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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst, ka jauniešu bezdarbs Eiropai ir nepārejoša problēma; atzīmē, ka situācija 

nodarbinātības jomā dažādās ES dalībvalstīs būtiski atšķiras; atzīst romu tautības jauniešu, 

citu minoritāšu un imigrantu jauniešu, un jauniešu ar invaliditāti neaizsargātību lielākās 

daļas dalībvalstu darba tirgū; tādēļ norāda uz nepieciešamību pēc darba tirgus reformām, 

kas atspoguļotu to, ka izglītība ir ikviena iedzīvotāja tiesības un ka tā ir visbūtiskākais 

nosacījums integrācijai, sociālajai iekļaušanai un cīņai pret nabadzību un atstumtību; 

2. turklāt uzsver steidzamo nepieciešamību pēc reformas, kas būtu vērsta uz izglītības un 

apmācības kombinēšanas projektiem, ar kuru palīdzību jauniešu prasmes pielāgo 

pašreizējām un turpmākajām darba tirgus vajadzībām, vienlaikus veicot apņēmīgus 

centienus apkarot diskrimināciju un nevienlīdzību atbilstoši stratēģijas “Eiropa 2020” 

mērķiem; atzīmē, ka Komisija nesen pieņēma Jaunu prasmju programmu Eiropai; šajā 

sakarā pauž turpmāku atbalstu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai — kas ir daļa no 

garantijas jauniešiem shēmas — kā instrumentam, ar kuru dalībvalstīm palīdzēt piedāvāt 

jauniešiem viņu vajadzībām īpaši pielāgotu atbalstu; prasa ES pastāvīgi uzņemties 

saistības attiecībā uz Erasmus projektu; 

3. uzsver, ka saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem ir jāturpina centieni mazināt 

mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 

izglītošanos; atzīmē, ka 2015. gada pārskata par izglītību un apmācību rezultāti liecina — 

neraugoties uz zināmu progresu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, pieaug risks, 

ka nevienlīdzības plaisa var vēl vairāk palielināties, marginalizējot vismazāk aizsargātos, 

tostarp jauniešus no atšķirīgām sociāli ekonomiskajām grupām un nelabvēlīgā situācijā 

esošām grupām; vērš uzmanību uz nepieciešamību palielināt jaunu sieviešu — it īpaši 

sieviešu pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un vientuļo māšu —, imigrantu 

jauniešu, mazkvalificētu darba ņēmēju, jauniešu ar invaliditāti un visu diskriminācijas 

riskam pakļauto jauniešu, līdzdalības darba tirgū līmeni; 

4. uzsver, ka darba tirgus politikai kopumā un it īpaši prasmju pielāgošanai profesionālās 

izglītības un apmācības politikas ziņā ir jābūt vērstai uz kvalitatīvu un drošu darbvietu 

radīšanu saskaņā ar SDO pienācīga darba nodrošināšanas programmu; atzīmē, ka šīm 

politikas nostādnēm ir jāpalīdz cīnīties pret tādām parādībām kā nedroša nodarbinātība, 

nulles stundu līgumi un neapmaksāta prakse; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas sākt apspriešanos par Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

izveidi; uzskata — ir izšķiroši svarīgi, lai šī iniciatīva spētu dot impulsu elastīgākai 

prasmju un kompetenču attīstībai, mūžizglītības pasākumiem un aktīvam atbalstam 

kvalitatīvai nodarbinātībai; 

6. uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ir attīstības procesā esoša nozare, kas var stimulēt 

ekonomiku un vienlaikus mazināt trūkumu, sociālo atstumtību un citas sabiedrības 

problēmas; tādēļ uzskata — lai panāktu sociālāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku 

ekonomiku, izglītībai uzņēmējdarbības jomā būtu jāietver sociālā dimensija un ka ar tās 

palīdzību būtu jārisina tādi jautājumi kā taisnīga tirdzniecība, sociālie uzņēmumi un 

alternatīvi darījumdarbības modeļi, piemēram, kooperatīvi; 
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7. pieprasa pasākumus, kas jauniešiem atvieglotu pāreju no izglītības uz darbu, nodrošinot 

kvalitatīvu praksi un māceklību un paredzot jauniešiem skaidri definētas tiesības, kas 

ietver sociālās aizsardzības, rakstisku saistošu darba līgumu un taisnīga atalgojuma 

pieejamību, lai garantētu, ka jaunieši netiek diskriminēti darba tirgus pieejamības ziņā; 

