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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0250/2016 

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013–2015 m. ES jaunimo strategijos vertinimo 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Jaunimo 

užimtumo iniciatyvos sukūrimo, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl Europos 

bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.), 

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“), 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją „Programa „Erasmus+“ ir 

kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą 

gyvenimą požiūris“, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. bendrą Tarybos ir Komisijos ataskaitą dėl Europos 

bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.), kurią 

Taryba patvirtino 2015 m. lapkričio 23 d., 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą „Bendros 2015 m. 

Tarybos ir Komisijos ataskaitos dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 

atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) įgyvendinimo projektas“ (COM(2015)0429) ir 

prie Komisijos komunikato pridedamus Komisijos tarnybų darbinius dokumentus 

„Atvirojo koordinavimo metodo taikymo jaunimo politikos srityje rezultatai, ypatingą 

dėmesį skiriant antrajam ciklui (2013–2015 m.)“ (SWD(2015)0168) ir „Jaunimo padėtis 

ES“ (SWD(2015)0169), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo 
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mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „2015 m. Tarybos ir 

Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos 

(„ET 2020“) įgyvendinimo bendros ataskaitos projektas. Nauji Europos 

bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai“ (COM(2015)0408), 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl jaunimo verslumo skatinimo 

švietimo ir mokymo priemonėmis, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės 

komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones, 

A. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 straipsnį švietimo ir 

jaunimo politika priklauso valstybių narių kompetencijai; 

B. kadangi jaunimui turėtų būti padedama atremti iššūkius, su kuriais jie susiduria, 

kryptingiau naudojant išteklius nacionaliniu ir ES lygmenimis; vis dėlto primindamas, 

kad nebus įmanoma kovoti su jaunimo nedarbu neatsisakius griežto taupymo politikos, 

dėl kurios buvo panaikinta darbo vietų daugumoje valstybių narių, kaip matyti iš 

bendros 2015 m. Tarybos ir Komisijos ataskaitos dėl Europos bendradarbiavimo 

jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos įgyvendinimo; 

C. kadangi jaunimui turėtų būti padedama išspręsti esamas rimtas problemas ir iššūkius, su 

kuriais jie susidurs ateityje, įgyvendinant nacionalinę jaunimo politiką ir kadangi pagal 

kiekvienos valstybės narės viešosios politikos prioritetus ši politika turėtų būti 

aktualesnė, veiksmingesnė ir geriau koordinuota; siūlo galutinai baigti naudoti esamas 

lėšas ekonominiams migrantams integruoti, kad būtų galima lengviau kryptingai 

naudoti ekonomikos, užimtumo ir socialinės politikos išteklius vietos, regionų, 

nacionaliniu ir ES lygmenimis; 

D. kadangi vienas iš visai programai „Erasmus+“ iškeltų tikslų yra prisidėti prie Europos 

bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) 

sukūrimo; kadangi, atsižvelgiant į tai, jaunimo organizacijoms turi būti užtikrinta 

galimybė gauti projektams skiriamas dotacijas pagal atnaujintą programą „Erasmus+“, 

taip pat pašalintos kliūtys mažus projektus pripažinti tinkamais finansuoti; 

E. šiuo pagrindu primindamas, kad dėl to, jog Komisija 2016 m. vasario mėn. paskelbė 

apie dalies programos „Erasmus+“ lėšų naudojimą migrantų integracijai, gali nukentėti 

šis tikslas, nes pačių lėšų nėra daug ir dėl Sąjungos nustatytos griežto taupymo politikos 

Europos jaunimui nuo šiol tenka patirti įvairiausių sunkumų; 

F. kadangi 2010–2018 m. ES jaunimo strategija apima aštuonias pagrindines veiksmų 

sritis, kuriose turėtų būti imamasi iniciatyvos, t. y. švietimą ir mokymą, užimtumą ir 

verslumą, sveikatą ir gerovę, dalyvavimą, savanorišką veiklą, socialinę įtrauktį, jaunimą 



 

AM\1107396LT.docx  PE589.714v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

ir pasaulį bei kūrybiškumą ir kultūrą; 

G. kadangi svarbu užtikrinti, kad visi jaunuoliai turėtų galimybę gauti kokybiškas – ir 

formaliojo, ir neformaliojo – švietimo paslaugas ir kuo įmanoma geriausią mokymą, nes 

