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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par „Erasmus+” un citiem instrumentiem mobilitātes veicināšanai profesionālajā 

izglītībā un apmācībā — mūžizglītības pieeja 

(2015/2257(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpańi tā 165. un 

166. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpańi tās 14. pantu, 

–  ņemot vērā 2002. gada 30. novembra Kopenhāgenas deklarāciju par cieńāku sadarbību 

Eiropā īstenotajā profesionālajā izglītībā un apmācībā, 

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikumu par Eiropas 

kvalitātes nodrońināńanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidońanu profesionālajai 

izglītībai un apmācībām, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēģisku sistēmu Eiropas 

sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020‖)
1
, 

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 27. novembra rezolūciju par atjauninātu regulējumu 

Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018)
2
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) 

Nr. 1288/2013, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un 

sporta jomā „Erasmus+‖
3
, 

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumu par neformālās un ikdienējās 

mācīńanās validēńanu (2012/C 398/01)
4
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2241/2004/EK par vienotu 

Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass)
5
, 

– ņemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija ieteikumu „Jaunatne kustībā — jaunieńu 

mācību mobilitātes veicināńana―
6
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra 

Ieteikumu 2006/962/EK par pamatprasmēm mūņizglītībā
7
, 

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par jaunieńu piekļuves darba 

                                                 
1
 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp. 

2
 OV C 311, 19.12.2009., 1. lpp. 

3
 OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp. 

4
 OV C 398, 22.12.2012., 1. lpp. 

5
 OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp. 

6
 OV C 199, 7.7.2011., 1. lpp. 

7
 OV L 394, 30.12.2006., 10. lpp. 
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tirgum veicināńanu un praktikanta, staņiera un mācekļa statusa nostiprināńanu
1
, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikumu par Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidońanu mūņizglītībai
2
, 

– ņemot vērā daņādos kompetenču atzīńanas instrumentus, piemēram, Eiropas sertifikātu 

sistēmu (CEC), Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS), Eiropas kredītpunktu 

sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) un Eiropas 

prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikāciju (ESCO), 

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 20. novembra paziņojumu „Izglītības pārvērtēńana — 

ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegńanai‖ 

(COM(2012)0669), 

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 28. janvāra ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikuma par 

Eiropas kvalitātes nodrońināńanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidońanu 

profesionālajai izglītībai un apmācībām īstenońanu, 

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 20. maija secinājumus par kvalitātes nodrońināńanu 

izglītības un apmācības atbalstam, 

– ņemot vērā par profesionālo izglītību un apmācību atbildīgo ministru 2015. gada 

22. jūnija deklarāciju par jaunu vidējā termiņā sasniedzamu rezultātu kopumu 

profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam, 

–  ņemot vērā ES izglītības ministru neformālajā sanāksmē Parīzē 2015. gada 17. martā 

pieņemto „Deklarāciju par pilsoniskuma un kopējo vērtību — brīvības, iecietības un 

nediskriminācijas — veicināńanu ar izglītības palīdzību‖ (8496/15), 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo 

lietu komitejas atzinumu (A8-0049/2016), 

A.  tā kā mācību un  apmācības kontekstā īstenota mobilitāte ir svarīga gan personiskajai 

attīstībai, gan jaunieńu sociālajai iekļautībai, starpkultūru dialogam, iecietībai, spējai 

strādāt starpkultūru vidē un aktīvam pilsoniskumam, un ir skaidri apliecinājies ńādas 

mobilitātes potenciāls veicināt kvalitatīvu izglītību un izglītojamo personu 

nodarbināmību;  

B. tā kā gan pańreizējās, gan turpmākajās ES programmās izglītības un apmācības, 

nodarbinātības un kohēzijas politikas jomā būtu jāturpina nostiprināt mācību un 

apmācības kontekstā īstenotu mobilitāti; 

C.  tā kā par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) atbildīgie ES ministri 2002. gadā 

uzsāka tā dēvēto Kopenhāgenas procesu nolūkā izveidot cieńāku Eiropas sadarbību ńajā 

jomā, lai Eiropā uzlabotu PIA sniegumu, kvalitāti un pievilcīgumu; 

                                                 
1
 OV C 351 E, 2.12.2011., 29. lpp. 

2
 OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp. 
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D.  tā kā Kopenhāgenas process ir balstīts uz savstarpēji saskaņotām prioritātēm, kas tiek 

periodiski pārskatītas, un tā mērķis cita starpā ir atvieglot mobilitāti un veicināt daņādu 

profesionālās apmācības iespēju izmantońanu mūņizglītības kontekstā; 

E. tā kā saskaņā ar Eurostat datiem 2014. gadā bezdarba līmenis Eiropas Savienībā 

joprojām sasniedza 10,2 %, neraugoties uz to, ka notika lēna ekonomikas atlabńana; tā 

kā jaunieńu bezdarba līmenis ES pańlaik ir 22,1 %, savukārt vecuma grupā no 55 līdz 

64 gadiem tikai 51 % iedzīvotāju strādā, un nodarbinātības līmeņa atńķirība starp 

dzimumiem vecāka gadagājuma darba ņēmēju vidū ir 13,6 procentpunkti; 

F.  tā kā neformālā un ikdienējā mācīńanās, kā arī profesionālā apmācība var nodrońināt 

svarīgu ieguldījumu, lai risinātu pańreizējās mūņizglītības problēmas, piemēram, cīnītos 

pret priekńlaicīgu mācību pārtraukńanu, pret to, ka ir nepieņemami liels skaits tādu 

jaunieńu, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), un risinātu prasmju deficīta 

un neatbilstības problēmu; 

G. tā kā Komisijas 2015. gada rudens ekonomiskajās prognozēs reģistrētais augstais 

neaizpildīto darbvietu rādītājs liecina par to, ka darba tirgū joprojām pastāv neatbilstība 

starp piedāvātajām un pieprasītajām prasmēm; 

H.  tā kā profesionālās izglītības un apmācības vidē ir vērojamas vājākas valodu zināńanas 

un tās būtu nepiecieńams īpańi stimulēt; 

I.  tā kā ir nepiecieńams atkārtoti apliecināt politisko apņemńanos atbalstīt ES rīcību 

mūņizglītības un PIA jomā, it sevińķi ar tādiem mobilitātes pasākumiem, kas koncentrēti 

uz transversālu prasmju — piemēram, spējas pielāgoties, ieinteresētības, mācīńanās 

prasmes apguves, savstarpējo attiecību veidońanas un pilsonisko prasmju,— attīstīńanu; 

J.  tā kā nesenās sociālekonomiskās norises uzskatāmi parādīja, ka mūņizglītības un PIA 

sistēmas ir jāpadara ne tikai efektīvākas, bet arī pieejamākas un iekļaujońākas 

nelabvēlīgā situācijā esońām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem ar īpańām vajadzībām; tā 

kā, tiecoties nodrońināt plańāku izglītības pieejamību, nedrīkstētu pieļaut, ka no tā ciestu 

izglītības kvalitāte; 

K.  tā kā ir izńķirīgi svarīgi, it sevińķi pańreizējos ekonomiskās krīzes apstākļos, nodrońināt 

pastāvīgu finansiālo atbalstu ar mūņizglītību un PIA zināńanu apguvi saistītiem 

mobilitātes pasākumiem un darbībām,  

L. tā kā, lai atbalstītu iniciatīvas jaunu mobilitātes veidu izpētei un nodrońinātu efektivitāti, 

pārredzamību un PIA atvēlēto līdzekļu un programmu kvalitāti, būtiski svarīga nozīme 

ir reģionālajam un vietējam līmenim; tā kā PIA ietvaros īstenota un reģionālā un vietējā 

līmenī atbalstīta jaunieńu un mācekļu mobilitāte būtu jākoordinē plańā demokrātiskas un 

līdzdalīgas pārvaldības procesā, pievērńoties pańiem svarīgākajiem 

sociālekonomiskajiem un ar vidi saistītajiem aspektiem un iesaistot mikrouzņēmumus, 

mazos un vidējos uzņēmumus, jaunizveidotus uzņēmumus, vietējās kopienas un 

sociālos partnerus; 

M.  tā kā PIA, tostarp arī mobilitātes pasākumu, izstrādē, organizācijā, īstenońanā un 

finansēńanā būtu aktīvi jāiesaista uzņēmēji, tirdzniecības un rūpniecības kameras un 

attiecīgās profesionālās organizācijas, kas pārstāv amatniekus un lauksaimniekus, kā arī 
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arodbiedrības un citi nozīmīgi sociālie partneri; tā kā, izstrādājot PIA, būtu jāpievērńas 

sociālajai dimensijai, aptverot tādas jomas kā taisnīga tirdzniecība, sociālā 

uzņēmējdarbība un alternatīvi uzņēmējdarbības modeļi, piemēram, kooperatīvi, un tā 

būtu jāorganizē kopā ar ńajās jomās strādājońiem nozīmīgiem partneriem; 

N.  tā kā, kaut gan nodarbināmības uzlabońanas nolūkā ir nepiecieńams rosināt jaunieńu 

mobilitāti, tā tomēr nedrīkst kļūt par vienīgo iecerēto risinājumu jaunieńu bezdarba 

problēmai, 

Rezultātu izvērtējums un svarīgāko problēmjautājumu noteikšana 

1.  uzskata, ka izglītība ir viena no cilvēka pamattiesībām un sabiedrisks labums un tai ir 

jābūt vienlīdz pieejamai visiem; aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis meklēt 

risinājumu visiem sociāli ekonomiskajiem ierobeņojumiem, kas liedz visiem vienlīdzīgu 

piekļuvi PIA iespējām, tostarp mobilitātei; atzīst, ka pastāvońo PIA mobilitātes 

programmu un iniciatīvu loma un rezultāti būtu jāuzlabo pieejamības, atvērtības un 

iekļautības aspektā, lai sekmētu personalizētu pieeju izglītībai, samazinātu mācības 

priekńlaikus pametuńo audzēkņu īpatsvaru un garantētu vienlīdzīgu piekļuvi 

„Erasmus+‖ mobilitātes pasākumiem nelabvēlīgā situācijā esońām iedzīvotāju grupām 

un cilvēkiem ar īpańām vajadzībām; tādēļ uzsver, ka apmācības kontekstā ir 

nepiecieńamas elastīgu, daņādotu un pielāgotu mobilitātes iespēju klāsts, paturot prātā 

arī dzimumu perspektīvu, iedzīvotājiem ar imigrācijas izcelsmi vai ekonomiski 

nelabvēlīgā situācijā esońām ģimenēm, izglītojamām personām nomaļos reģionos, 

invalīdiem un cilvēkiem ar citām īpańām vajadzībām; 

2.  apstiprina, ka, strādājot ar mobilitātes un izglītības jautājumiem, ir nepiecieńams 

saglabāt dzimumu perspektīvu un ņemt vērā to cilvēku vajadzības, kuri cień no 

vairākiem diskriminācijas veidiem, tostarp cilvēku ar invaliditāti, LGBTI un 

marginalizētām kopienām piederīgu cilvēku vajadzības; ńajā ziņā mudina veikt 

turpmākus pasākumus, lai vienkārńotu „Erasmus+‖ mobilitātes pasākumu pieejamību 

nelabvēlīgā situācijā esońām iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem ar īpańām vajadzībām; 

