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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 2014. gadā saskaņā ar Eurostat datiem bezdarbs joprojām sasniedza 10,2 %, kaut 

gan notika lēna ekonomikas atlabšana;  tā kā jauniešu bezdarba līmenis ES pašlaik ir 

22,1 %, vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem tikai 51 % ir aktīvi nodarbināti, bet 

nodarbinātības līmeņa atšķirība starp dzimumiem vecāka gadagājuma darba ņēmēju vidū 

ir 13,6 %; 

B. tā kā darba tirgū joprojām ir izplatīta piedāvāto un pieprasīto prasmju neatbilstība, par ko 

liecina augstais neaizpildīto darbvietu rādītājs Komisijas 2015. gada rudens 

ekonomiskajās prognozēs, 

1. norāda, ka Erasmus un citas izglītības un apmācības mobilitātes programmas ir 

veicinājušas Eiropas integrāciju, stiprinājušas pilsoniskuma ideju, sekmējušas studentu 

personīgo pilnveidošanos un kritisko domāšanu, kā arī uzlabojušas jaunu valodu apguvi; 

uzsver, ka šīs programmām ir bijusi netieša ietekme uz nodarbinātību, un uzskata, ka 

Erasmus + nebūtu šo programmu sasniegumi jāsamazina, bet gan jāvairo, īpaši 

sagatavojot jauniešus nodarbinātībai; 

2. uzsver, ka par spīti ekonomikas, finanšu un sociālajai krīzei studentu braucienu skaits uz 

ārvalstīm, piedaloties Erasmus apmaiņas programmās, kopš 2008. gada ir pastāvīgi 

palielinājies; vērš uzmanību uz to, ka ārvalstīs pavadītu darba prakses periodu skaits šajā 

pašā laikā ir audzis vēl dinamiskāk; ņemot to vērā, secina, ka jaunieši, acīmredzot, darba 

praksi uzskata par lielisku iespēju uzlabot savu piemērotību darba tirgum; iesaka 

Komisijai, nacionālajām aģentūrām, projektu organizētājiem un institūcijām ņemt vērā šo 

tendenci1; 

3. norāda, ka profesijām, kuras ir saistītas ar profesionālo izglītību un apmācību (PIA), ir 

raksturīga nepieciešamā elastība, lai tajās būtu iespējams strādāt jebkurā vietā, un ka līdz 

ar to mobilitāte PIA jomā ir viens no svarīgiem līdzekļiem cīņā pret bezdarbu, jo tā uzlabo 

nodarbinātību un samazina prasmju trūkumu un sekmē darba piemeklēšanu atbilstoši 

prasmēm, īpaši jauniešiem, nodrošinot prasmes un unikālu pieredzi, kas nepieciešama, lai 

viņi būtu konkurētspējīgi mūsdienu darba tirgos ES teritorijā; uzskata, ka Erasmus+ ļauj 

attīstīt specifiskas profesionālās prasmes un transversālas un citos kontekstos 

izmantojamas kompetences, piemēram uzņēmējdarbības jomā, kā arī paplašina iespējas 

iesaistīt ražošanas nozari, tādējādi kļūstot par efektīvu instrumentu darba tirgum; mudina 

dalībvalstis popularizēt visu jaunās programmas Erasmus+ aptverto iespēju klāstu, kas 

jauniešiem piedāvā ne tikai studiju iespējas, bet arī māceklības un stažēšanās iespējas citās 

valstīs; 

4. iesaka veicināt duālas izglītošanās (ietverot darbu un mācības) kursus un celt šā 

izglītošanās veida prestižu, kā arī nostiprināt profesionālo apmācību, kas paredzēta darba 

                                                 
1 Skatīt: Eiropas Komisijas finansēto Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) 2014. gada decembra 

pētījumu „Studentu un personāla mobilitāte krīzes apstākļos“. 
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meklētājiem un darbiniekiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar zemu kvalifikāciju; 

5. uzskata, ka mobilitātes programmām pirmām kārtām ir jābūt instrumentam, ar kuru 

audzēkņa izglītības programma tiek papildināta tajos gadījumos, kad savā mācību iestādē 

vai savā valstī netiek piedāvātas konkrētas izglītošanās iespējas; tādēļ uzskata, ka 

izraugoties uzņemošo institūciju, liela nozīme jāpiešķir šādas pieredzes nodrošinātajai 

pievienotajai vērtībai, un ka mobilitātes programmu dalībniekiem būtu jāsaņem padomi un 

vadoši norādījumi no nosūtošās institūcijas attiecībā uz izglītības iespēju / profesionālās 

pieredzes izvēli; uzskata, ka ir nepieciešama arī mobilitātes programmu piemērotības ex 

post pārbaude; 

