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PASIŪLYMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, jog, norint veiksmingai prisidėti prie kovos su dideliu jaunimo nedarbu, ES 

sanglaudos politika turi būti visiškai suderinta su strategiją „Europa 2020“, pirmiausia su 

pagrindiniais švietimo tikslais – užtikrinti, kad mokyklos nebaigimo rodiklis būtų 

mažesnis nei 10 proc. ir padidinti jaunuolių, turinčių trečiojo lygio laipsnį, diplomą ar 

lygiavertę profesinio mokymo kvalifikaciją, skaičių bent iki 40 proc., taip pat atitikti 

standartą, pagal kurį mokymosi visą gyvenimą veikloje dalyvaujančių suaugusių asmenų 

skaičius vidutiniškai siektų bent 15 proc. ir ne mažiau kaip 95 proc. vaikų dalyvautų 

ikimokyklinio ugdymo veikloje, taip patvirtinant gebėjimus ir pripažįstant įgytą patirtį; 

2. pažymi, kad, siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, ypač susijusių su švietimu ir 

mokyklos nebaigiančių asmenų skaičiaus mažinimu, reikia suteikti geresnes galimybes 

naudotis švietimo infrastruktūra ir gerinti socialinių ir kultūrinių paslaugų, teikiamų ES 

regionuose, ypač tuose, kuriuose vyrauja ekonomikos sąstingis, kokybę; primena švietimo 

svarbą siekiant didesnės socialinės ir regioninės sanglaudos, sustiprinant demokratinę 

sąmonę ir siekiant aktyvesnio jaunimo dalyvavimo; 

3. pabrėžia, kad 12 proc. 18–24 metų amžiaus gyventojų yra mokyklos nebaigę asmenys ir 

ragina ES nustatyti svarbiausius veiksnius, dėl kurių nebaigiama mokykla, ir stebėti šio 

reiškinio ypatumus nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, kad būtų galima nustatyti 

tikslinę ir veiksmingą įrodymais grindžiamą politiką. mano, kad politika, kuria siekiama 

sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, turi apimti įvairius veiksnius, įskaitant 

švietimo ir socialines problemas, dėl kurių toks reiškinys gali atsirasti; 

4. pažymi, kad jei švietimo įstaigos ir darbo rinkos dalyviai veiksmingai nebendradarbiaus, 

bus neįmanoma sumažinti jaunų absolventų didelio nedarbo problemos masto Europos 

Sąjungoje; ypač pabrėžia, kad perduodant darbo rinkoje reikalingas žinias ir ugdant 

įgūdžius jaunimo užimtumas buvo padidintas, o socialiniai skirtumai sumažinti; 

5. apgailestauja, kad šiuo metu švietimui skirtas nepakankamas finansavimas ir pabrėžia 

poreikį daugiau investuoti į švietimo sistemų modernizavimą profesinio mokymo ir 

formaliojo švietimo bei savišvietos srityse; primena, kad tai taikoma ir mokyklų pastatų 

remontui, ir naujų technologijų švietimui bei moksliniams tyrimams tiekimui (prieiga prie 

mokslinių tyrimų duomenų bazių, IT mokymai, e. mokymasis); 

6. taip pat pabrėžia, kad reikia stiprinti švietimo, tyrimų ir verslo sąsajas regionų, vietos, 

nacionaliniu ir viršnacionaliniu lygmenimis; taip pat ragina valstybes nares kuo greičiau 

imtis veiksmų įgyvendinti su švietimu susijusias Europos semestro ir kitas Komisijos 

valstybėms narėms skirtas rekomendacijas;  

7. pabrėžia mokymosi visą gyvenimą ir geresnių darbo sąlygų svarbą mokslininkams ir 

dėstytojams siekiant pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus mokytojus kaip svarbiausius 

veiksnius, užtikrinančius ekonomikos augimą; primena, kad jaunimui būtina mokytis 

skaitmeninio raštingumo ir kad svarbu rengti šios srities mokytojus, nes šie gebėjimai 
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tampa vis svarbesni Europos darbo rinkoje; 