3. aicina Komisiju, dalībvalstis un galvenās ieinteresētās personas vairot PIA programmu 

atpazīstamību, lai likvidētu kultūras ńķērńļus un cīnītos pret motivācijas un proaktīvas 

attieksmes trūkumu un valodu nezināńanu, it sevińķi tajos reģionos, kurus visvairāk skar 

jaunieńu bezdarbs; uzskata, ka ir jānodrońina, lai ńīs programmas būtu pieejamas visiem 

iedzīvotājiem, nepieļaujot diskrimināciju; aicina pievērsties mērķgrupām, kuras 

pakļautas bezdarba riskam, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti; prasa vienkārńot PIA un 

kvalifikācijas ieguves pieejamību, sekmējot amata apmācības virzienu un reņīmu 

pielāgojamību, kā arī apmācības iespējas iedzīvotāju grupām, kam ir nepietiekamas 

pamatprasmes, un strādājońiem cilvēkiem ar zemu vai vidēju kvalifikācijas līmeni; 

atgādina — nodrońinot ńādas pieredzes pieejamību, ir jāņem vērā dzimumu līdzsvara 

aspekts, efektīvi sekmējot PIA mobilitātes programmas sievieńu vidū; uzskata, ka ńajā 

sakarībā būtu jānosaka vērienīgi mērķi un jāuzrauga gūtais progress; 

4. uzsver, ka izglītībai, prasmēm un nodarbinātībai dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, 

inņenierzinātņu un matemātikas (STEM) jomā Eiropas Savienībā ir raksturīgs dzimumu 

līdzsvara trūkums, un aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā atbalstīt „Erasmus+‖ un 

izmantot ńo mehānismu kā būtisku iespēju pilnveidot STEM izglītību, lai palielinātu 

sievieńu iespējas veidot karjeru STEM jomā un tādējādi mazinātu prasmju deficītu ńajās 
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jomās; 

5. uzsver, ka ir svarīgi, lai pastāvētu kopēja Eiropas izglītības telpa, kuras pamatā būtu 

spēcīgs mobilitātes komponents — ne vien augstākās izglītības jomā, bet arī PIA —, jo 

tā sekmēs stabilākas Eiropas identitātes veidońanos un attīstību un spēcīgāku 

pilsoniskuma apziņu; 

6. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem spēkiem censties sasniegt Eiropas izglītības un 

apmācības stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam izvirzītos mērķus; uzskata, ka 

attiecībā uz mobilitāti ir jāņem vērā profesionālās tālākizglītības aspekts (CVET), jo 

profesionālā tālākizglītība ir būtiski nozīmīgs faktors prasmju un specializēto zināńanu 

uzlabońanā un aktualizēńanā; uzsver, ka mūņizglītībai un PIA ir būtiska nozīme, lai 

radītu labākas nodarbinātības izredzes ilgstońiem bezdarbniekiem; 

7. uzskata, ka iepriekń minētās sadarbības rezultātā būtu jāpārskata prasības attiecībā uz 

ilgumu, saturu, kompetencēm un mācību rezultātiem, lai nodrońinātu, ka ńīs prasības 

joprojām ir būtiskas, vienlaikus saistot mobilitāti gan ar mācību centriem, gan darba 

vidi un arī pieńķirot prioritāti pieredzes gūńanai ilgākā laikposmā (piemēram, seńu 

mēneńu pieredzei) salīdzinājumā ar īsākiem laikposmiem; 

8. norāda, ka „Erasmus+‖ un PIA programmām atvēlētie Eiropas resursi nav atbilstońi ńo 

programmu piedāvātajā mobilitātē ieinteresēto personu skaitam un vajadzībām, un 

attiecīgi aicina dalībvalstis veicināt divpusēju nolīgumu noslēgńanu „Erasmus+‖ un 

Eiropas PIA programmu atbalstīto darbību papildināńanai, lai tādējādi palielinātu 

Eiropas jaunieńu mobilitāti; 

9.  atzīst mobilitātes jomā pastāvońo programmu un iniciatīvu, piemēram, „Erasmus+‖ 

1. pamatdarbības, Europass, Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un 

apmācības jomā (ECVET) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF), svarīgo 

nozīmi un rezultātus; aicina Komisiju izveidot Eiropas studenta e-apliecību, kas 

mobilitātes kontekstā pieńķirtu ES studenta statusu un nodrońinātu attiecīgu 

pakalpojumu pieejamību; 

10.  aicina Komisiju, dalībvalstis, kā arī ES aģentūras, piemēram, CEDEFOP, rīkoties, 

tiecoties uzlabot PIA mobilitātes programmas, lai tās kvalifikācijas, atzīńanas un satura 

ziņā nodrońinātu pievienoto vērtību visiem dalībniekiem, un nodrońināt kvalitātes 

standartu ievieńanu amata mācekļu apmācīńanai; 

11.  norāda, ka mobilitātes iniciatīvas palīdz nostiprināt ne tikai audzēkņu pilsoniskās 

vērtības un piederības sajūtu Eiropai, bet arī viņu akadēmiskās prasmes un 

nodarbinātības izredzes, konkrētāk, prasmes, kas saistītas ar spējām risināt problēmas, 

plānońanu un strukturēńanu, spējām rīkoties un pielāgoties jaunām situācijām, 

uzņēmību, līderību un lēmumu pieņemńanu, sociālās atbildības prasmes, sveńvalodu 

zināńanas un komunikācijas prasmes un prasmi darboties komandā, kā arī tās 

personiskās prasmes, kas ietekmē cilvēka iespējas tikt nodarbinātam, piemēram, 

pańapziņu, motivāciju, ieinteresētību, kritisko un radońo domāńanu, iniciatīvu un 

pārliecību; 

12.  kategoriski uzskata, ka ir nepiecieńams atvieglot „Erasmus+‖ mobilitātes īstenońanu, 

rīkojoties tā, lai palielinātu veiksmīgo pieteikumu īpatsvaru, vienkārńojot mobilitātes 
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pārvaldībai izmantoto elektronisko rīku uzbūvi un lietońanu, visās Savienības vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs vairojot izpratni par mobilitātes programmu vērtību 

un sniedzot mērķtiecīgāku informāciju un apmācību atbalsta saņēmējiem un programmu 

un pasākumu starpniekiem, tostarp skolu un augstskolu personālam; ńajā sakarībā 

uzsver EuropeanSchoolNet nozīmīgo ieguldījumu; aicina Komisiju mazināt pańreizējo 

pārlieku lielo un sareņģīto administratīvo slogu, ar ko nākas saskarties gan 

pretendentiem, gan arī „Erasmus+‖ projektos iesaistītajiem nosūtońajiem un 

uzņemońajiem uzņēmumiem un institūcijām, ńajā nolūkā atvieglojot un vienkārńojot 

pieteikńanās, reģistrēńanās un ziņojumu sniegńanas procesu, kā arī pańus projektus; 

turklāt norāda, ka pārlieku liela birokrātija attiecīgajās skolās un augstskolās ir ńķērslis 

vienkārńai programmas īstenońanai;  

13.  aicina Komisiju ieviest mehānismus valodu un kultūras barjeras mazināńanai 

mobilitātes programmu organizēńanā; uzskata, ka būtu vajadzīgs, lai ar ńādiem 

mehānismiem būtu iespējams novērtēt īstenońanas progresu; uzsver, ka ar rīcības 

shēmām it sevińķi būtu jāatbalsta uzņemońās valsts valodas pamatu apguve; mudina 

dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes apzināt PIA pasniedzēju un 

skolotāju izglītības vajadzības, rosinot un atbalstot paraugprakses apmaiņu, un 

nodrońināt viņiem vairāk profesionālās pilnveides iespēju; uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 

modeli pamatapmācībai, kuras gaitā tiktu sniegta informācija par izvēlētās galamērķa 

valsts uzņēmējdarbības un darba kultūras svarīgākajām iezīmēm, kā arī popularizēt un 

īstenot specifiskas programmas mācībspēku apmācībai mācību centros mobilitātes 

pārvaldības kontekstā; 

14. norāda, ka profesijām, kuras ir saistītas ar PIA, piemīt nepiecieńamā elastība, lai tajās 

būtu iespējams strādāt jebkurā vietā, un ka līdz ar to mobilitāte PIA jomā ir būtiski 

svarīgs līdzeklis cīņā pret bezdarbu, jo tā uzlabo nodarbināmību un palīdz samazināt 

prasmju deficītu, un ļauj vieglāk piemeklēt prasmēm atbilstońu darbu, īpańi jaunieńiem, 

nodrońinot prasmes un unikālu pieredzi, kas nepiecieńama, lai jaunieńi būtu 

konkurētspējīgi mūsdienu darba tirgos Eiropas Savienībā; uzskata, ka „Erasmus+‖ 

palīdz attīstīt specifiskas profesionālās prasmes un transversālas un citos kontekstos 

izmantojamas kompetences, piemēram, uzņēmējdarbības kompetenci, kā arī paplańina 

iespējas iesaistīt raņońanas nozari, tādējādi kļūstot par efektīvu darba tirgus instrumentu;  

15.  uzsver, ka ir nozīmīgi un svarīgi, lai ar „Erasmus+‖ un tās apakńprogrammām saistītie 

nosaukumi un logotipi būtu atpazīstami; uzsver, ka ńie nosaukumi ir sevińķi būtu 

jāizmanto „Erasmus+‖ publikācijās un brońūrās; 

16. pauņ baņas par to, ka jaunieńi „Erasmus+‖ galvenokārt uzskata par augstskolu 

studentiem domātu programmu; tāpēc iesaka Eiropas, valstu un reģionālā līmenī lielāku 

nozīmi pieńķirt daņādo darbības jomu un ar tām saistīto apakńprogrammu, tostarp skolas 

izglītības („Comenius‖), augstākās izglītības („Erasmus‖), starptautiskā mērogā 

realizētas augstākās izglītības („Erasmus Mundus‖), profesionālās izglītības un 

apmācības („Leonardo da Vinci‖) un pieauguńo izglītības („Grundtvig‖), kā arī darba ar 

jaunieńiem („Jaunatne darbībā‖) un sporta, lielākai popularizēńanai; 

17. aicina Komisiju, dalībvalstis un publiskā sektora nodarbinātības iestādes popularizēt un 

vairot zināńanas — it sevińķi mazajos un vidējos uzņēmumos — par programmu 

„Erasmus+‖ un citiem instrumentiem, kas paredzēti mobilitātes veicināńanai PIA jomā; 
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uzskata, ka ńo instrumentu efektivitātes maksimāla palielināńana ļaus lielākam skaitam 

cilvēku izmantot ńīs iespējas, tādējādi ļaujot sasniegt mobilitātes mērķi;  

18. uzsver, ka ir steidzami nepiecieńams konsultēties ar rūpniecības un pakalpojumu nozari 

gan privātajā, gan publiskajā sektorā, tostarp raņońanas nozarē (īpańi ar MVU un 

mikrouzņēmumiem) un/vai iesaistīt to kvalitatīvu PIA mobilitātes programmu izstrādē, 

plānońanā, īstenońanā un atbalstīńanā; uzskata, ka, izraugoties programmas, būtu jāņem 

vērā nodarbinātības iespējas uzņemońajos uzņēmumos un organizācijās; uzskata, ka 

visu ieinteresēto personu elastīga un konstruktīva partnerība, kuras pamatā ir dialogs, 

sadarbība un paraugprakse, nodrońinās PIA izdońanos un pievienoto vērtību; uzskata, ka 

ir nepiecieńama arī zināńanu un paraugprakses apmaiņa starp mācību centriem un 

uzņēmumiem; aicina Komisiju sekot piedāvājumam un pieprasījumam ES darba tirgū, 

kā arī ģeogrāfiskajai un profesionālajai mobilitātei, lai apmierinātu darba tirgus 

vajadzības; uzskata, ka tādējādi būtu iespējams samazināt atńķirību starp, no vienas 

puses, apmācības piedāvājumu un to, kas patiesībā sagaida jaunieńus uzņēmējdarbības 

vidē, un, no otras puses, tirgus vajadzībām sektoros ar pievienoto vērtību (piemēram, 

digitālajā un zaļajā ekonomikā, enerģētikā, aizsardzībā, aprūpes sektorā un mājokļu 

rekonstrukcijā); 