6. aicina labāk atbalstīt mobilitātes programmas augstākās izglītības augstākajos līmeņos, lai 

izpildītu Eiropas augstskolām un zinātniskās pētniecības centriem izvirzītos 

internacionalizācijas mērķus; 

7. pauž bažas par to, ka jaunieši Erasmus+ pārsvarā uzskata par augstskolu studentiem 

domātu programmu; tāpēc iesaka Eiropas, valstu un reģionālā līmenī lielāku nozīmi 

piešķirt dažādo darbības jomu un ar tām saistīto apakšprogrammu, tostarp skolas izglītības 

(Comenius), augstākās izglītības (Erasmus), starptautiskā mērogā realizētas augstākās 

izglītības (Erasmus Mundus), profesionālās izglītības un apmācības (Leonardo da Vinci) 

un pieaugušo izglītības (Grundtvig), kā arī darba ar jauniešiem („Jaunatne darbībā”) un 

sporta, lielākai popularizēšanai; 

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un galvenās ieinteresētās personas palielināt PIA programmu 

redzamību, lai likvidētu kultūras šķēršļus un apkarotu motivācijas trūkumu, proaktīvas 

attieksmes trūkumu un valodu nezināšanu, sevišķi reģionos, kurus visvairāk skar jauniešu 

bezdarbs; uzskata, ka ir jānodrošina, ka šīs programmas ir pieejamas visiem iedzīvotājiem, 

nepieļaujot diskrimināciju; aicina pievērsties mērķgrupām, kuras apdraud bezdarbs, 

piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti; prasa uzlabot PIA un kvalificēšanās pieejamību, 

sekmējot arodapmācības virzienu un režīmu pielāgojamību, kā arī sekmējot apmācības 

iespējas grupām, kurām ir nepietiekamas pamatprasmes, un darbiniekiem ar zemu vai 

vidēju kvalifikācijas līmeni; atgādina — nodrošinot šādas pieredzes pieejamību, ir jāņem 

vērā dzimumu līdzsvars, efektīvi sekmējot PIA mobilitātes programmas sieviešu vidū; 

šajā sakarībā uzskata, ka būtu jānosaka vērienīgi mērķi un jāuzrauga panāktais progress; 

9. uzsver, ka izglītībai, prasmēm un nodarbinātībai dabaszinātņu, tehnisko zinātņu, 

inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomā visā ES ir raksturīgs dzimumu līdzsvara 

trūkums, un aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā atbalstīt Erasmus+ un izmantot šo 

mehānismu kā būtisku iespēju izvērst STEM prasmes, lai palielinātu sieviešu iespējas 

veidot karjeru STEM jomā un samazinātu prasmju deficītu šajās jomās; 

10. atgādina, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir īpašas vajadzības un tādēļ viņiem ir nepieciešams 

pienācīgs atbalsts, lai varētu piedalīties Erasmus+ stipendiju programmās; tāpēc aicina 

Komisiju uzsākt turpmākus pasākumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti garantētu 

neierobežotu, nediskriminējošu piekļuvi visām Erasmus+ stipendiju programmām; 

11. aicina dalībvalstis nodrošināt PIA iesaistītajiem pedagogiem un vadošajiem izglītības 

darbiniekiem atbilstošu apmācību un pastāvīgu profesionālo pilnveidi, lai palīdzētu 

viņiem izmantot pašas piemērotākās mācīšanas metodes, pamatojoties uz praktisku un 

reālajā dzīvē gūtu pieredzi; 
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12. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pietiekamus finanšu resursus, lai atbalstītu 

mobilitātes programmas, ņemot vērā potenciālos finanšu šķēršļus; uzskata, ka jāizpēta 

plašāks redzējums par to, kā uzņēmumi papildina piešķirto stipendiju, vai iespējas 

nodrošināt cita veida palīdzību;  uzskata, ka jānodrošina Eiropas Sociālā fonda un 

Erasmus+ savstarpējā papildināmība un jāveic tās uzraudzība, lai panāktu labus 

rezultātus; mudina noteikt minimālās stipendiju summas, kuras jāpielāgo, vadoties pēc 

dzīves līmeņa, cenu un izmaksu atšķirībām dažādās dalībvalstīs,  atbalsta ideju, ka 

dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi, lai vajadzības gadījumā ļautu sniegt nepieciešamu un 

vērtīgu atbalstu, piemēram, izmitināšanai un transportam, pievēršot īpašu uzmanību 

nepilngadīgo vajadzībām, kā arī sagatavojot studentus starptautiskajai pieredzei, 

piemēram, piedāvājot profesionālo orientāciju, valodu apmācību un zināšanas par 

starpkultūru komunikāciju; 