8. pabrėžia, kad darbo rinkos reikmės sparčiai keičiasi ir jaunimas susiduria su vis daugiau 

sunkumų pereidami nuo mokymosi prie darbo, todėl paprastai jiems labiau gresia 

nedarbas; pakartoja, kad svarbu investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir žmones, visų pirma į 

Europos jaunimą, siekiant didinti jų užimtumą ir gerinti galimybes įgyti profesines 

kvalifikacijas; ragina pagerinti dabartinę ES įgūdžių panoramą, kuri padeda nustatyti 

reikiamas darbo vietas ir įgūdžius ir atitinkamai pertvarkyti valstybių narių švietimo ir 

mokymo sistemas, kad žmonėms būtų suteikti tinkamam darbui skirti tinkami įgūdžiai; 

9. pabrėžia būtinybę skatinti švietimo pasaulio ir užimtumo politikos atstovų partnerystę 

įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant socialinius partnerius, sprendimus 

priimančius asmenis, mokymo paslaugų teikėjus ir darbdavius; 

10. teigiamai vertina Jaunimo užimtumo iniciatyvą, kuri sukurta siekiant sustiprinti Jaunimo 

garantijų iniciatyvą visų pirma regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas didesnis nei 

25 proc., ir nurodo, kad ši iniciatyva yra veiksminga jaunimo nedarbo mažinimo priemonė 

ir pagrindinė struktūrinė reforma vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpiu; ragina 

valstybes nares kurti tvirtą bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma 

darbdaviais ir MVĮ, įgyvendinant iniciatyvą bei šiuo tikslu kuriant infrastruktūrą 

visapusiškai naudotis Europos socialiniu fondu, Jaunimo užimtumo iniciatyva ir kitais 

struktūriniais fondais;  

11. ragina Komisiją padėti užtikrinti, kad Jaunimo garantijų iniciatyva būtų veiksmingai 

įgyvendinama keičiantis gerosios patirties pavyzdžiais; primena, kad numatytas Jaunimo 

užimtumo iniciatyvos Jaunimo garantijų iniciatyvos finansavimas baigsis 2015 m. 

gruodžio 31 d.; ragina Komisiją imtis reikiamų veiksmų, kad būtų galima tęsti minėtą 

programą; 

12. pabrėžia, kad reikia ugdyti verslumo įgūdžius pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą; vis dėlto 

mano, kad reikia iš anksto imtis aktyvių veiksmų ir daugeliu atvejų įgyvendinti reformas, 

pvz., gerinti profesinio rengimo ir mokymo sistemas, o keičiantis geriausia patirtimi, 

susijusia su dualine mokymo sistema, būtų galima prisidėti prie struktūrinių darbo rinkos 

pokyčių ir didinti užimtumą; 

13. palankiai vertina naujo Europos strateginių investicijų fondo sukūrimą; tikisi, kad 

švietimas ir mokymas bus laikomi strateginėmis investicijomis, todėl taps vienu iš veiklos 

prioritetų; 

14. primygtinai ragina Komisiją pripažinti visapusišką kultūros potencialą padedant tvariai 

vystyti ekonomiką ir didinti regionų konkurencingumą gerinant socialinę sanglaudą; 

atkreipia ypatingą dėmesį į vaidmenį, kurį kultūros ir kūrybos sektoriai bei kultūros 

paveldo skaitmeninimas atlieka kaip strateginiai ES ekonomikos gaivinimo ir augimo bei 

regioninės plėtros varikliai, nes jie šiuo metu tiesiogiai arba netiesiogiai valdo daugiau 

kaip 7 mln. darbo vietų; 