19. uzsver svarīgākos aspektus, kuri jāņem vērā, plānojot mobilitātes pasākumus un 

novērtējot to īstenońanu, proti, audzēkņu ekonomiskās iespējas iesaistīties mobilitātē, 

studiju, kompetenču un kvalifikāciju un mācību satura atzīńana starpvalstu līmenī, 

izmantojot kredītpunktus vai sertifikātus, valodu zināńanu līmenis, mācību programmu 

vai studiju organizācija, studentu iegūto kredītpunktu un nokārtoto eksāmenu praktiskā 

vērtība, atgrieņoties savā universitātē, juridiskie aspekti, informācija vai motivācija 

pabeigt studijas, ievirzes pasākumi un konsultācijas visa mobilitātes posma garumā, 

studentu personiskā situācija; tādēļ aicina Komisiju uzlabot rādītājus un novērtēńanas 

kritērijus, lai būtu iespējams regulārāk uzraudzīt ES programmu efektivitāti un veikt 

nepiecieńamos uzlabojumus; 

20. norāda, ka patlaban tikai 1 % jaunieńu, kuru izglītońanās ir saistīta ar darbu, tostarp 

mācekļi, apmācības laikā piedalās mobilitātes shēmās; norāda, ka ir būtiski 

nepiecieńams radīt nosacījumus labākai mācekļu mobilitātei Eiropas Savienības 

teritorijā, lai dotu mācekļiem tādas pańas iespējas kā augstskolu studentiem; tādēļ 

mudina Eiropas Savienību noteikt Eiropas mācekļa statusu; aicina Eiropas Savienību un 

dalībvalstis nodrońināt, ka gan amata apguve mācekļa statusā, gan prakse joprojām tiek 

uzskatītas par izglītońanās iespējām un nekļūst par nestabila darba avotu un ka mācekļi 

un praktikanti netiek izmantoti kā aizstājēji pilnas slodzes speciālistu darba veikńanai un 

viņiem ir garantēti pienācīgi darba apstākļi un studentu tiesības, tostarp finansiālās un ar 

atalgojumu saistītās tiesības; turklāt mudina Komisiju analizēt iepriekń minētā statusa 

ietekmi, uzraudzīt saistītu pasākumu īstenońanu, mudināt visas iesaistītās personas, 

tostarp Eiropas Māceklību alianses pārstāvjus, ievērot tās ieteikumus, lai uzlabotu 

mācekļu apmācības nosacījumus, kvalitāti un pieejamību Eiropas Savienībā un 

raudzīties uz ńo jautājumu kā uz stratēģisku prioritāti; 

21. aicina Komisiju iesniegt priekńlikumu par ES mācekļu apmācības sistēmu, kas garantētu 

mācekļu un PIA audzēkņu tiesību kopumu, un aicina dalībvalstis ńo sistēmu apstiprināt; 

uzsver pozitīvo lomu, kāda vecākās paaudzes iedzīvotājiem var būt jaunieńu izglītońanā 

un apmācīńanā, lai maksimāli īstenotu zināńanu un pieredzes apmaiņu starp paaudzēm 
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prakses un darbaudzināńanas veidā, kā arī sekmējot uz pieredzi balstītu mācīńanos darba 

grupās, kurās pārstāvētas vairākas paaudzes; mudina Komisiju un dalībvalstis pieņemt 

konkrētus pasākumus, lai nodrońinātu, ka mācekļu apmācīńana un praktikantu 

nodarbināńana „Erasmus+‖ programmā netiek izmantota ļaunprātīgos nolūkos, 

pārvērńot to par darbaspēka izmaksu samazināńanas instrumentu; 

22. pozitīvi vērtē izmēģinājuma projektu uzsākńanu, kā arī nesen apstiprināto „Eiropas 

satvaru mācekļu mobilitātei‖ kā pamatu uzlabojumu izdarīńanai programmā 

„Erasmus+‖, tiecoties kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot ilgtermiņa mobilitāti PIA jomā; 

mudina pretstatā tikai uz projektiem centrētiem pasākumiem radīt satvaru ilgtermiņa 

iniciatīvām, lai izveidotu pastāvīgu, ilgtspējīgu, pilnībā funkcionējońu un prognozējamu 

sistēmu, kas sekmētu prasmju brīvu apriti visā Eiropā; 

23.  atzīmē, ka priekńlaicīga mācību pārtraukńana ir viena no izteiktākajām problēmām, ar 

kuru saskaras mobilitātes mērķgrupas, un ka labāku profesionālās izglītības iespēju 

rezultātā to audzēkņu īpatsvars, kuri pārtrauc mācības un apmācību, kļūst mazāks; tādēļ 

uzsver, ka izglītības sistēmu nodrońinātajiem rezultātiem var būt liela nozīme, lai 

samazinātu priekńlaicīgu mācību pārtraukńanu un labāk iemācītu audzēkņiem 

transversālas prasmes, kas viņiem beigu beigās palīdzēs pielāgot savas kvalifikācijas 

pieprasījumam darba tirgū; 

24. uzsver, ka ir nepiecieńams palīdzēt profesiju apgūstońajiem jaunieńiem pārvarēt 

grūtības, piedāvājot noteiktus papildu un atbalsta pasākumus, piemēram, pastiprinot 

mobilitātes mehānismu grupas raksturu, nodrońinot labāku darbaudzināńanu un atbalstu 

nosūtońajās un uzņemońajās institūcijās gan pirms mobilitātes, gan tās norises laikā, 

uzlabojot kvalitatīvas informācijas pieejamību par PIA iespējām, piedāvājot 

specializētus ievirzes un konsultāciju pasākumus un instrumentus un finansējot ar 

valodu saistītu atbalstu visiem dalībniekiem, nepieļaujot valodu ierobeņojumus; 

25. norāda, ka var konstatēt vairākus faktorus, kuri ietekmē PIA sistēmās profesiju 

apgūstońo jaunieńu perspektīvas, it sevińķi sociālekonomiskos faktorus, ģimeņu 

tipoloģiju un ievirzes (un konsultatīvu) instrumentu trūkumu pēc obligātās vidējās 

izglītības pabeigńanas vai profesionālās apmācības kursu laikā; 

26.  uzsver mācību un apmācības laikā īstenotas mobilitātes būtisko nozīmi sociālo un 

kultūras problēmu novērńanas aspektā, tiecoties maksimāli palielināt jaunieńu iespējas 

izvērst pańiem savus rīcības modeļus sabiedrībā; atgādina, ka ES savus centienus — it 

sevińķi stratēģijā „Eiropa 2020‖ — ir koncentrējusi uz to, lai palielinātu savas 

ekonomikas konkurētspēju, radītu darbvietas un nostiprinātu spēju gadsimta treńajā 

desmitgadē konkurēt globālā mērogā; ńajā kontekstā uzsver, ka pētniecība, inovācija, 

digitālā sabiedrība un energoilgtspēja ir nozīmīgi instrumenti augstākas pievienotās 

vērtības nodrońināńanai; 

27. uzsver ES un dalībvalstu lomu kvalitatīvas un labi organizētas PIA sistēmas attīstīńanā 

un stimulēńanā, ievieńot vispusīgu pieeju, kurā sabalansēta attiecīgās profesijas apguvei 

nepiecieńamā teorētiskā izglītība, praktiskā apmācība un vispārējā, formālā un 

neformālā izglītība un ikdienējā mācīńanās; aicina dalībvalstis ieviest savās vidusskolas 

posma izglītības sistēmās duālās izglītības principu vai nostiprināt pastāvońās sistēmas, 

ievieńot prakses un staņēńanos uzņēmumos, lai tādējādi sekmētu PIA audzēkņu 

ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū un palielinātu viņu līdzdalību pārrobeņu mobilitātes 
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programmās; atgādina, ka kopumā PIA kvalitātes uzlabońana, to veicot sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem un publiskā sektora nodarbinātības dienestiem, ir līdzeklis, kā 

risināt sociālās iekļautības jautājumu, paplańināt to personu loku, kuras apgūst augstāko 

izglītību, veicināt studentu sekmīgu un vieglu iekļauńanos darba tirgū, kam būtu 

jāveicina mobilitāte mūņizglītības procesā;  

28. aicina mērķtiecīgi pievērsties Eiropas Brīvprātīgo dienesta problēmām saistībā ar 

dalībnieku apdrońināńanu, apstiprināńanu, datubāzu pārvaldību, kā arī atbalstu 

brīvprātīgajiem, lai nepieļautu dalībnieku skaita mazināńanos; 

29. pauņ noņēlu, ka tagadējā programmā „Erasmus+‖ neformālā izglītība vairs nav tik 

pamanāma un ir zaudējusi daļu tai atvēlētā budņeta; uzsver neformālās izglītības nozīmi 

Eiropas līmenī, it sevińķi darbā ar jaunatni un vecākās paaudzes iedzīvotāju brīvprātīgā 

darba ietvaros gūto pieredzi; aicina atvēlēt programmā „Erasmus+‖ skaidru un redzamu 

vietu neformālajai un ikdienējai izglītībai; turklāt uzskata, ka būtu jāparedz iespēja 

iesniegt pieteikumus liela mēroga pieauguńo izglītības projektiem, piemērojot tiem 

tādus pańus principus, kādi attiecas uz nozaru prasmju apvienībām vai zināńanu 

apvienībām; 

30.  atbalsta mūsdienu tehnoloģiju un infrastruktūru attīstīńanu valstu profesionālās 

izglītības sistēmu nostiprināńanā un modernizēńanā, lai uzlabotu mobilitātes pieejamību 

un kvalitāti; uzskata — lai risinātu piedāvāto un pieprasīto prasmju neatbilstības 

problēmu, lielāka nozīme būtu jāpieńķir inovācijai un jaunu akadēmisko un profesionālo 

prasmju attīstīńanai, digitālajām mācībām un mācību platformām, biotehnoloģijām, 

novatoriskām kultūras mantojuma pilnveidońanas tehnoloģijām, kā arī informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijām; stingri uzskata, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm būtu 

jāattīsta efektīva stratēģija ar mērķi panākt atbilstību starp darba iespējām pańreizējā un 

nākotnes aprites ekonomikā un PIA sistēmām; 

31. norāda, ka pārejas process uz digitālāku ekonomiku ir saistīts ar darbvietu un prasmju 

pārdefinēńanu; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju sadarboties ar privāto sektoru, lai 

attīstītu prasmju pilnveidońanas stratēģijas un PIA programmas darbinieku 

pārkvalificēńanai; 

Pieejamība — profesionālo izglītību iegūstošo jauniešu mobilitātes iespēju uzlabošana 

32.  mudina izveidot līdzńinējai programmai „Leonardo da Vinci‖ atbilstońu sistēmu, kura 

tiktu attiecīgi minēta, izsludinot iespējas piedalīties „Erasmus+‖, un kurā būtu pēc 

iespējas skaidrāk un precīzāk noteiktas mobilitātes iespējas PIA apgūstońiem 

jaunieńiem, it sevińķi ar starpplatformu kampaņām, kuras uzsāk publiskā sektora 

iestādes, koordinēti piedaloties visām ieinteresētajām personām, kas aktīvi līdzdarbojas 

PIA vai ietekmē to; 

33. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrońināt pietiekamus finanńu resursus mobilitātes 

programmu atbalstam, ņemot vērā potenciālos finanńu ńķērńļus; uzskata, ka būtu 

jāizpēta plańāks redzējums par to, kā uzņēmumi papildina pieńķirto stipendiju, vai 

iespējas nodrońināt cita veida palīdzību; uzskata, ka būtu jānodrońina Eiropas Sociālā 

fonda un „Erasmus+‖ savstarpējā papildināmība un jāveic attiecīga uzraudzība, lai 

panāktu sekmīgus rezultātus;  
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34.  prasa uzlabot sinerģiju starp ES politikas virzieniem un instrumentiem, kas skar 

mobilitāti un izglītību, un it sevińķi izstrādāt pasākumus, kuri papildinātu Eiropas 

Sociālo fondu (ESF) un „Erasmus+‖, kā arī panākt ikviena pasākuma labāku 

koordināciju visos līmeņos — valstiskajā, reģionālajā un vietējā plānońanā; 

35.  atkārtoti uzsver, ka ir nepiecieńami pasākumi koordinācijas, papildināmības un 

konsekvences nodrońināńanai valstiskā, reģionālā un vietējā līmenī starp 

struktūrfondiem, tostarp ESF, un tādām programmām kā „Erasmus+‖; 

36. uzsver, ka ir nepiecieńams kompensēt ńķērńļus, kas izriet no PIA audzēkņu zemākā 

sociālekonomiskā statusa, ńajā nolūkā īstenojot attiecīgus pasākumus, piemēram, 

palielinot Komisijas pieńķirto individuālo stipendiju apjomu vai palielinot dalībvalstu 

un reģionālo un vietējo administrāciju, starpniecības iestāņu vai NVO ieguldījumu, ko 

finansē no pańu budņeta vai ar partnerības mehānismiem, iesaistot uzņēmumus, fondus 

un organizācijas, kas sadarbojas, savā reģionā vai teritorijā īstenojot kvalifikācijas 

ieguves un profesionālās izglītības sistēmu; 

No mobilitātes uz nodarbināmību —  mācību rezultātu, prasmju un kompetenču validēšana un 

atzīšana 

37.  uzsver, ka jaunu, daudzveidīgu un radońu ideju ieguve ārpus savas valsts var motivēt un 

sekmēt uzņēmējdarbību un radońumu; uzsver, ka mācību un apmācības kontekstā 

īstenotas mobilitātes pavērtās iespējas, piemēram, starptautisku tīklu izveide, arī var 

labvēlīgi ietekmēt nodarbināmību, starptautisko sadarbību un Eiropas konkurētspēju; 

38. uzskata, ka pasākumiem, kuri gan patlaban, gan nākotnē tiks izmantoti prasmju 

neatbilstības novērńanai, būtu gan jāsekmē uzņēmēju, uzņēmumu un vietējo kopienu 

iesaistīńanās, gan jābūt labāk saistītiem ar prognozēm par darba tirgus attīstību un 

nākotnē nepiecieńamajām prasmēm; 

39.  uzsver, ka pastāv pozitīva saistība starp mācību mobilitāti, mobilitāti turpmākajā dzīvē 

un ienākumiem, jo, kā 2013. gadā  ir konstatējis Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, 

ES un starptautiskās mobilitātes programmas uzlabo dalībnieku iespējas tikt 

nodarbinātiem citās valstīs; uzsver, ka amata mācības un prakses izieńana citās valstīs 

uzlabo dalībnieku valodu prasmes (saskaņā ar 2013. gada Eirobarometra datiem ńādi 

rezultāti konstatēti 79 % gadījumu)
1
; 

40.  uzsver pārkvalificēńanās mobilitātes programmu nozīmi bez darba palikuńiem cilvēkiem 

visās vecuma grupās, kurus apdraud pārstrukturēńanas pasākumi; 

41. vērń uzmanību uz atńķirībām starp dalībvalstīs izmantotajām validēńanas un atzīńanas 

sistēmām un to nevienlīdzīgo attīstību, neskatoties uz konverģences palielināńanos 

pēdējos desmit gados; uzsver nepiecieńamību uzlabot daņādu profesionālās izglītības un 

apmācības sistēmu savstarpējo saderīgumu un vienkārńot to prasmju un kompetenču 

novērtēńanu un atzīńanu, kuras iegūtas uzņēmumos vai mācību centros daņādās 

dalībvalstīs, kā arī palielināt programmas „Erasmus+‖ pievilcīgumu; aicina dalībvalstis 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf  
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uzlabot EQF
1
 ievieńanu un likvidēt ńķērńļus; mudina definēt visos līmeņos (valsts, 

reģionālā un vietējā) pieņemamu un īstenojamu Eiropas standartu;  

42. mudina veikt turpmākus pasākumus mācību rezultātu atzīńanas un validēńanas 

veicināńanai, tostarp attiecībā uz neformālas un ikdienējas mācīńanās rezultātiem, it 

sevińķi — labāk izmantojot jau pastāvońus instrumentus, kā Europass un ECVET; 

43. atgādina, ka, pateicoties EQF, ir panākti būtiski uzlabojumi attiecībā uz diplomu, 

kredītpunktu, profesionālo sertifikātu un kompetenču un iegūto prasmju akreditācijas 

atzīńanu PIA jomā; prasa izvirzīt konkrētus mērķus, cita starpā pilnībā funkcionējońas 

kredītpunktu pārneses un atzīńanas sistēmas ievieńanu, pamatojoties uz ECVET; mudina 

izstrādāt vienotas PIA kvalifikācijas, kas ļautu nodrońināt kvalifikāciju starptautisku 

atzīńanu; 

44. iesaka cieńā sadarbībā ar visām nozīmīgākajām ieinteresētajām personām sagatavot zaļo 

grāmatu par profesionālo izglītību, apmācību un mobilitāti, un prasmju un kompetenču 

atzīńanu Eiropā; atgādina, ka ir pilnībā jāīsteno pańreizējie ieteikumi par PIA; norāda, 

ka kompetenču neatzīńana negatīvi ietekmē stratēģijas „Eiropa 2020‖ mērķi attiecībā uz 

nodarbinātības rādītājiem un kavē Līgumos noteikto brīvo pārvietońanos; 

45. atbalsta lielāku nodarbinātības, izglītības, amata mācības un prakses mobilitāti Eiropas 

„Garantijas jaunieńiem‖ kontekstā, lai uzlabotu jaunieńu prasmes un samazinātu 

prasmju ģeogrāfisko neatbilstību, kas pastāv Eiropas Savienībā; 

46. uzsver „Garantijas jaunieńiem‖ un Jaunieńu nodarbinātības iniciatīvas nozīmi, atbalstot 

mācekļu apmācību, praksi, PIA, staņēńanos un tālākizglītību, kuras noslēgumā tiek 

pieńķirta kvalifikācija; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrońināt, ka ńīm programmām 

visā 2014.–2020. gada plānońanas periodā ir atvēlēts pienācīgs finansējums; 

47.  mudina iztulkot visās Savienības oficiālajās valodās tīmekļa vietni EU Skills Panorama, 

tā padarot ńo vietni par visai sabiedrībai pieejamu informācijas avotu par Eiropā 

nepiecieńamajam prasmēm; 

48.  norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir gūti panākumi attiecībā uz PIA kvalitātes uzlabońanu, 

balstoties uz Eiropas kvalitātes nodrońināńanas pamatprincipu ietvarstruktūru 

profesionālajai izglītībai un apmācībām (EQAVET); pauņ atbalstu tām dalībvalstīm, 

kuras patlaban nodarbojas ar valsts pieejas izstrādi kvalitātes nodrońināńanai atbilstońi 

EQAVET ietvarstruktūrai; uzsver, ka dalībvalstīm būtu ar lielāku atdevi jācenńas panākt, 

lai kvalitātes nodrońināńanas mehānismos tiktu vairāk ņemti vērā mācību rezultāti un 

novērtēta un atbalstīta neformālā izglītība un mācīńanās darbavietā, kas īstenota gan 

formālā, gan neformālā ceļā atkarībā no valstī pastāvońajiem principiem; 

49.  uzsver, ka mācekļu apmācības programmas būtu jāīsteno kompetenta vadītāja 

uzraudzībā; 

Virzība uz efektīvākām, pieejamākām un iekļaujošākām mobilitātes programmām 

                                                 
1
 Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

izveidońanu mūņizglītībai (OV C 111, 6.5.2008., 1.–7. lpp.). 



 

PE569.848v03-00 14/29 RR\1088693LV.doc 

LV 

50.  aicina Komisiju un dalībvalstis — arī sadarbībā ar CEDEFOP — noteikt un nostiprināt 

mobilitātes sagatavońanā, pārvaldībā un kontrolē iesaistīto teritoriālo un sektorālo 

starpniecības iestāņu lomu, vienlaikus pieprasot ńīm iestādēm ievērot pańus augstākos 

pārredzamības standartus, un palīdzēt izveidot ńādas iestādes nacionālā, reģionālā un 

vietējā līmenī; 

51. uzsver, ka ńādām starpniecības iestādēm ir nepiecieńami atbilstońi budņeta resursi un 

cilvēkresursi, lai mobilitātes organizēńanas un pārvaldības struktūras varētu nodrońināt 

arodskolu tīkla iesaistīńanos un lai tām būtu pilnvaras un spēja izveidot operatīvas 

apvienības un noslēgt vienońanās ar potenciālajiem partneriem gan savā valstī, gan 

mobilitātes programmās iesaistītajās dalībvalstīs; 

52.  uzsver, ka ir nepiecieńama nepilngadīgo personu juridiskā aizsardzība ārvalstīs; 

53.  uzsver, ka programmā „Erasmus+‖ būtu jārosina un jāakcentē instruktoru, 

darbaudzinātāju un uzņēmēju vajadzībām pielāgoti mobilitātes pasākumi un/vai 

pakalpojumi; 

54.  uzsver, ka ir nepiecieńamas saskaņotas, papildinońas un labi koordinētas 

līdzfinansēńanas shēmas Eiropas, valstiskā, reģionālā un vietējā līmenī, lai mācību 

centriem būtu iespējams segt pilnu izmaksu spektru un plānot un īstenot regulārus 

pasākumus; 

55.  atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties programmai „Erasmus+‖, ir ievērojami audzis to 

jaunieńu skaits, kuri, nebūdami universitāńu vai augstskolu studenti, saņem PIA 

programmu atbalstu; 

56.  atbalsta visus nepiecieńamos papildu pasākumus, kas paredzēti, lai vispirms atbalstītu 

un iedrońinātu mācekļus, kuri vēlas piedalīties mobilitātes programmās, un pēcāk 

palīdzētu viņiem labāk parādīt savas mobilitātes ceļā gūtās prasmes un attīstītu viņos 

pańpārliecību, kas nepiecieńama, lai padarītu viņu zināńanas un bagāto pieredzi 

pamanāmu un vērtīgu; 

57.  uzskata, ka amata mācības laikā sasniedzamie mācību rezultāti būtu jāizstrādā un 

jāapsprieņ ar pańu mācekli saskaņā ar ECVET principiem, pirms sākusies apmācība, un 

ka minētie rezultāti būtu jāizklāsta apmācības noslēgumā izsniegtā sertifikāta pielikumā; 

58. uzsver, cik svarīga ir kvalitatīva skolotāju apmācība un ńajā jomā īstenotā uzraudzība, 

novērtēńana un kvalitātes nodrońināńana, kā arī to, ka mobilitātes programmās ir 

jāsekmē integrācija un iecietība; 

59.  uzsver, ka ir vajadzīgas kvalitatīvas prakses vietas, kur audzēkņi varētu iegūt vēlamās 

profesionālās prasmes, paralēli uzsverot arī to, ka visos līmeņos ir nepiecieńama laba 

saziņa ar uzņēmējiem, lai panāktu viņu iesaistīńanos turpmākā tās pieredzes atzīńanā, 

kuru jaunieńi ir ieguvuńi, izmantojot mobilitātes mehānismu piedāvātās iespējas; 

