darbaspēku, proti, 
gan darba Ħēmēju, kuru aprūpē ir citas personas, darba apstākĜiem, viĦu prasmju 
pilnveidošanai un mūžizglītības iespējām, gan arī nepieciešamībai pielāgot šādu darba 
Ħēmēju darba vietu un darba apstākĜus; 

14. norāda, ka lielajam bezdarba īpatsvaram dažās dalībvalstīs un reăionos ir postoša 
ietekme uz sociālo un reăionālo kohēziju;  

15. ar bažām norāda uz to, ka ES joprojām pastāv uzspiests nepilna laika un pagaidu darbs, 
fiktīva pašnodarbinātība un nedrošas darbvietas; norāda, ka 50 % no 2014. gadā 
radītajām darbvietām bija pagaidu darbvietas; atzīmē, ka dažās dalībvalstīs lielākā daĜa 
jauniešu strādā pagaidu darbvietās; uzsver, ka gan darba tirgus, gan pastāvīga un 
kvalitatīva nodarbinātība jauniešiem ir aizvien grūtāk pieejama un ka tas padziĜina 
plaisu starp jauno un veco paaudzi; 

16. atzīmē, ka, saskaĦā ar Komisijas datiem, nodarbināto nabadzība ir joprojām aktuāla 
problēma un ka 50 % no visiem darba meklētājiem darbs nedod iespēju izkĜūt no 
nabadzības; nosoda to, ka dalībvalstīs vērienīgi tiek izmantotas izĦēmuma klauzulas, 
nosakot maksimālo darba laiku, un ka aizvien vairāk pieaug darba intensitāte, no kuras 
cieš daudzi darba Ħēmēji;  

17. vērš uzmanību uz darbaspēka ekspluatāciju kā vienu no aspektiem, kas pazemina 
nodarbinātības kvalitāti ES; aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt tiesības darbā, 
sociālo dialogu un darba koplīguma institūcijas, kā arī uzlabot minimālos 
nodarbinātības nosacījumus un atalgojuma standartus; 

IekĜaujoša ES darba tirgus veicināšana 

18. uzskata — lai izveidotu iekĜaujošu ES darba tirgu, ir nepieciešamas vērienīgas reformas, 
kas palielina integrāciju, drošību, brīvprātīgu mobilitāti un augstvērtīgās darbvietās 
nodarbināto īpatsvaru darba tirgū; mudina dalībvalstis izveidot drošības tīklu, lai Ħemtu 
vērā tehnoloăiju attīstības ietekmi uz nodarbinātajiem, tā nodrošinot, ka viĦi saĦem 
pienācīgu atalgojumu un apmācību visā darba dzīves laikā un arī pārejas posmos; 

19. uzsver cilvēka personīgās izaugsmes un profesionālās attīstības nozīmi, kā arī 
tālākizglītības un pēcdiploma profesionālās izglītības iespēju nozīmi; šajā sakarībā 
atgādina, ka ir nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem jebkurā 
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viĦu dzīves posmā iegūt stimulējošu mācīšanās pieredzi un lai veicinātu mūžizglītību, tā 
sekmējot sociālo iekĜaušanu, aktīvu pilsoniskumu un pašpietiekamību; uzsver, ka šādi 
pasākumi būtu jāveic līdz ar pensiju un sociālās labklājības sistēmu reformām, kas 
sniedz atbalstu iedzīvotājiem gan darba vidē, gan ārpus tās un kas veicina tālākizglītību, 
un ka vienlaikus ir jāturpina atbalstīt neaizsargātākos iedzīvotājus; 