Europos jaunimo nedarbo lygis daugelyje valstybių narių šiuo metu yra aukštas, būtent 

dėl Europos Sąjungos nustatytos griežto taupymo politikos, dėl kurios valstybės narės 

negali atlikti reikiamų investicijų švietimo, mokymo ir jaunimo srityse; primindamas, 

kad jaunuoliams taip pat kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika, o menkos 

kvalifikacijos, nesimokantiems ir nedirbantiems bei specialiųjų poreikių turintiems 

jaunuoliams, taip pat jaunuoliams, kilusiems iš nepalankioje socialinėje ir ekonominėje 

padėtyje esančių šeimų, pvz., iš priemiesčių, kaimo ar kalnuotų vietovių kilusiems 

jaunuoliams, kyla didesnis nedarbo ir marginalizacijos pavojus; 

H. kadangi, nors švietimas, visų pirma pagrindinių dalykų, tokių kaip skaitymas, rašymas, 

matematika ir istorija, mokymasis, yra nepaprastai svarbus, iš tėvų neturi būti atimamas 

savo vaikų ugdytojų vaidmuo; be to, pabrėžia, kad vien švietimas negalės užkirsti kelio 

radikalėjimui, kaip matyti iš naujausios Pasaulio banko ataskaitos dėl ekonominės 

padėties Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje1, kurioje nurodoma, kad 43,3 proc. 

užsieniečių, kuriuos užverbavo grupuotė „Islamo valstybė“, yra įgiję vidurinį 

išsilavinimą, o 25,4 proc. – lankę universitetą; 

I. kadangi socialinė įtrauktis ir socialinis judumas turi būti pagrindiniai ES jaunimo 

strategijos prioritetai, todėl šioje strategijoje ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

pažeidžiamų asmenų grupėms priskiriamiems jaunuoliams, pvz., skurdą ir socialinę 

atskirtį patiriantiems jauniems žmonėms ir jaunimui iš izoliuotų kaimo vietovių; 

1. atkreipia dėmesį į 2015 m. Jaunimo reikalų ataskaitą, pagrįstą 2015 m. rugsėjo 15 d. 

Komisijos komunikatu dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 

atnaujintos sistemos (2010–2018 m.), iš kurios matyti, kad iki šiol ES nesugebėjo 

išspręsti jaunimo nedarbo problemos, nes kai kuriose valstybėse narėse jaunimo 

nedarbo lygis ir toliau išlieka labai aukštas (50,1 proc. Graikijoje), o kitose, pvz., 

Prancūzijoje, jis net išaugo nuo tada, kai buvo įgyvendinta Jaunimo užimtumo 

iniciatyva (2011 m. 21,5 proc., o 2014 m. 22,8 proc.); 

2. mano, kad atvirasis koordinavimo metodas – tinkamas būdas jaunimo politikai 

formuoti; pakartoja savo raginimą, laikantis subsidiarumo principo, glaudžiau 

bendradarbiauti jaunimo klausimais vietos, regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmenimis; 

3. pripažįsta, kad struktūrinis dialogas svarbus kaip priemonė įsiklausyti į realius jaunimo 

– tiek jaunimo organizacijų, tiek joms nepriklausančių asmenų – poreikius, siekiant 

jaunimo politiką veiksmingiau įgyvendinti ir plėtoti visais lygmenimis bei puoselėti 

aktyvų jaunimo pilietiškumą; vis dėlto pabrėžia, kad formuojant šią politiką reikėtų taip 

pat atsižvelgti į pasitvirtinusią patirtį, nacionalinius prioritetus švietimo srityje ir kartų 

dialogą, nes vyresnio amžiaus žmonės turi nemažai dalykų perduoti, visų pirma 

mokymosi ir mokymo srityse; 

                                                 
1 Pasaulio bankas, Stebėjimo ataskaita dėl ekonominės padėties Artimuosiuose Rytuose ir 

Šiaurės Afrikoje (2016 m. spalio mėn.). 



 

AM\1107396LT.docx  PE589.714v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

4. pabrėžia, kad, siekiant jaunimą paskatinti visapusiškai integruotis į visuomenę, svarbų 

vaidmenį atlieka šeima ir jos bendradarbiavimas su mokykla, vietos bendruomene bei 

bažnyčia; primena, kad pernelyg dažnai mokytojai ir dėstytojai susiduria su pareiga 

pakeisti tėvus tose srityse, kuriose šeimos ląstelė pasirodė bejėgė, ir kad šis papildomas 

vaidmuo gali pakenkti dėstytojų statusui ir profesijai; 

5. primygtinai ragina valstybes nares rengti efektyvius kursus valstybine ir regionine 

kalbomis, laikantis nacionalinės teisės aktų, atsižvelgiant į tai, kad pagal ataskaitos 

„Žvilgsnis į švietimą 2015“ (pranc. „Regards sur l'Éducation 2015“) rodiklius 

vidutiniškai visose EBPO šalyse asmuo, turintis gerų skaitymo ir rašymo įgūdžių, turi 

4,2 karto daugiau galimybių rasti darbą nei asmuo, turintis mažai įgūdžių šioje srityje; 