60. atbalsta visus „Erasmus+‖ mērķiem atbilstońos uzņēmēju, NVO vai pilsoniskās 

sabiedrības veiktos pasākumus gados jaunu darba ņēmēju vai mācekļu mobilitātes 

mehānismu attīstīńanai gan atsevińķās darbības nozarēs, gan sadarbībā ar nozari 

pārstāvońām iestādēm, piemēram, tirdzniecības un rūpniecības kamerām un tādiem 
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Eiropas mēroga tīkliem kā Eurochambres un attiecīgajām arodbiedrībām; aicina atzīt 

amatniecības kameru un tām piesaistīto mācību centru lomu attiecībā uz atbalstu 

mobilitātei un sevińķi maziem uzņēmumiem; uzskata, ka visos pasākumos, kas tiek 

veikti nolūkā uzlabot PIA mehānismus, būtu pastiprināti jāpievērńas arī tām jomām, kas 

saistītas ar bezoglekļa enerģētikas un ilgtspējīgas mobilitātes veicināńanu; 

61. iesaka visām nozīmīgākajām ieinteresētajām personām izstrādāt kopīgas stratēģijas, 

kuru mērķis būtu uzlabot profesionālās izglītības praktikantu un mācekļu atgrieńanos 

mājās vai mobilitāti uz citām Eiropas vietām, ievērojot viņu prioritātes, nolūkā novirzīt 

citā valstī iegūtās zināńanas un pieredzi vai nu uz viņu pańu izcelsmes teritorijām, kurās 

trūkst ńo prasmju, vai uz citām vietām Eiropā, lai mazinātu nelīdzsvarotību un 

palielinātu kohēziju; 

62.  aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot Eiropas darbnīcu un inkubatoru tīklu un efektīvi 

īstenot tā darbību, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai rosinātu zināńanu apvienību izveidi starp 

skolām, augstskolām un uzņēmumiem un sekmētu piekļuvi apmācībai, pieredzes 

gūńanai, zināńanu atsvaidzināńanas kursiem, kas paredzēti skolotājiem un 

mācībspēkiem, mācekļu apmācībai un jaunu uzņēmumu dibināńanai; 

63.  aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt un nostiprināt Eiropas Zinātnes centru tīklu 

(ECSITE), kurā apvienojuńies zinātnes centri — vietas, kas nodrońina piekļuvi zinātnes 

kultūrai; 

64. prasa izveidot vienas pieturas aģentūras mehānismu datu un saziņas instrumentu 

apvienońanai, lai sniegtu ērtus un efektīvus pakalpojumus tām personām, kuras vēlas 

iegūt informāciju un atbalstu attiecībā uz daudzajām Eiropas Savienības, dalībvalstu, 

reģionālā un vietējā līmenī pastāvońajām mobilitātes programmām; 

65. aicina Komisiju iespēju robeņās apkopot atjauninātus statistikas datus un veikt 

novērtējumus un/vai pētījumus par „Erasmus+‖ un citu PIA mobilitātes programmu 

ietekmi uz darba pieredzes atbilsmi darba piedāvājumiem, ņemot vērā darbā 

pieņemńanas rādītājus, un izpētīt arī to, kādēļ daņas dalībvalstis iesniedz vairāk 

pieteikumu citās valstīs iegūstamai PIA darba un mācību pieredzei, un izstrādāt plānu to 

lielākai iesaistīńanai; uzskata, ka iegūtos statistikas datus un novērtējumus vajadzētu 

iekļaut un ņemt vērā „Erasmus+‖ vidusposma pārskatā; 

66.  atzinīgi vērtē par profesionālo izglītību un apmācību atbildīgo ministru sanāksmē Rīgā 

2015. gada 22. jūnijā pieņemtos secinājumus, kuros ierosināts jauns vidējā termiņā 

sasniedzamo rezultātu kopums laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam, un aicina laikus 

un rūpīgi tos īstenot; 

67.  uzsver, ka ir nepiecieńams popularizēt mobilitātes nodrońinātās priekńrocības 

nodarbināmības un iegūto prasmju aspektā, lai uzskatāmi apliecinātu tās patieso 

noderīgumu un mazinātu uzskatu, ka mobilitāte ir nelietderīgi izniekots laiks, mācoties 

to, kas pamatā ir atkarīgs tikai no valsts līmeņa kompetencēm; 

68.  rosina uzlabot tādu platformu kā Drop’pin@EURES popularizēńanu un atpazīstamību 

jaunieńu vidū un uzņēmumos, ņemot vērā, ka ńādu platformu mērķis ir sekmēt jaunieńu 

mobilitāti amata mācības, staņēńanās, apmācības programmu un elektroniskā vidē 

apgūtu valodas kursu kontekstā; 
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69. mudina dalībvalstis popularizēt visu jaunās programmas „Erasmus+‖ aptverto iespēju 

klāstu, kas jaunieńiem piedāvā ne tikai studiju iespējas, bet arī amata mācības un 

staņēńanās iespējas citās valstīs; 

70. mudina noteikt minimālās stipendiju summas, kuras koriģējamas, vadoties pēc dzīves 

līmeņa, cenu un izmaksu atńķirībām daņādās dalībvalstīs; atbalsta ideju, ka dalībvalstīm 

būtu jāievień pasākumi, kas vajadzības gadījumā ļautu sniegt nepiecieńamu un vērtīgu 

atbalstu, piemēram, attiecībā uz izmitināńanu un transportu, pievērńot īpańu uzmanību 

nepilngadīgo dalībnieku vajadzībām, kā arī iepriekń sagatavojot audzēkņus 

starptautiskās pieredzes gūńanai, piemēram, piedāvājot profesionālo orientāciju, valodu 

apmācību un starpkultūru komunikācijas apguvi; 

71. prasa veikt daudzgadu finanńu shēmas (DFS) pārskatīńanu/pārstrādāńanu, citu kritēriju 

starpā balstoties uz iepriekńēju novērtējumu par bezdarba apkarońanai paredzēto 

pasākumu efektivitāti, un samazināt mazāk efektīvos izdevumus; uzskata, ka ńāda pieeja 

ir īpańi svarīga tādos brīņos kā pańreizējā krīze, proti, apstākļos, kam raksturīga 

nepieņemama nelīdzsvarotība; 

o 

o        o 

72. uzdod priekńsēdētājam ńo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstīm. 
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PASKAIDROJUMS 

 

―Erasmus+‖ ievieńana, aizstājot vairākas iepriekńējās programmas, ir svarīgs solis uz priekńu 

attiecībā uz mobilitātes koncepciju visā Eiropas augstākās izglītības telpā.  

Tomēr ir jāatzīst, ka profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) mobilitātei ir pieńķirta mazāka 

nozīme. Ar iepriekńējo programmu „Leonardo‖ tika veiksmīgi noslēgts pirmais vienlaicīga 

darba un studiju apmaiņas programmu izveides posms dalībniekiem valstīs, kuras nav viņu 

dzīvesvietas valstis.  

Tomēr programmu apvienońana vienotā koncepcijā, proti, „Erasmus+‖, no vienas puses, un 

kopń 2008. gada pieredzētā ekonomiskā krīze, no otras puses, ir parādījusi, ka profesionālās 

izglītības mobilitātei paredzētajās programmās pastāv strukturāls deficīts.  

Ńajā ziņā ir skaidri redzams, ka atńķirības akadēmiskajās perspektīvās un izglītības 

programmu koncepcijās, izglītības centru organizācijā un pārvaldībā, attiecībās starp 

izglītības sistēmu un uzņēmējdarbības pasauli palielina sareņģījumus, izdevumus un 

operatīvas problēmas mobilitātes attīstībā daņādās Eiropas valstīs un reģionos. 

Konkrētāk, vairākās valstīs ir novērotas ievērojamas grūtības panākt studiju un darba prakses 

atzīńanas un akreditācijas procesa īstenońanu. Programmas Europass un ECVET (Eiropas 

kredītpunktu sistēma PIA jomā), kuru struktūra ir izcila, tomēr ir pieredzējuńas ievērojamu, 

daņkārt pat nepieņemamu pretestību to pakāpeniskas pieņemńanas un ievieńanas laikā. 

Arī daņādo dalībvalstu ekonomiskā un sociālā realitāte nosaka, ka visā Eiropā steidzami 

nepiecieńams atdzīvināt ńo profesionālās izglītības veidu. Arī dati par bezdarba līmeņa 

milzīgu nelīdzsvarotību daņādu Eiropas reģionu starpā pańi par sevi pieprasa veikt piemērotus 

un daudzdimensionālus atbildes pasākumus.  

Eiropā ir reģioni, kuros bezdarba līmenis tuvojas nullei, taču citviet ir vērojama neierasti 

augsta bezdarba līmeņa, kas pārsniedz 40 %, nostiprināńanās starp gados jauniem 

iedzīvotājiem, kuri turklāt bieņi vien nav varējuńi pabeigt vidusskolas līmeņa izglītību vai 

profesionālo apmācību.  

Ńīs nepieņemamās atńķirības principā var izskaidrot ar attiecīgo tautsaimniecību daņādu 

attīstību un katras valsts raņońanas modeļa īpatnībām, bet tās parāda arī paradoksu, ka pat 

eirozonas dalībvalstis, ńķiet, saskaras ar pretējām un pretrunīgām grūtībām.  

Daņos gadījumos acīmredzami pietrūkst kvalificētu jaunieńu, kas apmierinātu attiecīgās 

raņojońās ekonomikas vajadzības, savukārt citos gadījumos redzama nopietni cietusi 

sabiedrība, kas nespēj piedāvāt darba iespējas tūkstońiem jaunieńu, kuri nesen savā valstī ir 

beiguńi izglītoties (iegūstot vai neiegūstot kvalifikāciju). 

Tādēļ reālai un vērienīgai mobilitātes programmai, kas paredzēta abiem ńiem gadījumiem, ir 

jābūt neatņemamai daļai no ikvienas vispārējas ekonomikas atlabńanas stratēģijas un katrai 

atsevińķai valstij un visai Eiropai kopumā pilnīgi nepieņemama jaunieńu bezdarba līmeņa 

samazināńanas. 

Tādējādi aizvien pieaug nepiecieńamība daņiem programmas „Erasmus+‖ darbības virzieniem 

noteikt kvantitatīvi un kvalitatīvi vērienīgākus mērķus.  

Tāpat ir jāpaātrina atzīńanas, akreditācijas un kvalitātes kontroles procesa īstenońana, lai 

izveidotu vienotu modeli visām dalībvalstīm. Ńī kopējā vide ļaus formulēt un piemērot tādas 
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mobilitātes programmas, ko izglītības sistēmas spēs īstenot un raņojońās ekonomikas nozares 

— ieviest savās interesēs. 

Taču jau patlaban, kad kopējs Eiropas modelis vēl tiek veidots, varam ieviest politikas 

virzienus, lai pārvarētu jau esońajos novērtējumos konstatētās grūtības, kas daņkārt ir izteiktas 

kvantitatīvos rādītājos. 

Pirmkārt, jaunajās stratēģijās, kuras tiks izstrādātas un piemērotas, ir jāiekļauj divi būtiski 

elementi: 

– tās visā pilnībā kopīgi jāīsteno katras valsts izglītības un raņońanas sistēmām; 

– tām ir jāspēj piedāvāt maksimāls elastīgums, lai pielāgotos ļoti atńķirīgām 

realitātēm, vienlaikus spējot radīt noteiktus kopīgus elementus, kuri atvieglotu 

koordināciju un efektīvāk sekmētu mobilitāti, kas ir jāuzskata par lietderīgu 

nodarbinātības un sociālās integrācijas instrumentu. 