20. atgādina, ka iekĜaujošam darba tirgum, kura pamatā ir princips, kas paredz vienādu 
samaksu par vienādu darbu, ir svarīga godīga, uz tiesību ievērošanu balstīta un 
brīvprātīga darba Ħēmēju mobilitāte, un atgādina, ka ir jāsamazina administratīvie un 
lingvistiskie šėēršĜi, kuri to ierobežo; mudina palielināt informētību un turpināt uzlabot 
ES darbvietu mobilitātes portālu EURES, kā arī stiprināt sadarbību starp valstu 
nodarbinātības dienestiem; uzsver, ka ir jāpanāk, lai dalībvalstīs plašāk tiktu atzīta 
formālā, neformālā un ikdienējā kvalifikācija, kas iegūta izcelsmes valstī vai citā valstī; 

21. atkārtoti norāda, ka Eiropā ir jāatraisa sieviešu nozīmīgais ekonomiskais potenciāls un 
ka ir jārada sievietēm atbilstoši apstākĜi, lai viĦas varētu veidot savu karjeru un ieĦemt 
augstākus amatus uzĦēmumos vai pašas sākt uzĦēmējdarbību; uzsver, ka ir jāsamazina 
plaisa starp sieviešu iegūtās izglītības līmeni un sieviešu dalību un stāvokli darba tirgū; 
atgādina, ka dzimumu līdztiesība, tostarp vīriešu un sieviešu darba samaksas atšėirību 
izskaušana, sieviešu nodarbinātības līmeĦa paaugstināšana un spēcīgākas darba un 
dzīves līdzsvarošanas politikas īstenošana ir būtiski svarīga, lai sasniegtu mērėus, kas 
stratēăijā „Eiropa 2020” noteikti attiecībā uz nodarbinātību, nabadzību un sociālo 
atstumtību; 

22. atzinīgi vērtē pozitīvos rezultātus, kuri gūti, īstenojot darba mobilitātes izmēăinājuma 
shēmu „Tava pirmā EURES darbvieta” (YfEj), ko sekmīgi izmanto jaunieši un kas 
piedāvā īpaši pielāgotus pakalpojumus gan darba meklētājiem, gan arī darba devējiem; 
uzsver YfEj shēmas un EURES savstarpēji veicinošo ietekmi; 

23. uzskata, ka saskaĦota un visaptveroša stratēăija virzībai uz efektīvākiem un savstarpēji 
izdevīgākiem darba organizācijas veidiem, pilnvērtīgi izmantojot darba Ħēmēju 
zināšanu potenciālu un uzlabojot viĦu darbvietu kvalitāti, palīdzēs veicināt darba tirgus 
noturību; norāda, ka varētu izstrādāt ietekmi un līdzdalību veicinošus darba 
organizācijas veidus, lai nostiprinātu darba Ħēmēju iesaistīšanos inovācijā un lai 
atbalstītu darba Ħēmēju līdzdalību un prasmju pilnveidošanu un tādējādi arī uzĦēmumu 
sniegumu; 

Nākotnē vajadzīgo prasmju prognozēšana 

24. uzsver, ka, Ħemot vērā prognozētās straujās pārmaiĦas darba tirgū, šodienas jaunieši ir 
tie, kuriem nepieciešami ieguldījumi izglītībā un apmācībā; uzsver, ka prasmju politikas 
mērėim vajadzētu būt ne vien apmierināt darba tirgus vajadzības, bet arī sniegt 
cilvēkiem transversālas zināšanas, kas Ĝauj viĦiem kĜūt par aktīviem un atbildīgiem 
pilsoniskās sabiedrības locekĜiem; aicina Komisiju un dalībvalstis Ħemt vērā, ka 
izglītība un apmācība ir ne vien darba tirgus instruments un līdzeklis nākamo darba 
Ħēmēju izglītošanai, bet pirmām kārtām tās ir pamattiesības un vērtība pati par sevi; 

25. uzskata — lai prognozētu nākotnē vajadzīgās prasmes, profesionālās kvalifikācijas 
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programmu īstenošanā attiecīgā gadījumā var iesaistīt darba tirgus ieinteresētās 
personas, tostarp sociālo partneru organizācijas; 