15. taip pat pabrėžia kultūros sektoriaus svarbą kovojant su jaunimo nedarbu, nes jis ypač 

patrauklus jaunimui ir siūlo jam dideles įdarbinimo galimybes; primena kultūros vaidmenį 

kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų pasitelkiant švietimą, įgūdžių ugdymą, mokymą ir 
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savišvietą; siekia, kad sanglaudos politikos priemonėmis būtų gerinamos darbo vietos ir 

didinamas jų skaičius kultūros ir kūrybos sektoriuose; 

16. ragina Komisiją įvertinti, kiek Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio 

fondo lėšų valstybėse narėse panaudojama remiant kultūrinę veikla, visų pirma skatinant 

kūrybos sektorių; prašo Komisiją Europos Parlamentui pateikti ataskaitą, kurioje būtų 

apibendrinti šio vertinimo rezultatai; prašo ją pateikti ne vėliau kaip kartu su „Kūrybiška 

Europa“ laikotarpio vidurio vertinimo ataskaita, taigi iki 2017 m. gruodžio 31 d.; 

17. primena, kad kultūra ir apčiuopiamas bei neapčiuopiamas kultūros paveldas yra esminiai 

tvaraus miesto ir kaimo vietovių atgaivinimo ir miestų bei regionų patrauklumo, taip pat 

kultūros turizmo ir kūrybingų VMĮ skatinamo ekonominio vystymosi elementai; ragina 

sukurti regionų kultūros pagrindą, kuriuo remdamiesi miesteliai, miestai ir regionai galėtų 

bendradarbiauti siekdami išaukštinti savo kultūros paveldą, jį išsaugoti ir paversti 

ekonominiu pranašumu; 

18. ragina Komisiją įsipareigoti imtis visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai apsaugotas 

materialūs ir nematerialūs Europos kultūros paveldo objektai kaip pagrindinis veiksnys 

siekiant skatinti kultūros, taip pat socialinį ir ekonominį vystymąsi, kuris pagrįstas 

Europos tapatybe ir Europos šalių, regionų ir miestų savitumu ir kuris taip pat šiuos 

reiškinius skatina; ragina ES miestus ir regionus šiuo tikslu naudotis sanglaudos politikos 

priemonėmis. 

19. mano, kad Komisijos nustatyta 5 mln. (arba 10 mln., jeigu kalbama apie vietoves, 

įtrauktas į UNIESCO sąrašą) bendros projektų vertės faktinė riba yra per griežta ir dėl to 

gali sumažėti parama kultūros paveldui, nes nėra numatytas dokumentavimo ir valdymo 

išlaidų bei neįtraukiamų išlaidų (pvz., PVM) atskaitymas ir kad taip sumažinamos viešojo 

ir privačiojo sektoriaus partnerysčių galimybės ir investicijos į kultūrą, kuri yra itin svarbi 

ES socialiniam bei ekonominiam vystymuisi; 

20. pabrėžia, kad tam teisinio pagrindo ES teisėje nėra ir prašo Komisijos atsižvelgiant į tai 

persvarstyti sprendimą ir pateikti temines gaires, kuriose būtų išaiškintas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 (ERPF) 3e straipsnis dėl investicijų 

į vidaus potencialo plėtojimą pasitelkiant kapitalo investicijas į įrangą ir nedidelius 

infrastruktūros objektus, taip pat į nedidelius kultūros ir tvaraus turizmo infrastruktūros 

objektus; 

21. ragina valstybes nares didesnę savo biudžeto ir regioninės plėtros lėšų dalį skirti kultūrai ir 

kultūros paveldui siekiant padaryti regionus patrauklius, skatinti jų veiksmingą ir 

visapusišką plėtrą ir panaudoti jų potencialą; 

22. pabrėžia supaprastinimo svarbą ir rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms toliau 

dėti pastangas supaprastinti sanglaudos politikos įgyvendinimą, kad ši politika būtų dar 

labiau orientuota į rezultatus ir kad administracinė našta būtų mažinama visais 

lygmenimis; pabrėžia platformų svarbą dalijantis gerąja patirtimi įvairiose įgyvendinimo 

srityse. 
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