8. atgādina, ka izglītības finansēšanas līmenis dalībvalstīs joprojām ir zems salīdzinājumā ar 

situāciju pirms krīzes, un prasa palielināt investīcijas infrastruktūrā un nodrošināt 

kvalitatīvu un atbilstošu izglītības un apmācības sistēmu, izmantojot visus pieejamos 

Eiropas līmeņa finansēšanas instrumentus, it īpaši struktūrfondus (ERAF un ESF) un 

ESIF; atkārtoti uzsver, ka ilgtspējīgas investīcijas izglītībā un kultūrā palielina 

nodarbināmību un veicina ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvu darbvietu radīšanu ES; 

turklāt aicina dalībvalstis investīcijas novirzīt iekļaujošai izglītībai — kas reaģē uz 

sabiedrībai aktuālām problēmām —, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi un iespējas 

visiem, tostarp paplašinot pirmsskolas izglītības un pieaugušo apmācības iespējas un 

atvieglojot izglītības un apmācības atsākšanu jauniešiem, kas pametuši sākotnējo izglītību; 

9. uzsver nepieciešamību pēc skolu izglītības un profesionālās izglītības un apmācības 

sistēmu strukturālas reformas un modernizācijas dalībvalstīs, tostarp pēc visaptverošas 

politikas pieejas mācīšanās procesam un mācīšanai, atbalstot inovāciju, radošumu un 

digitālo tehnoloģiju izmantošanu; uzsver arī nepieciešamību veicināt ES un dalībvalstu 

labāku sadarbību un atvieglot paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm; 

10. uzsver nepieciešamību pastiprināt sinerģiju starp kultūru un izglītību un popularizēt 

mākslas izglītību kā izšķiroši svarīgu instrumentu kritiskās domāšanas, radošuma un tālāk 

nododamu prasmju un kompetences attīstībai, kā arī tādu pilsonisko vērtību attīstībai, 

kuras tiem, kas mācās, ļauj kļūt aktīviem, atbildīgiem un progresīvi domājošiem 

sabiedrības locekļiem; uzskata, ka ir ļoti svarīgi palielināt publiskās investīcijas, lai 

saglabātu un uzlabotu veselības aprūpes un izglītības sistēmas un sabiedrībai sniegto 

pakalpojumu kvalitāti, kā arī lai radītu labvēlīgus apstākļus ekonomikas attīstībai; 

11. uzsver, ka joprojām pārmērīgi augstais bezdarba līmenis liecina, ka lielākajā daļā 

dalībvalstu spēja radīt darbvietas joprojām ir neliela; uzsver, ka, apspriežoties ar 

sociālajiem partneriem un ņemot vērā valstu praksi, ir jāveic turpmāki pasākumi, lai darba 

tirgus kopumā padarītu iekļaujošākus; pauž bažas, ka lielākā daļa jaunizveidoto darbvietu 

ir zemas kvalitātes darbvietas, kurām raksturīgs zems atalgojums un nedroši apstākļi, un 

ka tāpēc ar to palīdzību nav iespējams stimulēt patēriņu un iekšējo pieprasījumu; 

12. atgādina, ka neformālā izglītība un ikdienējā mācīšanās var būt svarīgi faktori, lai attīstītu 

un uzturētu nodarbināmībai nepieciešamās prasmes, tādas kā uzņēmējdarbības gars, 

līderība un veiktspējas palielināšana, it īpaši marginalizēto grupu vidū; 

13. uzsver nepieciešamību palielināt ES vispārējo spēju radīt un saglabāt kvalitatīvas 

darbvietas un tādējādi novērst augsto bezdarba līmeni, vienlaikus apsverot iespēju, ka 

migrācijai varētu būt svarīga loma, un šajā nolūkā cita starpā izmantot izglītības shēmas, 

kas papildinātas ar efektīviem publiskajiem izdevumiem, lai veiktu kvalitatīvas un no 

sociālā un vides viedokļa ilgtspējīgas investīcijas nolūkā integrēt daba ņēmējus darba tirgū 

un samazināt bezdarba līmeni; 