IekĜaujošas tālākizglītības un visiem pieejamas apmācības nozīme  

26. atgādina, ka tiesības uz izglītību ir vienas no pamattiesībām, un uzsver, ka profesionālās 
karjeras laikā katram ir jācenšas īstenot individuālu pieeju ne vien karjeras attīstībai, bet 
arī mūžizglītībai un apmācībai; uzskata, ka ikviena cilvēka izglītības sākumposmā 
ievirzei un konsultācijām, kas atbilst individuālām vajadzībām un ir orientētas uz 
individuālo prasmju novērtēšanu un pilnveidošanu, jau ir jākĜūst par izglītības un 
prasmju politikas pamatelementu;27. uzskata — lai darba Ħēmēju jaunās prasmes 
labāk pielāgotu darba tirgus prasībām, apmācības un pārkvalifikācijas programmas ir 
jāizstrādā un jāīsteno, cieši sadarbojoties pirmām kārtām ar attiecīgajām personām, kā 
arī ar sociālajiem partneriem un organizācijām, kuras pārstāv studentus un 
bezdarbniekus; 

28. īpaši atzīmē un uzsver to, ka Komisijai ir stingrāk jāuzrauga garantijas jauniešiem valstu 
īstenošanas plāni, kā arī to efektīva īstenošana dalībvalstīs; aicina Komisiju rūpīgi 
izstrādāt skaidrus un nepārprotamus konkrētām dalībvalstīm paredzētus ieteikumus 
attiecībā uz garantijas jauniešiem īstenošanu un nodarbinātības kvalitāti; 

29. uzsver un piekrīt bažām, ko Eiropas Savienības Revīzijas palāta savā ziĦojumā „Jauni 
un bez darba Eiropā: ES garantijas jauniešiem īstenošanā paredzami šėēršĜi” paudusi 
par shēmai atvēlētā kopējā finansējuma pienācīgumu, jēdziena „kvalitatīvs 
piedāvājums” definīciju, kā arī par veidu, kādā Komisija veic uzraudzību un ziĦo par 
paveikto; 

30. atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi ne vien sniegt darba meklētājiem, studentiem un darba 
Ħēmējiem katra individuālajām vajadzībām piemērotu ievirzi un konsultācijas par to, kā 
meklēt darbu vai kādu tālākizglītību un apmācību izvēlēties, bet arī nodrošināt, lai viĦu 
prasmes un zināšanas būtu atzītas, respektētas un apliecinātas ar „kompetences pasēm”, 
kas atspoguĜo gan formālās un neformālās, gan ikdienējās mācīšanās rezultātā iegūtas 
prasmes un zināšanas; 

31. uzsver, ka tiesības uz izglītību un apmācību ir īpaši būtiskas ilgstošiem bezdarbniekiem; 
norāda, ka ilgstošiem bezdarbniekiem lielāko ieguvumu nodrošina uz tiesību ievērošanu 
balstīta pieeja, kas vērsta tieši uz viĦu vajadzībām, nevis standarta pasākumi; uzsver, ka 
ilgstoši bezdarbnieki ir jāinformē par viĦu tiesībām uz apmācību, ka viĦiem 
paredzētajos pasākumos ir jāĦem vērā šo cilvēku individuālā izvēle un vajadzības un 
viĦu iespējas šos pasākumus izmantot un ka tai ir jābūt izmaksu ziĦā pieejamai 
pieĦemamas kvalitātes apmācībai, kas atbilst viĦu faktiskajām vajadzībām; atgādina, ka 
ar šādiem nosacījumiem ilgstoši bezdarbnieki iespēju pilnveidot prasmes varēs 
izmantot, lai uzlabotu savus darba un dzīves apstākĜus; 

32. uzsver, ka garantija jauniešiem ir svarīgs instruments, pateicoties kuram jaunieši ar 
māceklības, stažēšanās vai tālākizglītības palīdzību var vieglāk pāriet no skolas uz darba 
dzīvi un atrast kvalitatīvu darbvietu; aicina Komisiju izveidot visaptverošu sistēmu, lai 
uzraudzītu to, kā tiek īstenota garantija jauniešiem, īpašu uzmanību pievēršot 
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piedāvājumu kvalitātei; 

