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IEROSINĀJUMI 

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

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā jauniešu bezdarba rādītāji Eiropas Savienībā ir satraucoši un dažās dalībvalstīs 

jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 50 %; tā kā izglītība ir svarīgākais faktors, kas sekmē 

jauniešu sociālo un profesionālo iekļautību un tā kā uzņēmējdarbība būtu jāuzlūko kā 

transversāla kompetence un kā papildu iespēja dibināt jaunus uzņēmumus un, pats 

galvenais, radīt vairāk darba iespēju, tā palīdzot mazināt jauniešu bezdarbu un sekmēt 

jauniešu piemērotību darba tirgum; 

B. tā kā jauniešiem nāk par labu apmācība un izglītošanās uzņēmējdarbības jomā un 

praktiskas pieredzes ieguve uzņēmumos, jo tā palīdz attīstīt viņu prasmes un talantus, 

attīstīt pašpaļāvību un veicināt jaunu uzņēmumu izveidi, sekmēt jauniešu nodarbināmību 

un inovāciju; tā kā uzņēmējdarbība ir lielā mērā neizmantota iespēja daudziem jauniešiem, 

kurus skārusi invaliditāte; 

C. tā kā izglītības programmās iekļautu uzņēmējdarbības apguves programmu rezultāti un 

ietekme liecina, ka audzēkņi, kuri apguvuši šādas programmas, pēc mācību beigšanas 

ātrāk atrod darbu; 

D. tā kā uzņēmējdarbība ir viens no vairākiem veidiem, kā palīdzēt jauniešiem atrast darbu 

un gūt stabilus ienākumus; 

E. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir izveidot ekonomiku, kuru raksturotu augsts 

nodarbinātības līmenis un kuras pamatā būtu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija; 

tā kā šajā ziņā būtiska nozīme ir spēcīgai sociālajai ekonomikai; 

F. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina kvalitatīvas, nepārvietojamas, iekļaujošas un 

krīzes apstākļos noturīgas darbvietas; tā kā, pateicoties kooperatīvās darbības modelim, 

šādu uzņēmumu apgrozījums krīzes laikā palielinājās un turpinājās to izaugsme, un 

bankrota un atlaišanas gadījumu bija mazāk nekā cita veida uzņēmumos; 

G. tā kā sociālie un iekļaujošie uzņēmumi dod aktīvu ieguldījumu inovatīvā, ilgtspējīgā 

izaugsmē, veicina lielāku sabiedrības un vietējo kopienu saliedētību un var pavērt 

nodarbinātības iespējas jauniešiem, tostarp sociāli neaizsargātiem un no darba tirgus 

atstumtiem jauniešiem; 

H. tā kā pieredzējuši uzņēmēji, darbodamies kā mācībspēki, rada pozitīvu priekšstatu par 

uzņēmējdarbību un padara ceļu uz to vienkāršāku; 

I. tā kā jaunajiem uzņēmējiem nākas saskarties ar daudziem sarežģītiem 

problēmjautājumiem un grūtībām, tostarp pieredzes un atbilstošu prasmju trūkumu un 

grūtībām piekļūt finansējumam un infrastruktūrai; 

J. tā kā neprasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mūsdienās ir uzlūkojama 

kā jauns analfabētisma paveids; 
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K. tā kā iespēja izbeigt uzņēmuma darbību nesarežģītā veidā un bez krāpnieciskiem 

paņēmieniem ļauj ieguldītājiem un uzņēmējiem sekmīgāk atsākt uzņēmējdarbību, 

nodarbināt vairāk cilvēku un piedzīvot mazāk bankrota gadījumu; 

L. tā kā transnacionāla mēroga uzņēmējdarbībai piemērotāki būs tie jaunieši, kuri pratīs 

svešvalodas, 

1. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes izmantot visus pastāvošos ES 

finansējuma avotus, piemēram, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvu, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu, programmu „Erasmus 

jaunajiem uzņēmējiem” un ES Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas 

programmu (COSME), lai rosinātu un atbalstītu iniciatīvas, kuru mērķis ir veidot 

efektīvāku un mērķtiecīgāku saikni starp uzņēmumiem un izglītības sektoru un 

kuras veicina uzņēmējdarbības gara veidošanos jauniešu vidū neatkarīgi no to dzimuma 

vai sociālekonomiskā stāvokļa, tā iedrošinot jauniešus attīstīt radošu pieeju, iniciatīvu un 

atbildības sajūtu un vēršoties pret pieņēmumu, ka veidot karjeru uzņēmējdarbībā ir 

pieņemami tikai tad, ja nepastāv citi varianti; aicina Komisiju izpētīt, kā šāds finansējums 

faktiski tiek izlietots, un nodrošināt, lai minētie finansējuma avoti būtu viegli pieejami un 

tos būtu vienkārši izmantot; uzsver nepieciešamību ieguldīt izglītībā un infrastruktūrās, lai 

risinātu Savienībā pastāvošās digitālās plaisas problēmu; 