14. uzsver nepieciešamību izpētīt minoritāšu jauniešu un imigrantu jauniešu, kā arī jauniešu ar 

invaliditāti specifiskās vajadzības, pienācīgi ievērojot Savienības kultūras un lingvistisko 
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dažādību; 

15. aicina dalībvalstis palielināt dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, inženierzinātņu un 

matemātikas (STEM) programmu un studiju pievilcīgumu, lai novērstu pašlaik vērojamo 

speciālistu trūkumu šajā jomā, kā arī pastiprinātu digitālo prasmju un plašsaziņas līdzekļu 

lietotprasmes attīstību visos izglītības līmeņos; 

16. uzsver, ka izglītības un apmācības reformas ir izrādījušās ļoti veiksmīgi instrumenti 

gadījumos, kad ar Eiropas pusgadu saistītajās apspriedēs tika iesaistīti sociālie partneri; 

17. atzinīgi vērtē Erasmus+ ieguldījumu mobilitātes un kultūras apmaiņas veicināšanā visā 

ES un trešās valstīs; prasa labāk popularizēt un izmantot Eiropas instrumentus 

pārredzamībai, mobilitātei un iegūto prasmju un kvalifikācijas atzīšanai Eiropas līmenī, lai 

nodrošinātu lielākas garantijas un noteiktību attiecībā uz to jauniešu profesionālo un 

sociālo integrāciju, kuri vēlas izmantot mobilitāti, lai palielinātu savas iespējas izglītības 

un nodarbinātības jomā; atkārtoti apstiprina arī nepieciešamību nodrošināt mobilitātes 

iespējas profesionālās apmācības nolūkā, nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem un 

cilvēkiem, kas cieš no dažāda veida diskriminācijas; 

18. uzsver, ka ir svarīgi panākt, lai saskaņā ar Padomes 2012. gada 20. decembra ieteikumu 

līdz 2018. gadam tiktu validēta neformālās izglītības, ikdienējās mācīšanās un 

mūžizglītības ceļā iegūtā kompetence, prasmes un zināšanas; šajā sakarā atzīmē, ka 

atzīšana ir izšķiroši svarīga formālās izglītības un jaunu profesionālo iespēju pieejamības 

uzlabošanai un vienlaikus arī pastiprina pašcieņu un motivāciju mācīties; uzsver, ka dažas 

dalībvalstis ir panākušas būtisku progresu attiecīgā tiesiskā regulējuma izstrādē, savukārt 

citām dalībvalstīm ir grūtības izstrādāt vispusīgas validēšanas stratēģijas; tādēļ uzsver 

nepieciešamību izstrādāt vispusīgas stratēģijas, lai varētu veikt validēšanu; 

19. uzsver, ka kultūras un radošās nozares būtiski veicina jauniešu nodarbinātību, jo tajās ir 

nodarbināts vidēji vairāk jauniešu nekā citās nozarēs; atzīmē, ka kultūras nozarē ES strādā 

vairāk nekā 6 miljoni cilvēku; uzsver, ka kultūras un radošo nozaru turpmāka 

popularizēšana un investēšana tajās veicinās darbvietu radīšanu un cīņu pret jauniešu 

bezdarbu, un tāpēc prasa vairāk izmantot ES finansēšanas instrumentus, it īpaši 

programmu “Apvārsnis 2020” un ESIF; šajā sakarā uzsver, ka jauniešus īpaši interesē 

jaunākās tehnoloģijas, radoši plašsaziņas līdzekļi un IKT; 

20. atkārtoti uzsver, ka programma “Eiropa pilsoņiem” ir vienīgā ES programma, kas ir veltīta 

tikai aktīvas Eiropas pilsonības popularizēšanai, sociālās kohēzijas stiprināšanai un  

ekonomisko iespēju radīšanai, veidojot transnacionālas partnerības, pilsētu sadraudzību un 

pilsētu tīklus; 

21. uzsver pētniecības un zinātnes svarīgo lomu ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un 

starptautiskās sadarbības nodrošināšanā; tādēļ iesaka turpināt investīcijas akadēmiskajā un 

zinātniskajā pētniecībā saistībā ar programmu “Apvārsnis 2020”, lai sasniegtu stratēģijā 

“Eiropa 2020” noteikto 3 % mērķi attiecībā uz pētniecību un izstrādi. 
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