33. uzsver to, cik nozīmīgi ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un pieejamu izglītību un 
apmācību, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, kā arī efektīvi atbalstīt cīĦu 
pret sociālo atstumtību un veicināt darba pieejamību; 

Atbalsts pārejai no izglītības uz nodarbinātību 

34. uzskata, ka duālā profesionālā izglītība un līdzīgas sistēmas, kas nodrošina mācīšanos 
darbavietā, ir izrādījies labs instruments, lai ar darbu saistītu apmācību nodrošinātu 
vienlaikus ar pāreju uz darba tirgu; uzsver, ka šādas sistēmas ir jāpopularizē darba 
devēju auditorijā kā ieguldījums, kas nodrošina kvalificētus potenciālos darba Ħēmējus; 
turklāt uzsver, ka mācīšanas darbavietā būtu jānodrošina ar izglītojošu pieeju un ka to 
nekādā gadījumā nevajadzētu uzskatīt par lēta darbaspēka aizstājēju; 

35. atzīmē, ka mūsdienu profesionālās izglītības sistēmas ir noteiktu vēsturisku un kultūras 
norišu rezultāts un ka to veidošanos ietekmējušas dominējošās tiesību normas, 
tradīcijas, pedagoăijas principi un institucionālās struktūras;  

36. uzsver, ka katras valsts profesionālās izglītības sistēma ir līdzeklis konkrētu mērėu 
sasniegšanai, kas dalībvalstīs var atšėirties, un ka tādēĜ katru valsti var vērtēt, tikai 
Ħemot vērā panākumus, kurus attiecīgā valsts ir guvusi, cenšoties sasniegt šos mērėus; 
uzsver, ka profesionālās izglītības sistēmas eksports no vienas valsts uz citu iespējams 
tikai tādā gadījumā, ja attiecīgo valstu nosacījumi ir salīdzināmi vai pielāgojami; 

37. uzsver ārkārtīgi satraucošos datus par tādu jauniešu skaitu, kas nav iesaistīti ne darba 
tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā un kas vairumā dalībvalstu pārsniedz 10 % īpatsvaru; 
uzsver, ka pastāv tieša saikne starp augsto jauniešu bezdarba līmeni un mācību 
priekšlaicīgu pārtraukšanu; uzsver, ka ir nepieciešama steidzama un izlēmīga rīcība gan 
Eiropas, gan valstu līmenī, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka veselai jauno eiropiešu 
paaudzei būs liegta iespēja sasniegt pietiekamu izglītības un apmācības līmeni un ka 
tādēĜ viĦiem darba tirgus var nebūt pieejams, un tas var ārkārtīgi negatīvi ietekmēt 
sociālo struktūru, sociālo un teritoriālo kohēziju, kā arī Eiropas ekonomikas modeĜa 
ilgtspēju kopumā; 

38. uzsver, cik nozīmīga ir individuālām vajadzībām atbilstoša profesionālā orientācija, ko, 
veicot novērtēšanu un sniedzot karjeras konsultācijas, kuras vērstas uz individuālām 
prasmēm un vajadzībām, nodrošina augsti kvalificēti nodarbinātības konsultanti un 
līdzīgi padomdevēji, kas paši praksē ieguvuši līdzīgu profesionālo pieredzi; 

39. norāda — lai no izglītības veiksmīgi pārietu uz nodarbinātību, Ĝoti svarīgi ir nodrošināt 
jauniešiem būtiskākās transversālās zināšanas, kas Ĝaus viĦiem pieĦemt pārdomātus 
lēmumus, attīstīt pašiniciatīvu un celt pašapziĦu; uzsver sociālā nodrošinājuma sistēmu 
nozīmi, jo tās Ĝauj īstenot kvalitatīvas pārmaiĦas, tostarp pāriet no izglītības uz darba 
dzīvi, mainīt darbvietas un arī uz laiku pārtraukt profesionālo karjeru, lai pēc tam 
atsāktu strādāt; 