2. aicina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai palielinātu jauniešu informētību par iespējām 

dibināt uzņēmumus, šajā nolūkā piedāvājot apgūt piemērotas, uz uzņēmējdarbību 

orientētas izglītības un apmācības programmas un veicinot individuālo prasmju pilnveidi, 

it sevišķi digitālās prasmes un digitālo līderību, jo tie ir uzņēmējiem būtiski nepieciešami 

instrumenti mūsdienu ekonomikas un uzņēmējdarbības vidē; uzsver, ka gados jauni, 

pieredzējuši un attiecīgi kvalificēti darbinieki ir būtiski nozīmīgi ES konkurētspējai un 

palīdzēs paātrināt ekonomikas atveseļošanās procesu un radīt darbvietas visās dalībvalstīs; 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis likvidēt šķēršļus uzņēmējdarbībai, lai palīdzētu jauniešiem 

pārveidot savas radošās idejas veiksmīgos saimnieciskās darbības plānos; 

4. aicina dalībvalstis cīnīties pret šķēršļiem, ar ko saskaras jaunie uzņēmēji, kuriem ir 

invaliditāte, šajā nolūkā apmācot pakalpojumu sniedzējus, kuru uzdevumos ietilpst 

atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti, un pielāgojot telpas, kurās šāds atbalsts tiek sniegts, lai 

tām varētu piekļūt cilvēki, kuriem pārvietošanās saistīta ar zināmām grūtībām; 

5. aicina dalībvalstis ar proaktīvu pieeju uzlabot uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu un 

racionalizēt administratīvās procedūras uzņēmumiem, īpaši pievēršoties MVU un 

sociālajiem uzņēmumiem, un veicināt un uzraudzīt darba attiecību prakses kvalitāti šādos 

uzņēmumos; norāda, ka sociālie un iekļaujošie uzņēmumi rada noturīgas darbvietas, 

nodrošina ieguldījumu kopienu attīstībā un palīdz veicināt stabilu vidi un nodrošināt 

sabiedrības izturību krīzes apstākļos; 

6. prasa publiskā sektora nodarbinātības dienestiem izrādīt proaktīvāku pieeju attiecībā uz 

palīdzības un padomu sniegšanu uzņēmumiem un jo īpaši jaunajiem uzņēmējiem; 

7. uzsver nepieciešamību risināt jautājumu par finansiālajām grūtībām, ar kurām saskaras 

jaunie uzņēmēji, un atvieglot viņiem piekļuvi kredītiem un īpašām dotācijām, mazināt 
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pastāvošos administratīvos šķēršļus un izveidot regulatīvo vidi un fiskālos stimulus, kas 

iedrošinātu jauniešus izstrādāt uzņēmējdarbības iniciatīvas un sekmētu darbvietu radīšanu, 

lai atvieglotu jauno uzņēmēju uzņēmējdarbības projektu uzsākšanu un stabilizēšanu; 

8. aicina dalībvalstis veicināt kooperatīvo uzņēmējdarbību, kuras pamatā ir demokrātiskas 

lēmumu pieņemšanas procedūras un kura palīdz jauniešiem kļūt par atbildīgākiem darba 

devējiem, darba ņēmējiem un patērētājiem; norāda, ka kooperatīvi un citi sociālie un 

iekļaujošie uzņēmumi ir Eiropas sociālā modeļa un vienotā tirgus neatņemama sastāvdaļa 

un tādēļ tie ir pelnījuši pilnīgu atzīšanu un atbalstu, kā tas ir paredzēts dažu dalībvalstu 

konstitūcijās un dažādos ES pamatnoteikumos; 

9. aicina dalībvalstis atbalstīt videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzņēmējdarbības projektus; 

10. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes piedāvāt plašāku piekļuvi 

stipendijām un mikrokredītu shēmām un to pieejamību novatoriskiem skolēniem un 

studentiem, vienlaikus nodrošinot atbalstu, informāciju, konsultatīvo atbalstu, 

multidisciplināru palīdzību un savstarpējas izvērtēšanas platformas, lai viņi varētu dibināt 

paši savus uzņēmumus vai uzsākt projektus, piemēram, Eiropas Nodarbinātības un 

sociālās inovācijas programmas atbalstītos mikrofinansēšanas un sociālās 

uzņēmējdarbības projektus; aicina dalībvalstis sekmēt piekļuvi aizdevumiem un to 

atdošanu, veicināt kolektīvās finansēšanas izmantošanu, veidot partnerības starp vietējās 

ekonomikas dalībniekiem, uzņēmumiem un augstskolām, veicināt to, ka uzņēmumi vairāk 

iesaistās jauniešu integrēšanā darba tirgū, un integrēt uzņēmējdarbības prasmju apguves 

sertifikātu (Entrepreneurial Skills Pass) dažādos vidējās un augstākās izglītības posmos, it 

sevišķi partnerībā ar MVU; mudina dalībvalstis sekmēt to, lai augstskolās tiktu izveidoti 

uzņēmumu inkubatori, kas darbotos nākotnei aktuālos studiju virzienos un ilgtspējīgas 

attīstības jomā; 

11. aicina dalībvalstis pilnveidot uzņēmējdarbības kultūru augstākajā izglītībā, atbalstot un 

sekmējot jauniešu iesaistīšanos jaunu, uz akadēmiskiem pētījumiem balstītu uzņēmumu 

(spin-off) izveidē, mazinot ar šādu uzņēmumu dibināšanu saistīto birokrātisko slogu un 

izveidojot skaidru un atbalstošu tiesisko regulējumu studentu uzņēmējdarbībai; uzskata, 

ka šajā sakarībā skolām un augstskolām būtu jāparedz laiks, vieta un atzinība jauniešu 

iniciatīvām, lai radītu viņos nepieciešamo pašpaļāvību uzņemties jaunus projektus, kas var 

izrādīties lietderīgi neatkarīgu uzņēmumu izveidē; atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas paredz 

apbalvot jauniešus par veiksmīgu uzņēmējdarbību (piemēram, balva „Gada labākais 

studentu uzņēmums”), turklāt uzsver, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi sniegtu jauniešiem 

iespēju iegūt pirmo tiešo darba pieredzi, un atkārtoti norāda uz nepieciešamību šādiem 

mērķiem veicināt apmeklējumus uzņēmumos un stažēšanās shēmu izmantošanu, lai 

sniegtu jauniešiem ieskatu uzņēmējdarbības pasaulē; 

12. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to izglītības sistēmās, tostarp profesionālās izglītības 

programmās, lielāka uzmanība pievērsta transversālu uzņēmējdarbības kompetenču, 

prasmju un zināšanu attīstīšanai, it īpaši paredzot bērniem pirmajos skolas gados IKT 

prasmju apguvi un svešvalodu apmācību un vidējās un augstākās izglītības iestādēs 

veicinot tādu mācīšanos, kura sniedz un attīsta kompetences, kas ir nepieciešamas, lai 

kļūtu par uzņēmējiem, piemēram, radošu pieeju, saziņas prasmes, zināšanas par 

uzņēmējdarbības vadību, grāmatvedību un uzskaiti, un kura tiktu efektīvi nodrošināta ar 
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praktisku un reālā dzīvē gūtu pieredzi; uzsver, ka mācībspēkiem ir svarīga nozīme, attīstot 

jauniešos uzņēmējiem raksturīgu domāšanas veidu un sniedzot viņiem iespējas iegūt 

vajadzīgās prasmes un kvalifikācijas, tādēļ aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību 

mācībspēkiem paredzētas specializētas, piemērotas apmācības nodrošināšanai, nodrošināt 

viņiem nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un paplašināt iespējas kā mācībspēkus 

piesaistīt pieredzējušus uzņēmējus; 

13. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt dalībvalstu īstenotos konkrētos pasākumus jauniešu 

uzņēmējdarbības atbalstam, veltīt īpašu uzmanību popularizēšanai un informācijas par 

rezultātiem publicēšanai un mudināt un atbalstīt iestādes un organizācijas iesaistīties 

paraugprakses apmaiņā, apmainīties ar idejām, zināšanām un pieredzi un veidot 

starpnozaru stratēģiskās partnerības; mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot kritērijus, 

modeļus, kopīgus instrumentus un projektus jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai; 

atzinīgi vērtē programmas „Erasmus+” un „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, kas ļauj 

jauniešiem studēt un iesaistīties profesionālajā apmācībā ārvalstīs un iegūt 

uzņēmējdarbības pieredzi citās dalībvalstīs; prasa Komisijai nodrošināt, lai uzņēmumi 

ievērotu šīm programmām piemērojamos noteikumus, kuri aizsargā dalībnieku tiesības, un 

lai minētās programmas tiktu popularizētas vidējās, profesionālās un augstākās izglītības 

iestādēs; 