Otrkārt, stratēģijās ir jāņem vērā visai specifiskās īpatnības, kas raksturīgas katrai mērķgrupai 

un rada lielākos objektīvos sareņģījumus vai grūtības. 

Ņemot vērā sociālekonomiskos faktorus, ģimeņu tipoloģiju un lielāku vai mazāku dispozīciju 

sekmīgi pabeigt izglītības posmus, jāsecina, ka Eiropā ir audzēkņi, kuriem ir grūti iesaistīties 

mobilitātē tikpat dabiski un raiti kā universitāńu studentiem. 

Vienlaikus profesionālās izglītības jomā joprojām netiek pienācīgi atzītas priekńrocības, kas 

tiek uzskatītas par dabiskām augstākajā izglītībā: finansiālā palīdzība sākotnēju ierobeņojumu 

pārvarēńanai, savstarpēja studiju, kvalifikāciju un pieredzes atzīńana, pietiekama otrās un 

treńās sveńvalodas prasme, attiecīgo izglītības programmu, studiju un darbā pieņemńanas 

juridisko aspektu organizācija. 

Ńajā ziņā ir jāuzsver jau konstatētā mobilitātes pozitīvā ietekme uz nodarbinātību, tostarp 

Eiropas vērtību un piederības apziņas iegūńana, bet galvenokārt tieńā saistība ar stabilu un 

kvalitatīvu nodarbinātību, proti, problēmu risināńanas spēja, pasākumu organizācija un 

plānońana, rīcība jaunās vai neparedzētās situācijās, lēmumu pieņemńana utt. 

Jāpiemin arī tādas individuāli nozīmīgas prasmes kā uzņēmīgums, ieinteresētība inovācijās 

vai pańpārliecība. 

Visbeidzot, pārskatot daņādas situācijas, kas prasa steidzami rīkoties, jāmin acīmredzamais 

kaitējums, ko vairākās valstīs rada izplatītā prakse, kas izpauņas kā agrīna vai priekńlaicīga 

vispārējās vai profesionālās izglītības pārtraukńana. 

Arī ńajā gadījumā mobilitāte Eiropā piedāvā daudzus iespējamus atbildes pasākumus, kas 

paredzēti, lai pakāpeniski atturētu izglītojamos no ńāda lēmuma pieņemńanas, kas izraisa 

nopietnu sociālu un produktīvu trūkumu rańanos.  

Ja ńīm sākotnējām pārdomām pievieno stratēģijas „Eiropa 2020‖ mērķus attiecībā uz 

darbvietu radīńanu un globālās konkurētspējas palielināńanu, var iegūt vairāk nekā pietiekońu 

pamatojumu, lai Eiropas Savienība un katra valsts noteiktu mērķus un darbības virzienus, 

konkrētus Komisijas politikas virzienus un programmā „Erasmus+‖ veicamās izmaiņas vai 

uzlabojumus. 

1. Paplańināt un uzlabot mobilitātes iespējas profesionālo izglītību iegūstońajiem 

audzēkņiem. Sākumā izveidot kopīgu sistēmu, kas vienkārńi un skaidri izklāstītu 

viņiem pieejamās iespējas: mācību kursu piedāvājumu, vietu, profesionālo nozari, 



 

RR\1088693LV.doc 19/29 PE569.848v03-00 

 LV 

profesionālās darbības spektru, uzņēmumus, ilgumu, kvalifikāciju, ko plānots 

iegūt utt. 

2. Vienoties par kopīgu un savstarpēji papildinońu Eiropas Sociālā fonda un 

programmas „Erasmus+‖ pasākumu pieņemńanu, lai stiprinātu un koordinētu 

programmas, izvairoties no pārklāńanās un dublēńanās ES līdzekļu izmantońanā 

un nodrońinot pienācīgu atbildības pieńķirńanu nacionālajā, reģionālajā un vietējā 

līmenī. 

3. Izstrādāt veidu, kā palielināt finansējumu, kas būs vajadzīgs, lai kompensētu 

konkrētos sareņģījumus un grūtības, kas raksturīgi ńo Eiropas programmu 

dalībniekiem, pienācīgi ņemot vērā visu ieinteresēto personu — izglītības 

pārvaldes iestāņu, uzņēmumu, pārvaldības un starpniecības struktūru, ģimeņu un 

audzēkņu, fondu un sabiedrisko organizāciju u.c. — nepiecieńamās dalības un 

centienu apmēru. 

4. Ieviest programmas ńķērńļu novērńanai un mobilitātes iniciatīvu panākumiem 

piemērotākas vides izveidońanai: valodas barjeru novērńanai, daņādu kultūras 

realitātes veidu, kā arī produktīvas sociālekonomiskas vides iepazīńanai utt. 

5. Vienoties par Europass, ECVET un EQAVET programmu konkrētiem grafikiem 

un mērķiem, kam jānodrońina Eiropas līmeņa ticamība un ieinteresēto personu 

savstarpēja uzticēńanās, kas ir būtisks elements, lai sasniegtu programmu 

vērienīgos mērķus. 

6. Pietiekami skaidri jānosaka starpnieki, kuriem mobilitātes nodrońināńanā 

jāuzņemas jaunas operatīvās funkcijas un atbildības jomas, kas ńobrīd ir tikai 

daļēji sadalītas. Tieńi ńajā jomā kopumā ir visvairāk redzams profesionālās 

izglītības relatīvais vājums, ja to salīdzina ar neapstrīdamajām spējām, ko ir 

attīstījuńas Eiropas universitātes, kuras nodrońina maksimālu rezultātu savās 

divpusējās attiecībās. 

Kopīgu reģionālo aģentūru vai konsorciju izveidońana partnerībā ar izglītības un 

uzņēmējdarbības iestādēm tādējādi, ńķiet, ir labākais operatīvais risinājums. 

7. Nodrońināt, ka mobilitāte paver ceļu nodarbināmībai. Pirmkārt, ir jāpanāk ne tikai 

studiju, bet arī iegūto prasmju un akreditētās profesionālās pieredzes atzīńana, 

tostarp tās pieredzes, kas iegūta citās valstīs ar mobilitātes programmu 

starpniecību. 

8 Pielāgot attiecīgās izglītības sistēmas, lai veiksmīgi novērstu neatbilstību starp 

vajadzīgajām un pieejamajām prasmēm. 

9. Īpańu uzmanību pievērst to mācībspēku sagatavońanai un mobilitātei, kuri ir 

iesaistīti profesionālās izglītības procesā, ńajā nolūkā piedāvājot īpańas apmaiņas 

programmas, kas izveidotas tieńi viņiem, paredzot vai neparedzot pienākumu 

pavadīt un apmācīt grupas vai studentus. 

10. Veidot nozaru vai reģionu uzņēmējdarbības kopas, kas piekrīt iesaistīties 

mobilitātes programmu tieńā īstenońanā, pieņemot studentus praksē un sniedzot 

profesionālo pieredzi, kas pielāgota vēlamā izglītońanās mērķa sasniegńanai. 

Ńīs desmit punktu vadlīnijas politikas pasākumiem ir paredzētas visām ieinteresētajām 

personām profesionālās izglītības jomā un pieprasa nepārprotamu vadību no Komisijas un 
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nozares specializēto aģentūru puses, īpańi no Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 

(CEDEFOP), kuram jāpieńķir vadońa loma un precīzas un ievērotas funkcijas. 
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS (*) 

Kultūras un izglītības komitejai 

par Erasmus+ un citiem instrumentiem mobilitātes veicināńanai profesionālajā izglītībā un 

apmācībā — mūņizglītības pieeja 

(2015/2257(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs(*): Enrique Calvet Chambon 

(*) Iesaistītās komitejas — Reglamenta 54. pants 

 

IEROSINĀJUMI 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 

komiteju rezolūcijas priekńlikumā iekļaut ńādus ierosinājumus: 

A. tā kā 2014. gadā saskaņā ar Eurostat datiem bezdarbs joprojām sasniedza 10,2 %, kaut 

gan notika lēna ekonomikas atlabńana;  tā kā jaunieńu bezdarba līmenis ES pańlaik ir 

22,1 %, vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem tikai 51 % ir aktīvi nodarbināti, bet 

nodarbinātības līmeņa atńķirība starp dzimumiem vecāka gadagājuma darba ņēmēju vidū 

ir 13,6 %; 

B. tā kā darba tirgū joprojām ir izplatīta piedāvāto un pieprasīto prasmju neatbilstība, par ko 

liecina augstais neaizpildīto darbvietu rādītājs Komisijas 2015. gada rudens 

ekonomiskajās prognozēs, 

1. norāda, ka Erasmus un citas izglītības un apmācības mobilitātes programmas ir 

veicinājuńas Eiropas integrāciju, stiprinājuńas pilsoniskuma ideju, sekmējuńas studentu 

personīgo pilnveidońanos un kritisko domāńanu, kā arī uzlabojuńas jaunu valodu apguvi; 

uzsver, ka ńīs programmām ir bijusi netieńa ietekme uz nodarbinātību, un uzskata, ka 

Erasmus + nebūtu ńo programmu sasniegumi jāsamazina, bet gan jāvairo, īpańi 

sagatavojot jaunieńus nodarbinātībai; 

2. uzsver, ka par spīti ekonomikas, finanńu un sociālajai krīzei studentu braucienu skaits uz 

ārvalstīm, piedaloties Erasmus apmaiņas programmās, kopń 2008. gada ir pastāvīgi 

palielinājies; vērń uzmanību uz to, ka ārvalstīs pavadītu darba prakses periodu skaits ńajā 

pańā laikā ir audzis vēl dinamiskāk; ņemot to vērā, secina, ka jaunieńi, acīmredzot, darba 

praksi uzskata par lielisku iespēju uzlabot savu piemērotību darba tirgum; iesaka 

Komisijai, nacionālajām aģentūrām, projektu organizētājiem un institūcijām ņemt vērā ńo 
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tendenci
1
; 

3. norāda, ka profesijām, kuras ir saistītas ar profesionālo izglītību un apmācību (PIA), ir 

raksturīga nepiecieńamā elastība, lai tajās būtu iespējams strādāt jebkurā vietā, un ka līdz 

ar to mobilitāte PIA jomā ir viens no svarīgiem līdzekļiem cīņā pret bezdarbu, jo tā uzlabo 

nodarbinātību un samazina prasmju trūkumu un sekmē darba piemeklēńanu atbilstońi 

prasmēm, īpańi jaunieńiem, nodrońinot prasmes un unikālu pieredzi, kas nepiecieńama, lai 

viņi būtu konkurētspējīgi mūsdienu darba tirgos ES teritorijā; uzskata, ka Erasmus+ ļauj 

attīstīt specifiskas profesionālās prasmes un transversālas un citos kontekstos 

izmantojamas kompetences, piemēram uzņēmējdarbības jomā, kā arī paplańina iespējas 

iesaistīt raņońanas nozari, tādējādi kļūstot par efektīvu instrumentu darba tirgum; mudina 

dalībvalstis popularizēt visu jaunās programmas Erasmus+ aptverto iespēju klāstu, kas 

jaunieńiem piedāvā ne tikai studiju iespējas, bet arī māceklības un staņēńanās iespējas citās 

valstīs; 

4. iesaka veicināt duālas izglītońanās (ietverot darbu un mācības) kursus un celt ńā 

izglītońanās veida prestiņu, kā arī nostiprināt profesionālo apmācību, kas paredzēta darba 

meklētājiem un darbiniekiem, īpańu uzmanību pievērńot personām ar zemu kvalifikāciju; 