40. uzsver, cik nozīmīgas ir duālās izglītības un apmācības programmas, kas teoriju apvieno 
ar praktisko apmācību; šajā sakarībā atkārtoti norāda, ka profesionālā izglītība un 
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apmācība (PIA) ir svarīga pastāvīgai prasmju un zināšanu pilnveidošanai; uzsver, ka 
studentu konsultēšanas dienesti ir aktīvi jāizmanto, lai izskaustu stereotipisku pieeju 
profesionālās karjeras izvēlei, un ir jāpanāk, lai PIA nekad nekĜūtu par izglītību, kuru 
studenti ir spiesti izvēlēties; uzsver, ka ir jānodrošina, lai ar PIA diplomu studentam 
būtu pieejama gan akadēmiskā, gan augstākā profesionālā izglītība, un nedrīkst uzskatīt, 
ka PIA diploms ir mazvērtīgāks par diplomu ar akadēmisko grādu; uzsver, cik nozīmīgi 
ir nodrošināt kvalitatīvas un apmaksātas stažēšanās iespējas, karjeras konsultācijas un 
praktisko iemaĦu integrāciju mācību programmās; 

41. uzsver, ka ir nepieciešams pienācīgs finansējums un ka dalībvalstīm un individuāliem 
darba devējiem ir jāīsteno augstvērtīgas stažēšanās un māceklības programmas, kā arī 
mācīšanās skolā un praktisko iemaĦu apgūšana; atgādina, ka ir jānodrošina šo 
programmu atbilstība minimālajiem kvalitātes, sociālās aizsardzības un atalgojuma 
standartiem, ir jāpiešėir tām pienācīgs finansējums un valsts sektora iestādēm tās ir 
jāuzrauga; aicina dalībvalstis veikt pasākumus, kas nodrošinātu, ka neaizsargātām 
iedzīvotāju grupām ir vēlme piedalīties un tās ir pienācīgi pārstāvētas šajās 
programmās; 

42. uzskata, ka ir jāveido spēcīgāks sociālais dialogs par vajadzīgajām prasmēm un ir 
jāiesaista gan tie, kas mācās, gan arī jauniešu organizācijas, lai atrastu labākos veidus, 
kā risināt šo prasmju neatbilstības problēmu visos aspektos;  

43. uzskata, ka garantija jauniešiem varētu kĜūt par pirmo soli ceĜā uz tādu pieeju jauniešu 
nodarbinātības vajadzībām, kuras pamatā ir tiesību ievērošana; atgādina, ka darba 
devējiem ir pienākums piedalīties procesā, kas nodrošina jauniešiem pieejamas 
profesionālās izglītības programmas un augstvērtīgu stažēšanos; uzsver, ka nedrīkst 
apdraudēt pienācīgas kvalitātes jauniešu nodarbinātības kvalitatīvo aspektu un ka darba 
pamatstandartiem, kā arī citiem ar darba kvalitāti saistītiem standartiem, piemēram, 
darba laikam, minimālajai algai, sociālajai drošībai, arodveselībai un darba drošībai, ir 
jāvelta galvenā uzmanība pasākumos, kuri tiek īstenoti; 

Darbaspēka migrācija un godīga mobilitāte 

44. vērš uzmanību uz to, ka 7 miljoni ES iedzīvotāju dzīvo vai strādā dalībvalstī, kas nav 
viĦu pilsonības valsts, un ka ES ir 1,1 miljons pārrobežu darba Ħēmēju un 1,2 miljoni 
norīkotu darba Ħēmēju; uzsver, ka darbaspēka brīvprātīga mobilitāte ir jāveicina, 
nosakot, ka Savienībā ir garantēta sociālo tiesību pilnīga pārnešana, un atkārtoti norāda, 
cik svarīga šajā ziĦā ir programma Erasmus+, Eiropas Sociālais fonds un EURES;  

