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IEROSINĀJUMI 

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

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka Eiropas pusgada process ir jāpārorientē uz to, lai sasniegtu stratēģijas 

„Eiropa 2020” mērķus gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, un ka tādēļ ir vairāk 

jāpievēršas sociālajiem, izglītības un nodarbinātības mērķiem un pienācīgi jāatzīst, ka bez 

kultūras devuma nevar sasniegt tā dēvēto sociālo AAA reitingu attiecībā uz indivīda un 

sabiedrības izaugsmi un labklājību; 

2. prasa atjaunot politisko stimulu vērienīgai Eiropas stratēģijai cīņā pret nabadzību un paust 

jaunu apņemšanos sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” nabadzības izskaušanas mērķus; 

mudina dalībvalstis veidot sīki izstrādātus valsts stratēģijas plānus nabadzības izskaušanai 

un mudina Komisiju Eiropas pusgada procesā likt uzsvaru uz nabadzības samazināšanu; 

3. atkārtoti uzsver, ka makroekonomikas politikas nostādnes un strukturālās reformas, kuras 

veicina publiskā sektora budžeta līdzekļu samazināšanu, nesamērīgi smagi ietekmē 

visneaizsargātākos cilvēkus, iesaldē ekonomikas izaugsmi un vēl vairāk padziļina 

nabadzību un sociālo atstumtību; jo īpaši pauž nožēlu par to, ka politikas nostādnes, kas 

uzstājīgi tiek izvirzītas Eiropas pusgada procesā un noved pie pamatīgas izglītībai un 

kultūrai atvēlēto līdzekļu samazināšanas, skar valstis, kurās izglītība un mūžizglītība ir 

krīzes pārvarēšanas atslēga; atgādina, ka līdzekļu trūkums un līdzekļu samazināšana 

izglītībai paredzētiem publiskā sektora izdevumiem devalvē izglītības sistēmas un, ņemot 

vērā vēl arī līdzekļu pārvirzīšanu, ietekmē ilgstoša bezdarba līmeni; tāpēc aicina Komisiju 

un dalībvalstis apsvērt, kā pārorientēt makroekonomisko pieeju, lai ar to rosinātu sociālo 

ieguldījumu publiskajā sektorā ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei; 

4. šādā kontekstā aicina Komisiju izmantot Stabilitātes un izaugsmes pakta elastīguma 

klauzulu, lai dalībvalstis varētu palielināt ieguldījumu kultūras un jaunatnes politikas 

jomās, izglītībā un apmācībā, kā arī pētniecībā un inovācijā; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas, kuru mērķis ir sākt apspriešanos par Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra izveidi; uzskata, ka šāda iniciatīva noteikti spētu stimulēt elastīgāku prasmju 

un kompetenču veidošanos, mūžizglītības pasākumu īstenošanu un aktīvu atbalstu 

kvalitatīvai nodarbinātībai; 

6. pauž bažas, ka jaunizveidotās darbvietas lielākoties ir zemas kvalitātes darbvietas, kurām 

raksturīgs zems atalgojums un nedroši darba apstākļi, un ka tāpēc ar tām nav iespējams 

stimulēt patēriņu un iekšzemes pieprasījumu; 

7. uzsver, ka atjaunojamie energoresursi un centieni panākt resursu efektīvāku izmantošanu 

un vairot energoefektivitāti sniedz ārkārtīgi daudz inovācijas un nodarbinātības iespēju; 

aicina Komisiju Eiropas pusgada procesā iekļaut īpašu enerģētikas un vides stratēģiju, cita 

starpā arī izglītības un nodarbinātības mērķu īstenošanas nolūkā; 

8. vērš īpašu uzmanību uz iespējām, ko kultūra un radošās nozares piedāvā jaunatnes 

nodarbinātības ziņā; uzsver, ka, vēl vairāk veicinot kultūras un radošo nozaru attīstību un 

ieguldot tajās vēl vairāk līdzekļu, var panākt krietni lielāku ieguldījumu, izaugsmi, 
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inovāciju un nodarbinātību; tāpēc aicina Komisiju apsvērt tieši tās iespējas, ko (piemēram, 

saistībā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu) piedāvā visas kultūras un radošās nozares, 

kurās darbojas NVO un mazās apvienības; 

9. mudina Komisiju sniegt katrai dalībvalstij individuāli pielāgotas vadlīnijas un atbalstu, lai 

dalībvalstis varētu spēcīgāk īstenot tām adresētos ieteikumus attiecībā uz izglītību un 

jaunatni un sekmīgāk veikt izglītības, apmācības sistēmu un jaunatnes politikas 

strukturālās reformas, un tādēļ mudina Komisiju nodrošināt labākās prakses apmaiņu, 

savstarpēju mācīšanos, tehnisko palīdzību un finansiālo atbalstu, kā arī sekmēt ES un 

dalībvalstu veiksmīgāku mijiedarbību; 

10. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti, cenšoties sasniegt augstākajai izglītībai noteiktos 

mērķus, taču pauž bažas par to, ka nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem šie rezultāti 

nenodrošina vienlīdz lielu ieguvumu un ka sociālā plaisa izglītībā kļūst aizvien lielāka; 

tāpēc aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu 

izglītību un apmācību, ieguldīt netradicionālā sociālajā darbā un sniegt atbalstu 

visneaizsargātākajiem mācību iestāžu audzēkņiem un nelabvēlīgā situācijā esošām 

personām, tostarp mācību iestāžu audzēkņiem ar invaliditāti, jauniešiem, kuri nemācās, 

nestrādā un neapgūst arodu (NEET), kā arī jauniešiem un bērniem no migrantu vides, un 

tādējādi panākt viņu sistemātisku iekļaušanu vispārējās izglītības sistēmā; tāpat arī 

pieprasa ar jauno Prasmju programmu nostiprināt cilvēku spējas, atbalstīt iekļaujošu darba 

tirgu un vērsties pret sociālo nevienlīdzību, kas Savienībā pastāvīgi palielinās, un tādēļ 

galveno uzmanību pievērst tālāk nododamām un disciplīnu ziņā universālām prasmēm, 

tādām kā sociālās, starpkultūru un radošās prasmes, uzņēmējdarbības iemaņas, kritiska 

domāšana un digitālo un plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes, ņemot vērā digitālajā 

vidē aktuālo problemātiku un nepieciešamību pienācīgi sagatavoties mainīga darba tirgus 

apstākļiem; 

11. atgādina, ka neformāla un ikdienēja mācīšanās var būt svarīgi faktori, lai attīstītu un 

uzturētu galvenās prasmes (piemēram, uzņēmējdarbības iemaņas, vadības prasmes, spēju 

risināt problēmas, prasmi pielāgoties un vairot savas spējas), kas jauniešiem ir 

nepieciešamas, lai viņi nezaudētu nodarbinātības iespējas, un atstumto grupu gadījumā tas 

ir jo īpaši svarīgi; 

12. aicina dalībvalstis turpināt darbu pie neformālas un ikdienējas mācīšanās validācijas 

mehānismu veidošanas, lai sasniegtu 2017. gadam noteikto mērķi un panāktu, ka 

mūžizglītība pārtop par realitāti lielākam cilvēku skaitam, un tādējādi veicināt cīņu pret 

nabadzību, sociālo atstumtību un bezdarbu, kā arī sniegt cilvēkiem sevis pilnveidošanas 

iespējas; 

13. uzsver, ka ir steidzami jārīkojas, lai novērstu pašlaik aktuālo neatbilstību starp prasmju 

piedāvājumu un pieprasījumu; mudina dalībvalstis uzlabot mijiedarbību starp izglītības 

iestādēm (arī arodizglītības un arodmācību iestādēm), pētniecības sektoru, uzņēmumiem 

un attiecīgajiem sociālajiem partneriem, lai modernizētu izglītības un apmācības sistēmas, 

risinātu problēmu, ko pašlaik rada prasmju neatbilstība un prasmju deficīts, nodrošinātu 

un veicinātu elastīgus mācīšanās veidus un garantētu iegūto prasmju un kvalifikāciju 

labāku atzīšanu, jo īpaši pievēršoties arodizglītībai un arodapmācībai, māceklības 

sistēmām, mūžizglītībai un pieaugušo izglītībai, un tādējādi panāktu ilgtspējīgu darba 

tirgu un sociālo iekļaušanu un nepieļautu radikalizāciju; 
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14. uzsver, ka darba tirgus politikai kopumā un jo īpaši prasmju pielāgošanai darba tirgus 

vajadzībām profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politikas kontekstā ir jābūt vērstai 

uz kvalitatīvu un drošu darbvietu radīšanu un veicināšanu atbilstoši Starptautiskās Darba 

organizācijas (SDO) Pienācīga darba nodrošināšanas programmai; atzīmē, ka šīm 

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

nulles stundu līgumi un neapmaksāta prakse; 

15. atzīst, ka jaunās tehnoloģijas ir vērtīgas un digitālo līdzekļu lietošanas prasmes ir svarīgas 

gan cilvēka personīgajai dzīvei, gan veiksmīgai integrācijai darba tirgū, un tāpēc ierosina 

dalībvalstīm palielināt ieguldījumu, veidojot labāku informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) infrastruktūru un savienojamības iespējas izglītības iestādēs, un 

izstrādāt efektīvas stratēģijas, ar ko IKT potenciāls tiek izmantots, lai atbalstītu pieaugušo 

ikdienēju mācīšanos, un ar ko pieaugušajiem tiek nodrošinātas labākas iespējas iegūt gan 

formālo, gan neformālo izglītību; 

16. atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI) papildus budžeta 

projektā atvēlētajiem līdzekļiem ir piešķirti vēl EUR 500 miljoni un ka EUR 200 miljoni 

ir piešķirti, lai stimulētu galveno izaugsmes un darbvietu radīšanas iniciatīvu īstenošanu; 

atgādina, ka dalībvalstīm ir labāk jāizmanto līdzekļi un iniciatīvas, kas pieejami saistībā ar 

izglītību un apmācību, kultūru, sportu un jaunatnes lietām, un ka savs ieguldījums šajās 

nozarēs tām vajadzības gadījumā ir jāpalielina, un tas jo īpaši attiecas uz tematiskajām 

jomām, kuras svarīgas tieši stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai (tādām kā priekšlaicīga 

mācību pārtraukšana, augstākā izglītība, jaunatnes nodarbinātība, profesionālā izglītība un 

apmācība (PIA), mūžizglītība un mobilitāte), lai veidotu izturētspēju un mazinātu 

bezdarbu, sevišķi jauniešu un visneaizsargātāko grupu vidū, un lai nepieļautu 

radikalizāciju un panāktu ilgtermiņa sociālo iekļaušanu; 

17. pieprasa izstrādāt programmas atbalsta un iespēju piedāvāšanai vienota Eiropas plāna 

ietvaros, kurš vērsts uz ieguldījumu pirmsskolas posmā un uz bērnu nabadzības 

apkarošanu, un šajā nolūkā cita starpā izveidot arī garantiju bērniem (tā cenšoties pilnībā 

īstenot attiecīgo Komisijas ieteikuma dokumentu „Ieguldījums bērnos”), kas nodrošinās, 

lai katram bērnam Eiropā, kuram draud nabadzība (tostarp bēgļiem), ir pieejama 

bezmaksas veselības aprūpe, bezmaksas izglītība, bezmaksas bērnu aprūpe, pienācīgs 

mājoklis un pilnvērtīgs uzturs; tāpat arī pieprasa ātri un pienācīgi īstenot garantiju 

jauniešiem, cita starpā ar labāku uzraudzību un komunikāciju un pienācīga finansējuma 

piešķiršanu, turklāt atbilstoši SDO Pienācīga darba nodrošināšanas programmai 

garantējot, lai apmācība un darbvietas, ko piedāvā programmas, kuras izstrādātas saskaņā 

ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, nodrošinātu pievienoto vērtību un lai tās būtu 

kvalitatīvas; 

18. uzskata, ka migrācija varētu būt nozīmīgs elements, kas — arī ar izglītības programmu un 

lietderīgu publiskā sektora izdevumu palīdzību — ļauj panākt kvalitatīvu un sociālā un 

vides ziņā ilgtspējīgu ieguldījumu, kurš vērsts uz darba ņēmēju iekļaušanu darba tirgū un 

uz bezdarba samazināšanu; 

19. uzsver, ka, apspriežoties ar sociālajiem partneriem un ņemot vērā valstu praksi, ir jāveic 

turpmāki pasākumi, lai darba tirgi kopumā kļūtu iekļaujošāki; 

20. atzinīgi vērtē programmas „Erasmus+” ieguldījumu, veicinot mobilitāti un kultūras 

apmaiņu ne vien visā Eiropas Savienībā, bet arī ar trešā valstīm; prasa sekmīgāk veicināt 
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un izmantot Eiropas instrumentus, kas vērsti uz pārredzamību, mobilitāti un prasmju un 

kvalifikāciju atzīšanu, lai raitāka kļūtu ar mācībām un darbu saistītā mobilitāte; atkārtoti 

uzsver, ka ir jānodrošina mobilitātes iespējas profesionālās apmācības nolūkā, nelabvēlīgā 

situācijā esošiem jauniešiem un cilvēkiem, kuri cieš no dažāda veida diskriminācijas; 

21. uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ir augoša nozare, kas var stimulēt ekonomiku un 

vienlaikus mazināt trūkumu, sociālo atstumtību un citas sabiedrības problēmas; tāpēc 

uzskata — lai sasniegtu mērķi panākt sociālāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku ekonomiku, 

uzņēmējdarbības izglītībai būtu jāietver sociālā dimensija un jāpievēršas tādiem tematiem 

kā taisnīga tirdzniecība, sociālie uzņēmumi un alternatīvi uzņēmējdarbības modeļi, tostarp 

kooperatīvi; 

22. atgādina, ka Eiropas pusgada procesam vajadzētu būt atvērtākam, pārredzamākam un 

demokrātiskākam; aicina Komisiju sagatavot vadlīnijas ieinteresēto personu dialogam, kas 

ļautu panākt kvalitatīvāku pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, šajā nolūkā izmantojot 

papildu instrumentus, kurus piedāvā e-demokrātija. 
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