5. uzskata, ka mobilitātes programmām pirmām kārtām ir jābūt instrumentam, ar kuru 

audzēkņa izglītības programma tiek papildināta tajos gadījumos, kad savā mācību iestādē 

vai savā valstī netiek piedāvātas konkrētas izglītońanās iespējas; tādēļ uzskata, ka 

izraugoties uzņemońo institūciju, liela nozīme jāpieńķir ńādas pieredzes nodrońinātajai 

pievienotajai vērtībai, un ka mobilitātes programmu dalībniekiem būtu jāsaņem padomi un 

vadońi norādījumi no nosūtońās institūcijas attiecībā uz izglītības iespēju / profesionālās 

pieredzes izvēli; uzskata, ka ir nepiecieńama arī mobilitātes programmu piemērotības ex 

post pārbaude; 

6. aicina labāk atbalstīt mobilitātes programmas augstākās izglītības augstākajos līmeņos, lai 

izpildītu Eiropas augstskolām un zinātniskās pētniecības centriem izvirzītos 

internacionalizācijas mērķus; 

7. pauņ baņas par to, ka jaunieńi Erasmus+ pārsvarā uzskata par augstskolu studentiem 

domātu programmu; tāpēc iesaka Eiropas, valstu un reģionālā līmenī lielāku nozīmi 

pieńķirt daņādo darbības jomu un ar tām saistīto apakńprogrammu, tostarp skolas izglītības 

(Comenius), augstākās izglītības (Erasmus), starptautiskā mērogā realizētas augstākās 

izglītības (Erasmus Mundus), profesionālās izglītības un apmācības (Leonardo da Vinci) 

un pieauguńo izglītības (Grundtvig), kā arī darba ar jaunieńiem („Jaunatne darbībā‖) un 

sporta, lielākai popularizēńanai; 

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un galvenās ieinteresētās personas palielināt PIA programmu 

redzamību, lai likvidētu kultūras ńķērńļus un apkarotu motivācijas trūkumu, proaktīvas 

attieksmes trūkumu un valodu nezināńanu, sevińķi reģionos, kurus visvairāk skar jaunieńu 

bezdarbs; uzskata, ka ir jānodrońina, ka ńīs programmas ir pieejamas visiem iedzīvotājiem, 

nepieļaujot diskrimināciju; aicina pievērsties mērķgrupām, kuras apdraud bezdarbs, 

piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti; prasa uzlabot PIA un kvalificēńanās pieejamību, 

                                                 
1
 Skatīt: Eiropas Komisijas finansēto Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) 2014. gada decembra 

pētījumu „Studentu un personāla mobilitāte krīzes apstākļos―. 
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sekmējot arodapmācības virzienu un reņīmu pielāgojamību, kā arī sekmējot apmācības 

iespējas grupām, kurām ir nepietiekamas pamatprasmes, un darbiniekiem ar zemu vai 

vidēju kvalifikācijas līmeni; atgādina — nodrońinot ńādas pieredzes pieejamību, ir jāņem 

vērā dzimumu līdzsvars, efektīvi sekmējot PIA mobilitātes programmas sievieńu vidū; 

ńajā sakarībā uzskata, ka būtu jānosaka vērienīgi mērķi un jāuzrauga panāktais progress; 

9. uzsver, ka izglītībai, prasmēm un nodarbinātībai dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, 

inņenierzinātņu un matemātikas (STEM) jomā visā ES ir raksturīgs dzimumu līdzsvara 

trūkums, un aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā atbalstīt Erasmus+ un izmantot ńo 

mehānismu kā būtisku iespēju izvērst STEM prasmes, lai palielinātu sievieńu iespējas 

veidot karjeru STEM jomā un samazinātu prasmju deficītu ńajās jomās; 

10. atgādina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir īpańas vajadzības un tādēļ viņiem ir nepiecieńams 

pienācīgs atbalsts, lai varētu piedalīties Erasmus+ stipendiju programmās; tāpēc aicina 

Komisiju uzsākt turpmākus pasākumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti garantētu 

neierobeņotu, nediskriminējońu piekļuvi visām Erasmus+ stipendiju programmām; 

11. aicina dalībvalstis nodrońināt PIA iesaistītajiem pedagogiem un vadońajiem izglītības 

darbiniekiem atbilstońu apmācību un pastāvīgu profesionālo pilnveidi, lai palīdzētu 

viņiem izmantot pańas piemērotākās mācīńanas metodes, pamatojoties uz praktisku un 

reālajā dzīvē gūtu pieredzi; 

12. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrońināt pietiekamus finanńu resursus, lai atbalstītu 

mobilitātes programmas, ņemot vērā potenciālos finanńu ńķērńļus; uzskata, ka jāizpēta 

plańāks redzējums par to, kā uzņēmumi papildina pieńķirto stipendiju, vai iespējas 

nodrońināt cita veida palīdzību;  uzskata, ka jānodrońina Eiropas Sociālā fonda un 

Erasmus+ savstarpējā papildināmība un jāveic tās uzraudzība, lai panāktu labus 

rezultātus; mudina noteikt minimālās stipendiju summas, kuras jāpielāgo, vadoties pēc 

dzīves līmeņa, cenu un izmaksu atńķirībām daņādās dalībvalstīs,  atbalsta ideju, ka 

dalībvalstīm ir jāievień pasākumi, lai vajadzības gadījumā ļautu sniegt nepiecieńamu un 

vērtīgu atbalstu, piemēram, izmitināńanai un transportam, pievērńot īpańu uzmanību 

nepilngadīgo vajadzībām, kā arī sagatavojot studentus starptautiskajai pieredzei, 

piemēram, piedāvājot profesionālo orientāciju, valodu apmācību un zināńanas par 

starpkultūru komunikāciju; 

13. norāda, ka cilvēki, kuri izmanto savas tiesības piedalīties mobilitātē, joprojām saskaras ar 

vairākām problēmām saistībā ar sociālo drońību un kompetenču atzīńanu, un uzsver, ka 

Erasmus+ ietvaros īstenotas mobilitātes mērķim ir jābūt ńo problēmu novērńanai; 

14. aicina mērķtiecīgi pievērsties Eiropas Brīvprātīgo dienesta problēmām saistībā ar 

dalībnieku apdrońināńanu, apstiprināńanu, datubāzu pārvaldību, kā arī atbalstu 

brīvprātīgajiem, lai nepieļautu dalībnieku skaita mazināńanos; 

15. atzīmē, ka joprojām trūkst informācijas par kārtību, kādā norisinās atzīńana, proti, 

atzīńanas sistēma nav pietuvināta lietotājam, to ir grūti lietot un tā nav viegli saprotama; 

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai pastāvētu kopēja Eiropas izglītības telpa, kuras pamatā būtu 

spēcīgs mobilitātes komponents — ne vien augstākās izglītības jomā, bet arī PIA — un 

kura sekmēs stabilākas Eiropas identitātes veidońanos un attīstību un spēcīgāku 

pilsoniskuma apziņu; 
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17. atgādina, ka, pateicoties Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir panākti būtiski 

uzlabojumi attiecībā uz diplomu, kredītpunktu, profesionālo sertifikātu un kompetenču un 

reālu prasmju akreditācijas atzīńanu PIA jomā; prasa izvirzīt konkrētus mērķus, cita starpā 

pilnībā funkcionējońas kredītpunktu pārneses un atzīńanas sistēmas ievieńanu, izmantojot 

Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET); 

mudina izstrādāt vienotas PIA kvalifikācijas, kas ļautu nodrońināt kvalifikāciju 

starptautisku atzīńanu; 

18. iesaka cieńā sadarbībā ar visām nozīmīgākajām ieinteresētajām personām sagatavot zaļo 

grāmatu par profesionālo izglītību, apmācību un mobilitāti, kā arī prasmju un kompetenču 

atzīńanu Eiropā; atgādina, ka ir pilnībā jāīsteno pańreizējie ieteikumi par PIA; norāda, ka 

kompetenču neatzīńana negatīvi ietekmē stratēģijas „ES 2020‖ mērķi attiecībā uz 

nodarbinātības rādītājiem un kavē Līgumos noteikto brīvo pārvietońanos; 

19. uzsver, ka liela nozīme ir audzēkņu mācību rezultātu un iegūto prasmju atzīńanai visās 

dalībvalstīs; uzskata, ka ES mobilitātes programmas tieńi ietekmē atbalsta saņēmēju 

neformālo izglītońanos un ikdienējo mācīńanos, gala rezultātā uzlabojot viņu iespējas tikt 

nodarbinātiem un spēju pielāgoties darba tirgum; aicina Komisiju un dalībvalstis 

pastiprināti tiekties panākt, lai prasmju validēńanas procedūrā tiktu atzīta arī neformālā 

izglītība un ikdienējā mācīńanās; 

20. pauņ noņēlu, ka pańreizējā programmā Erasmus+ neformālā izglītība vairs nav tik 

pamanāma un ir zaudējusi daļu tai atvēlētā budņeta; uzsver neformālās izglītības nozīmi 

Eiropas līmenī, it sevińķi darbā ar jaunatni un vecākās paaudzes iedzīvotāju brīvprātīgā 

darba ietvaros gūto pieredzi; aicina programmā Erasmus+ atvēlēt skaidru un redzamu 

vietu neformālajai un ikdienējai izglītībai; turklāt uzskata, ka būtu jāparedz iespēja 

iesniegt pieteikumus liela mēroga pieauguńo izglītības projektiem, piemērojot tiem tādus 

pańus principus, kādi attiecas uz nozaru prasmju apvienībām vai zināńanu apvienībām; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem spēkiem censties sasniegt Eiropas izglītības un 

apmācības stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam izvirzītos mērķus; uzskata, ka attiecībā 

uz mobilitāti ir jāņem vērā profesionālās tālākizglītības un apmācības aspekts (CVET), jo 

profesionālā tālākizglītība ir nozīmīgs faktors prasmju un specializēto zināńanu 

uzlabońanā un aktualizēńanā; uzsver, ka mūņizglītībai un profesionālajai izglītībai un 

apmācībai ir svarīga nozīme, lai radītu labākas nodarbinātības izredzes ilgstońiem 

bezdarbniekiem; 

22. prasa dalībvalstīm uzlabot PIA mobilitātes programmu īstenońanu un likvidēt pārpalikuńos 

ńķērńļus, kā arī strādājot kopā ar Komisiju un dalībvalstu un Eiropas izpildaģentūrām un 

galvenajām ieinteresētajām personām turpināt sadarbību, kuras mērķis ir PIA mobilitātes 

programmu uzlabońana; uzskata, ka ńādas sadarbības rezultātā būtu jāpārskata prasības 

attiecībā uz ilgumu, saturu, kompetencēm un mācību rezultātiem, lai nodrońinātu, ka ńīs 

prasības joprojām ir būtiskas, vienlaikus saistot mobilitāti gan ar apmācības centriem, gan 

darbavietām un pieńķirot prioritāti ilgāka termiņa pieredzes laikposmiem (piemēram, seńu 

mēneńu pieredzei) salīdzinājumā  ar īsāka termiņa laikposmiem; 

23. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot mācekļu apmācīńanas kvalitāti un mācekļa vietu 

piedāvājumu, lai nodrońinātu, ka ikvienam audzēknim, kas apgūst PIA programmu, ir 

garantēta mācekļa vieta, tā nodrońinot kvalitatīvu PIA, kas faktiski uzlabo stāvokli darba 

tirgū un sniedz jaunieńiem dzīvē nepiecieńamās prasmes un kompetences; 
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24. aicina Komisiju iesniegt priekńlikumu attiecībā uz ES māceklības sistēmu, ar kuru tiks 

garantēts mācekļu un PIA audzēkņu tiesību kopums, un aicina dalībvalstis ńo sistēmu 

apstiprināt; uzsver pozitīvo lomu, kāda vecākās paaudzes iedzīvotājiem var būt jaunieńu 

izglītońanā un apmācīńanā, lai maksimāli īstenotu zināńanu un pieredzes apmaiņu starp 

paaudzēm prakses un darbaudzināńanas veidā, kā arī sekmējot uz pieredzi balstītu 

mācīńanos darba grupās, kurās pārstāvētas vairākas paaudzes; mudina Komisiju un 

dalībvalstis pieņemt konkrētus pasākumus, lai nodrońinātu, ka māceklība un prakse 

Erasmus+ programmā netiek nepareizi izmantota, pārvērńot to par darbaspēka izmaksu 

samazināńanas instrumentu; 

25. iesaka visām galvenajām ieinteresētajām personām izstrādāt kopīgas stratēģijas, kuru 

mērķis būtu uzlabot profesionālās izglītības un apmācības praktikantu un mācekļu 

atgrieńanos vai mobilitāti uz citām Eiropas daļām, ievērojot viņu vēlmes, nolūkā novirzīt 

citā valstī iegūtās zināńanas un pieredzi uz viņu pańu izcelsmes teritorijām, kurās visvairāk 

trūkst ńo prasmju, vai uz citām vietām Eiropā, lai novērstu nelīdzsvarotību un palielinātu 

kohēziju; 

26. uzsver, ka steidzami nepiecieńams apspriesties ar rūpniecības un pakalpojumu nozari gan 

privātajā, gan publiskajā sektorā, tostarp raņońanas nozarē (īpańi ar MVU un 

mikrouzņēmumiem) un/vai iesaistīt to kvalitatīvu PIA mobilitātes programmu iecerēńanā, 

plānońanā, īstenońanā un atbalstā; uzskata, ka izraugoties programmas, jāņem vērā 

nodarbinātības iespējas uzņemońajos uzņēmumos un organizācijās; uzskata, ka visu 

ieinteresēto personu elastīga un konstruktīva partnerība, kuras pamatā ir dialogs, sadarbība 

un paraugprakse nodrońinās PIA izdońanos un pievienoto vērtību; uzskata, ka ir 

nepiecieńama arī zināńanu un paraugprakses apmaiņa starp apmācības centriem un 

uzņēmumiem; aicina Komisiju sekot piedāvājumam un pieprasījumam ES darba tirgū, kā 

arī ģeogrāfiskajai un profesionālajai mobilitātei, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības; 

uzskata, ka tas samazinātu atńķirību starp, no vienas puses, apmācības piedāvājumu un to, 

kas patiesībā sagaida jaunieńus uzņēmējdarbības vidē, un, no otras puses, tirgus 

vajadzībām pievienotās vērtības sektoros (piemēram, digitālajā un zaļajā ekonomikā, 

enerģētikā, aizsardzībā, aprūpes sektorā un mājokļu rekonstrukcijā); 

27. atzīmē, ka pańreizējā ekonomiskajā situācijā, kurai raksturīgs augsts jaunieńu bezdarba 

līmenis, kā arī neatbilstība starp pieprasītajām un piedāvātajām prasmēm, mobilitātes 

programmas izglītības un profesionālās apmācības jomā ir vairāk jāpielāgo konkrētajām 

darba tirgus vajadzībām; 

28. atzīmē, ka pārejas process uz digitālāku ekonomiku ir saistīts ar darbvietu un prasmju 

pārdefinēńanu; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju sadarboties ar privāto sektoru, lai 

attīstītu prasmju pilnveidońanas stratēģijas un PIA programmas darbinieku 

pārkvalificēńanai; 

29. uzsver iepriekńējās programmas „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem‖ labos rezultātus, kā arī 

PIA nozīmi uzņēmējdarbības gara veicināńanā Eiropas jaunieńu vidū; tāpēc pauņ cerību, 

ka tiks pastiprinātas ES iniciatīvas jaunieńu uzņēmējdarbības atbalstam un jaunu, 

inovatīvu uzņēmumu dibināńanai; 

30. pauņ atbalstu Komisijas programmai „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem‖, kas topońajiem 

uzņēmējiem piedāvā iespēju mācīties no pieredzējuńiem uzņēmējiem — mazu uzņēmumu 

vadītājiem programmas dalībvalstīs; uzsver, ka ńādā apmaiņā ieguvējas ir abas iesaistītās 
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puses vienlaikus, proti, jaunie uzņēmēji var iegūt kompetences, kas ir ārkārtīgi 

nepiecieńamas labai uzņēmuma vadīńanai, savukārt pieredzējuńie uzņēmēji var palūkoties 

uz savu uzņēmumu no cita skatupunkta, paplańināt savu profesionālās sadarbības tīklu un 

piekļūt jauniem tirgiem; 

31. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādātos instrumentus, piemēram, Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru, Europass, Eures un platformu „Learning Opportunities and Qualifications 

in Europe‖ (Ploteus), kas piedāvā informāciju par PIA un mobilitāti, taču pauņ noņēlu par 

to nepietiekamu izmantońanu un atpazīstamību; aicina Komisiju, dalībvalstis un valsts 

nodarbinātības iestādes popularizēt un vairot zināńanas — it sevińķi mazajos un vidējos 

uzņēmumos — par Erasmus+ programmām un citiem instrumentiem, kas paredzēti 

mobilitātes veicināńanai PIA jomā; uzskata, ka ńo instrumentu efektivitātes maksimāla 

palielināńana ļaus lielākam skaitam cilvēku gūt labumu no ńīm iespējām, lai tādā veidā 

varētu sasniegtu mobilitātes mērķi; uzskata, ka apsprieńanās ar raņońanas nozari un/vai tās 

iesaistīńana ńo instrumentu iecerēńanā un atjaunināńanā radītu pievienoto vērtību un 

sekmētu darba tirgus prasību apmierināńanu; atzīmē, ka Komisijai ir jāpieliek lielākas 

pūles birokrātijas mazināńanai saistībā gan ar pretendentiem, gan uzņemońajiem 

uzņēmumiem un institūcijām, un uzstāj, ka lielāka pārredzamība, vienkārńība un skaidrība 

programmu īstenońanā palīdzēs atrisināt konstatētās problēmas, kas bija saistītas ar 

maksājumiem; ńajā sakarībā aicina atbildīgās struktūras veikt pārbaudes un attiecīgā 

gadījumā nekavējoties novērst trūkumus; 

32. atzinīgi vērtē ar programmu saistīto dokumentu pieejamību visās ES oficiālajās valodās; 

norāda, ka vajadzētu uzlabot tulkojumu kvalitāti, lai teksts nebūtu pārprotams un neradītu 

dalībniekiem nepareizas interpretācijas iespējas; 

33. uzskata, ka mobilitāte PIA jomā veicina ne tikai akadēmisko, bet arī profesionālo 

mobilitāti; aicina Komisiju sekmēt ńādu profesionālo mobilitāti ar profesionālās 

pielāgońanās un valodas atbalsta mehānismiem, lai nodrońinātu, ka pieredzes gūńana citās 

valstīs norisinātos raiti un ar panākumiem; uzsver, ka labām sveńvalodu zināńanām ir 

būtiska nozīme profesionālajā karjerā, un atzinīgi vērtē to, ka Erasmus+ projektu 

dalībnieki varēs nostiprināt savas sveńvalodu zināńanas, izmantojot standartizētus, 

tieńsaistē pieejamus valodu testus un valodu kursus (piemēram, OLS portālā); 

34. uzsver, ka ńobrīd pastāv 20 EURES pārrobeņu partnerības, kuru ietvaros tiek atbalstīti 

apmēram 600 tūkstońi darbinieku no pierobeņas apgabaliem, kuri dzīvo savā izcelsmes 

valstī, bet strādā citā valstī, un ka ńī partnerība palīdz minētajiem darbiniekiem pārvarēt 

administratīvas, juridiskas un organizatoriskas problēmas saistībā ar darba meklējumiem 

un darba attiecību uzsākńanu otrpus robeņai; uzsver ńo partnerību nozīmi mobilitātes 

veicināńanā pierobeņas apgabalos; mudina dalībvalstis atbalstīt ńīs partnerības un tās 

vairāk popularizēt, īpańi jaunieńu vidū; 

35. pozitīvi vērtē izmēģinājuma projektu uzsākńanu, kā arī nesen Parlamenta pieņemto 

„Eiropas satvaru mācekļu mobilitātei― kā pamatu uzlabojumu izdarīńanai programmā 

Erasmus+, tiecoties kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot ilgtermiņa mobilitāti PIA jomā; 

mudina pretstatā tikai uz projektiem centrētiem pasākumiem radīt satvaru ilgtermiņa 

iniciatīvām, lai izveidotu pastāvīgu, noturīgu, pilnībā funkcionējońu un prognozējamu 

sistēmu, kas rosinātu prasmju brīvu pārvietońanos visā Eiropā; 

36. norāda, ka Eiropas mācekļu mobilitātes sistēma varētu būt kā īpańa „ātrgaitas maģistrāle‖ 
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virzībā uz jaunieńu bezdarba mazināńanu, sekmējot raitu pāreju no izglītības un apmācības 

uz darba tirgu, un aicina radīt labākas PIA audzēkņu iespējas iziet praksi kaimiņvalstīs, 

ńajā nolūkā, piemēram, finansējot ceļa izmaksas tiem audzēkņiem, kuri prakses laikā 

paliek dzīvot savā valstī; 

37. uzsver „Garantijas jaunieńiem‖ un Jaunieńu nodarbinātības iniciatīvas nozīmi, atbalstot 

mācekļu apmācīńanu, praksi, PIA, darbā iekārtońanu un tālākizglītību, kuras noslēgumā 

tiek iegūta kvalifikācija; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrońināt, ka ńīm programmām 

visā 2014.–2020. gada plānońanas periodā tiek pieńķirts pienācīgs finansējums; 

38. norāda, ka Erasmus+ un PIA programmām paredzētie Eiropas resursi nav samērīgi ar ńo 

programmu piedāvātajā mobilitātē ieinteresēto personu skaitu un vajadzībām, un attiecīgi 

aicina dalībvalstis veicināt divpusēju nolīgumu noslēgńanu ar mērķi papildināt Erasmus+ 

un Eiropas PIA programmu atbalstītās darbības, lai tādējādi palielinātu Eiropas jaunieńu 

mobilitāti; 

39. pieprasa veikt daudzgadu finanńu shēmas (DFS) pārskatīńanu/pārstrādāńanu, citu kritēriju 

starpā balstoties uz iepriekńēju novērtējumu attiecībā uz bezdarba apkarońanai pieńķirto 

resursu efektivitāti, un samazināt mazāk efektīvos izdevumus; uzskata, ka ńāda pieeja ir 

īpańi svarīga tādos nepieņemamas nelīdzsvarotības periodos, kā pańreizējā krīze; 

40. aicina Komisiju iespēju robeņās apkopot atjauninātus statistikas datus un veikt 

novērtējumus un/vai pētījumus, izvērtējot Erasmus+ un citu PIA mobilitātes programmu 

ietekmi uz darba pieredzes pielāgońanu darbvietām, ņemot vērā darbā pieņemńanas 

rādītājus, un izpētīt arī to, kādēļ daņas dalībvalstis iesniedz vairāk pieteikumu citās valstīs 

iegūstamai PIA darba un mācību pieredzei, un izstrādāt plānu to lielākai iesaistīńanai; 

uzskata, ka iegūto statistiku un novērtējumus vajadzētu iekļaut un ņemt vērā, sagatavojot 

Erasmus+ vidusposma pārskatu. 
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