45. uzsver, ka darbaspēka migrācijai un godīgai mobilitātei ir nepieciešama visaptveroša 
pieeja, kuras pamatā ir iedzīvotāju un darba Ħēmēju brīva pārvietošanās un princips, kas 
paredz vienādu samaksu par vienādu darbu; šajā sakarībā uzsver, ka dalībvalstīm ir 
atbilstīgi jāīsteno un jāievieš Tiesībaizsardzības direktīva (2014/67/ES), ir jālikvidē 
nepilnības, kas joprojām pastāv Darba Ħēmēju norīkošanas direktīvā (96/71/EK), un ir 
jāveic pasākumi, lai nepieĜautu attiecīgas krāpšanās iespējas; pauž bažas par iespējamu 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas risku dažās dalībvalstīs un reăionos; 

46. uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt pierobežas darba Ħēmēju mobilitāti, sniedzot vairāk 
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informācijas par EURES pārrobežu partnerībām, kas ir izveidotas, lai sekmētu 
pārrobežu darba Ħēmēju mobilitāti un novērstu attiecīgos šėēršĜus, sniedzot pārrobežu 
darba Ħēmējiem informāciju un padomu par darba iespējām un dzīves un darba 
apstākĜiem abās robežas pusēs; šajā ziĦā EURES-T ir uzskatāms par nozīmīgu 
instrumentu, ar kuru var sekmīgāk kontrolēt jaunu darbvietu radīšanas iespējas un 
veidot integrētāku ES darba tirgu;  

47. atgādina, ka ir jāievēro no trešām valstīm migrējošu darba Ħēmēju uzturēšanās un darba 
tiesības, un uzsver, ka ir jālikvidē lieki administratīvie šėēršĜi, kas saistīti ar viĦu 
ieceĜošanu Eiropas Savienībā; pauž bažas par Eiropas migrācijas politikas negatīvo 
ietekmi uz trešām valstīm, tostarp uz sociālo kohēziju un intelektuālā darbaspēka 
emigrāciju; aicina ES un dalībvalstis jau no paša sākuma risināt jautājumu par 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas ietekmi trešās valstīs; 

48. atgādina, ka sociālā nodrošinājuma tiesību pilnīgai pārnešanai Eiropas Savienībā ir jābūt 
garantētai un ka ir jāpalielina attiecīgo darba Ħēmēju informētība par darba un 
sociālajām tiesībām, lai veicinātu un nodrošinātu darbaspēka mobilitāti ES teritorijā; 

49. atgādina, ka, Ħemot vērā krīzes ietekmi un atšėirīgo ekonomisko situāciju ES 
dalībvalstīs, aizvien biežāk ir vērojama jauniešu piespiedu mobilitāte; mudina 
dalībvalstis nodrošināt, lai tādas pamattiesības kā pārvietošanās brīvība neradītu 
kaitējumu; tādēĜ aicina ES un dalībvalstis garantēt, ka jauniem mobiliem studentiem un 
darba Ħēmējiem nav nedz ierobežota, nedz liegta kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamība, tiesības darbā un tiesības uz sociālo nodrošinājumu; 

Labākās prakses apmaiĦa un apstiprināšana ES 

50. uzsver, ka ir nepieciešama labākās prakses apmaiĦa starp dalībvalstīm un ka šāda prakse 
tām ir savstarpēji jāapstiprina, jo īpaši attiecībā uz profesionālās izglītības un apmācības 
sistēmām un programmām, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātiem un 
mūžizglītības stratēăijām, vienlaikus atzīstot katra darba tirgus un izglītības sistēmas 
specifiku;  