14. aicina dalībvalstis vienkāršot procedūras tādai uzņēmējdarbības izbeigšanai, kas netiek 

īstenota krāpšanās nolūkos, un nodrošināt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības izbeigšanai, lai 

skaidri liktu jauniešiem saprast, ka piedzīvota neveiksme neradīs negatīvas sekas visa 

mūža garumā; 

15. aicina dalībvalstis vidējās un augstākās izglītības iestādēs sniegtajās karjeras konsultācijās 

popularizēt uzņēmējdarbību kā pozitīvu karjeras izvēli un cīnīties pret uzņēmējdarbības kā 

karjeras izvēles negatīvo reputāciju, kas vērojama dažās dalībvalstīs; 

16. mudina Komisiju rūpīgi uzraudzīt specifiskos pasākumus, ko dalībvalstis īsteno, lai 

nodrošinātu to, ka jauniešiem, kuri izvēlas karjeru uzņēmējdarbības jomā, ir tādas pašas 

tiesības attiecībā uz Starptautiskās Darba organizācijas 2012. gada ieteikumā Nr. 2021 

paredzēto sociālo aizsardzību, kā arī tiesības uz darba drošību un veselības aizsardzību 

darbā; 

17. aicina dalībvalstis palielināt jauniešu ar invaliditāti informētību par pašnodarbinātību un 

uzņēmumu izveidi, piemēram, veicinot darba tirgū jau integrētu cilvēku ar invaliditāti 

karjeras iespējas un nodrošinot invaliditātes skartu uzņēmēju publisku atpazīstamību; 

18. aicina dalībvalstis veicināt pieredzējušu kolēģu šefības uzņemšanos par gados jauniem 

uzņēmējiem, tā radot jaunajiem uzņēmējiem iespējas baudīt priekšrocības, ko sniedz šajā 

jomā ilgāku laiku strādājošu kolēģu pieredze un atbalsts; 

19. aicina dalībvalstis iedrošināt jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā, šajā nolūkā 

vienkāršojot iespējas izglītības sistēmā mācības organizēt uz projektu pamata, aptverot 

dažādas disciplīnas un sadarbojoties ar uzņēmumiem; 

                                                 
1 Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 2012. gada ieteikums par sociālās aizsardzības minimumu (Nr. 202).  
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20. mudina Komisiju nodrošināt, lai dalībvalstu veiktie pasākumi nekavētu darba ņēmēju 

pārvietošanās brīvību un līdz ar to jaunieši, kuri izvēlējušies veidot karjeru 

uzņēmējdarbības jomā, varētu izvērst darbību jebkurā Eiropas Savienības vietā; 

21. uzsver vairāku gados jaunu uzņēmēju apvienību izšķirīgo nozīmi uzņēmējdarbības 

sekmēšanā jauniešu vidū, jo tās sniedz viņiem iespējas attīstīt novatoriskus projektus un 

gūt uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī nodrošina viņiem instrumentus un nepieciešamo 

pašpaļāvību uzņēmējdarbības sākšanai; 

22. prasa veidot ciešāku sadarbību ar privāto sektoru un sociālajiem partneriem, lai stimulētu 

tādas kultūras veidošanos, kurai raksturīga gatavība riskēt, uzņēmīgums un inovatīva 

pieeja (piemēram, izmantojot tādas strukturālas saistības kā inovācijas instrumentus un 

ideju apmaiņu); 

23. norāda, ka, veicinot sadarbību starp vidējās un augstākās izglītības iestādēm, tiktu 

paplašināts dialogs starp jauniešiem un stimulēta inovācija; 

24. aicina Komisiju izpētīt faktorus, kas attur sievietes no karjeras veidošanas 

uzņēmējdarbības jomā, un nodrošināt to, lai izglītības sistēmās, kā arī ar tām saistītos 

pasākumos un darbībās tiktu aktīvi strādāts pie dzimumu līdztiesības sasniegšanas. 
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