6. ragina visais lygmenimis geriau koordinuoti švietimo ir mokymo programas ir kintančių 

darbo rinkų poreikius; vis dėlto pabrėžia, kad, nors ir būtinas šis geresnis 

koordinavimas, jis nepadės išspręsti darbo vietų trūkumo problemos ir kad visų pirma 

reikia įgyvendinti struktūrines reformas, ypač persvarstyti Darbuotojų komandiravimo 

direktyvą, dėl kurios realaus poveikio susidarė socialinis dempingas, nes jaunimas kai 

kuriuose sektoriuose susidūrė su nesąžininga darbo jėgos, kuri kainuoja 30–50 proc. 

mažiau, konkurencija; 

7. pabrėžia, kad į visus švietimo ir mokymo lygmenis turi būti įtraukti verslumo ugdymo 

elementai, taip pat kad būtina skatinti ir remti jaunimo verslumo puoselėjimo politiką 

kultūros ir kūrybos srityje, siekiant kurti darbo vietas; pabrėžia, kad įmonių steigimo 

klausimu valstybės narės dažnai susiduria su labai įvairiomis situacijomis ir kad kai 

kuriose valstybėse jauniems verslininkams vis dar labai sunku įsteigti įmonę, būtent dėl 

administracinių sunkumų ir dėl problemų siekiant gauti paskolą; 

8. pabrėžia, kad svarbu spręsti įgūdžių trūkumo ir neatitikimo problemą; nurodo, kad 

besimokančiųjų judumas gali būti gera mokymo ir naujų įgūdžių įgijimo priemonė, 

tačiau reikėtų jau dabar spręsti dėl judumo programų galinčias atsirasti protų nutekėjimo 

problemas, dėl kurių kai kurios valstybės narės gali netekti žmogiškųjų ir ekonominių 

išteklių, būtinų jų gerovei; 

9. ragina valstybes nares visapusiškai naudotis programa „Erasmus+“, kuri sudaro 

galimybes jaunimui įgyti naujos patirties ir naujų įgūdžių, tačiau pabrėžia, kad vien tik 

judumas negali padėti išspręsti nedarbo problemos ir kad reikėtų visų pirma pirmenybę 

teikti įgūdžių ir darbo rinkos poreikių suderinimui, mokymosi stiprinimui ir geresniam 

pagrindinių žinių įgijimui; be to, pažymi, kad programa „Erasmus+“ neturėtų būti 

laikoma ir naudojama kaip programa, kuri padeda jauniems europiečiams tapti būsimais 

komandiruotais darbuotojais; 

10. šiek tiek abejoja dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos veiksmingumo; primena, kad ši 

iniciatyva iš pradžių buvo parengta siekiant užtikrinti tvarų integravimąsi į darbo rinką 

remiantis aukštos kokybės pasiūlymais, tačiau kai kuriose valstybėse 75 proc. į ateitį 

orientuotų darbo vietų sukuriama ne pelno sektoriuje arba tik trečdaliu atvejų pasiūlomi 

mokymai; ragina užtikrinti, kad visos jaunimui skirtos iniciatyvos faktiškai nelemtų 

mažų garantijų darbo jaunimui, tik fiktyviai ir trumpam laikui sumažindamos nedarbą; 

11. pabrėžia, kad jaunimo savanoriška veikla, pvz., asmeniui teikiamų paslaugų 
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sektoriuose, turėtų būti remiama ir labiau pripažįstama, nes ji vertinga kaip svarbi 

neformaliojo švietimo forma; pabrėžia, kad vis dėlto ši veikla neturi tapti nauja jaunimo 

darbo neužtikrintinumo didinimo priemone; 

12. džiaugiasi, kad jaunimas aktyviai dalyvauja politiniame gyvenime naudodamas 

socialinius tinklus, tačiau ragina valstybes nares užtikrinti, kad šiomis platformomis 

nebesinaudotų teroristinės organizacijos verbavimo tikslais, atsižvelgiant į tai, kad, 

Europolo duomenimis, 46 000 tinklo „Twitter“ paskyrų reguliariai naudoja teroristinės 

grupuotės „Islamo valstybė“ kovotojai ir šalininkai; 

13. teigia, kad valstybėms narėms bus sunku įgyvendinti jaunimui palankią įvairių sričių 

politiką, kol ES institucijos, pasinaudodamos Europos semestru ir migrantų integracijos 

politika, darys spaudimą jų biudžetui; mano, kad valstybės narės galės visapusiškai 

integruoti migrantus tik tuo atveju, jei jos iš pradžių savo piliečiams galės suteikti 

laisvę, saugumą, darbą ir gerovę; 

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms. 

Or. fr 

 