51. uzsver, ka neformālā un ikdienējā mācīšanās, brīvprātīgais darbs un mūžizglītība ir 
nozīmīgi prasmju un kvalifikācijas pilnveidošanai; aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
vieglāk būtu pieejama pieaugušo izglītība un otrās iespējas izglītība; prasa, lai darba 
devēji un izglītības sniedzēji apstiprinātu un atzītu neformālo un ikdienējo mācīšanos; 

MVU un mikrouzĦēmumi 

52. uzskata, ka vajadzētu ieviest īpašus atbalsta pasākumus jaunajiem uzĦēmējiem, lai 
viĦiem būtu vieglāk pieejama informācija, kā arī finansējums un resursi, cita starpā 
ieviešot tieši jauniešiem paredzētus centralizētos informācijas un atbalsta pakalpojumus 
jau izveidotās uzĦēmējdarbības atbalsta struktūrās; 

53. uzskata, ka neformālā izglītība, jo īpaši tā, ko piedāvā jauniešu organizācijas, veicina 
radošumu, pašiniciatīvu un atbildību un var uzlabot jauniešu izredzes darba tirgū; 

54. uzsver, cik nozīmīgi ir atbalsta pasākumi MVU, mikrouzĦēmumiem un sociālās un 
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solidaritātes ekonomikas vienībām, jo attiecīgie pasākumi veicinātu šādu struktūru 
veidošanos un darbību un nodrošinātu, ka tām ir vieglāk pieejams finansējums un 
darbinieku apmācība;  

Inovācija un digitalizācija — jaunas prasmes un darbvietas 

55. uzsver, ka inovācija un digitalizācija ir svarīga taisnīgākas, ilgtspējīgākas un 
iekĜaujošākas sabiedrības izveidei un ka šajā sakarībā ir jānodrošina zināšanas, 
radošums un prasmes, lai izveidotu inovatīvus, radošus un digitālus produktus un 
pakalpojumus; uzsver nepieciešamību likvidēt digitālo plaisu un iekĜaut digitālās 
prasmes mūžizglītībā, kā arī integrēt mācību programmās jaunos medijus un jaunās 
tehnoloăijas; uzsver nepieciešamību attīstīt inovatīvas mācību metodes un palielināt 
tiešsaistes mācību un tālmācības pieejamību, izmantojot atvērtos izglītības resursus 
(OER), lai veicinātu visiem vienlīdz pieejamu izglītību un apmācību; 

56. uzsver darbvietu radīšanas potenciālu, ko piedāvā ieguldījumi izglītībā, inovācijā, 
pētniecībā un izstrādē, kā arī pāreja uz sociāli un ekoloăiski ilgtspējīgu ekonomiku; 

IekĜaujoša darba tirgus veidošanas pasākumi 

57. ar bažām konstatē, ka vairumā dalībvalstu garantija jauniešiem nav īstenota vai ir 
īstenota ar novēlošanos; aicina Komisiju sagatavot detalizētu šīs iniciatīvas un tās 
dažādo īstenošanas programmu ietekmes novērtējumu un izvērtēt iespējas palielināt 
attiecīgo finansējumu saskaĦā ar spēkā esošo DFS; 

58. mudina Komisiju darīt vairāk, nekā norādīts 2014. gada marta Padomes ieteikumā par 
stažēšanās kvalitātes sistēmu, un ierosināt jaunu kvalitātes sistēmu, lai novērstu gados 
jauno darba Ħēmēju diskrimināciju un ekspluatāciju; 

59. uzsver, ka ir nepieciešami īpaši pasākumi un atbalsts darba devējiem, jo īpaši MVU un 
mikrouzĦēmumiem, lai veicinātu tādu personu nodarbinātību, kas darba tirgū tiek 
diskriminētas, un lai piedāvātu karjeras attīstības iespējas; atgādina, cik svarīga ir darba 
devēju sociālā atbildība attiecībā pret visiem darba Ħēmējiem un sabiedrību; uzskata, ka 
šāda sociālā atbildība būtu jāprasa arī no institūcijām, kas atbildīgas par izglītību un 
apmācību;  

Politikas priekšlikumi un ieteikumi 

60. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt inovatīvus veidus, kā veicināt mērėtiecīgas un 
kvalitatīvas investīcijas ES, lai veicinātu virzību uz taisnīgāku, ilgtspējīgāku un 
iekĜaujošāku sabiedrību un radītu uz tiesību ievērošanu balstītas kvalitatīvas darbvietas; 

61. aicina dalībvalstis novirzīt nodokĜu slogu no darbaspēka uz citiem nodokĜu iekasēšanas 
avotiem, kas rada mazāk negatīvu ietekmi uz nodarbinātību un izaugsmi, bet vienlaikus 
nodrošināt arī atbilstīgas sociālās aizsardzības sistēmas; 

62. aicina dalībvalstis garantēt, lai darba tirgus reformas ne vien veicinātu kvalitatīvu 
darbvietu radīšanu, bet būtu vērstas arī uz segmentācijas mazināšanu, neaizsargātu 
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iedzīvotāju grupu iekĜaušanu darba tirgū, dzimumu līdztiesības veicināšanu, strādājošo 
nabadzības mazināšanu un pienācīgas sociālās aizsardzības nodrošināšanu visiem darba 
Ħēmējiem, tostarp pašnodarbinātajiem; 

63. aicina dalībvalstis ieguldīt pirmsskolas izglītībā, kā arī agrīnā svešvalodu un 
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju apmācībā pamatskolās; 

64. aicina dalībvalstis no labākās prakses vērošanas beidzot pāriet pie attiecīgu politikas 
pasākumu īstenošanas, kas paaugstinātu nodarbinātības līmeni, kā arī samazinātu 
nabadzību un nevienlīdzību, un īstenot reformas, kuru pamatā ir labākā prakse; 

65. aicina panākt, lai pilsētās un reăionos uzsvars būtu likts uz augstvērtīgu izglītību un 
apmācību, cīĦu pret mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, kā arī cīĦu pret jauniešu 
bezdarbu, jo jauniešiem steidzami ir vajadzīgas jaunas iespējas un būtu jādara viss 
iespējamais, lai viĦus atbalstītu; 

66. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un atbalstīt sociālos un kooperatīvos 
uzĦēmumus, jo tie labāk pilda savus pienākumus attiecībā uz vidi, patērētājiem un darba 
Ħēmējiem; 

67. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest Eiropas minimālo algu sistēmu, lai samazinātu 
algu nevienlīdzību, izmantojot katrai dalībvalstij noteiktu bāzes līmeni, un tā 
nodrošinātu pienācīgu, ar likumu vai līgumu noteiktu atalgojumu atbilstīgi praksei 
attiecīgajā valstī; 

68. aicina Komisiju veidot Eiropas līmeĦa platformu, ar ko atzīt un apstiprināt konkrētiem 
nodarbošanās veidiem un profesijām kopīgas prasmes, paredzot arī brīvprātīgā darbā 
iegūtu prasmju atzīšanu; 

69. aicina dalībvalstis īstenot Padomes 2012. gada ieteikumu par neformālās un ikdienējās 
mācīšanās apstiprināšanu, jo tā varētu atzīt neformālās izglītības, jo īpaši brīvprātīgā 
darba un jauniešu darba, rezultātā iegūtās zināšanas, kā arī atbalstīt mūžizglītības 
politikas īstenošanu; 

70. aicina dalībvalstis atvēlēt pienācīgu finansējumu pieaugušo izglītības un apmācības 
iestādēm, lai palielinātu līdzdalību mūžizglītības programmās; 

71. aicina Komisiju un dalībvalstis prognozēt izmaiĦas darba tirgos, jo īpaši saistībā ar 
problēmām, ko rada globalizācija; 

72. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

Or. en 

 

 