13. norāda, ka cilvēki, kuri izmanto savas tiesības piedalīties mobilitātē, joprojām saskaras ar 

vairākām problēmām saistībā ar sociālo drošību un kompetenču atzīšanu, un uzsver, ka 

Erasmus+ ietvaros īstenotas mobilitātes mērķim ir jābūt šo problēmu novēršanai; 

14. aicina mērķtiecīgi pievērsties Eiropas Brīvprātīgo dienesta problēmām saistībā ar 

dalībnieku apdrošināšanu, apstiprināšanu, datubāzu pārvaldību, kā arī atbalstu 

brīvprātīgajiem, lai nepieļautu dalībnieku skaita mazināšanos; 

15. atzīmē, ka joprojām trūkst informācijas par kārtību, kādā norisinās atzīšana, proti, 

atzīšanas sistēma nav pietuvināta lietotājam, to ir grūti lietot un tā nav viegli saprotama; 

16. uzsver, ka ir svarīgi, lai pastāvētu kopēja Eiropas izglītības telpa, kuras pamatā būtu 

spēcīgs mobilitātes komponents — ne vien augstākās izglītības jomā, bet arī PIA — un 

kura sekmēs stabilākas Eiropas identitātes veidošanos un attīstību un spēcīgāku 

pilsoniskuma apziņu; 

17. atgādina, ka, pateicoties Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ir panākti būtiski 

uzlabojumi attiecībā uz diplomu, kredītpunktu, profesionālo sertifikātu un kompetenču un 

reālu prasmju akreditācijas atzīšanu PIA jomā; prasa izvirzīt konkrētus mērķus, cita starpā 

pilnībā funkcionējošas kredītpunktu pārneses un atzīšanas sistēmas ieviešanu, izmantojot 

Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET); 

mudina izstrādāt vienotas PIA kvalifikācijas, kas ļautu nodrošināt kvalifikāciju 

starptautisku atzīšanu; 

18. iesaka ciešā sadarbībā ar visām nozīmīgākajām ieinteresētajām personām sagatavot zaļo 

grāmatu par profesionālo izglītību, apmācību un mobilitāti, kā arī prasmju un kompetenču 

atzīšanu Eiropā; atgādina, ka ir pilnībā jāīsteno pašreizējie ieteikumi par PIA; norāda, ka 

kompetenču neatzīšana negatīvi ietekmē stratēģijas „ES 2020” mērķi attiecībā uz 

nodarbinātības rādītājiem un kavē Līgumos noteikto brīvo pārvietošanos; 

19. uzsver, ka liela nozīme ir audzēkņu mācību rezultātu un iegūto prasmju atzīšanai visās 

dalībvalstīs; uzskata, ka ES mobilitātes programmas tieši ietekmē atbalsta saņēmēju 

neformālo izglītošanos un ikdienējo mācīšanos, gala rezultātā uzlabojot viņu iespējas tikt 

nodarbinātiem un spēju pielāgoties darba tirgum; aicina Komisiju un dalībvalstis 

pastiprināti tiekties panākt, lai prasmju validēšanas procedūrā tiktu atzīta arī neformālā 

izglītība un ikdienējā mācīšanās; 
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20. pauž nožēlu, ka pašreizējā programmā Erasmus+ neformālā izglītība vairs nav tik 

pamanāma un ir zaudējusi daļu tai atvēlētā budžeta; uzsver neformālās izglītības nozīmi 

Eiropas līmenī, it sevišķi darbā ar jaunatni un vecākās paaudzes iedzīvotāju brīvprātīgā 

darba ietvaros gūto pieredzi; aicina programmā Erasmus+ atvēlēt skaidru un redzamu 

vietu neformālajai un ikdienējai izglītībai; turklāt uzskata, ka būtu jāparedz iespēja 

iesniegt pieteikumus liela mēroga pieaugušo izglītības projektiem, piemērojot tiem tādus 

pašus principus, kādi attiecas uz nozaru prasmju apvienībām vai zināšanu apvienībām; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis visiem spēkiem censties sasniegt Eiropas izglītības un 

apmācības stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam izvirzītos mērķus; uzskata, ka attiecībā 

uz mobilitāti ir jāņem vērā profesionālās tālākizglītības un apmācības aspekts (CVET), jo 

profesionālā tālākizglītība ir nozīmīgs faktors prasmju un specializēto zināšanu 

uzlabošanā un aktualizēšanā; uzsver, ka mūžizglītībai un profesionālajai izglītībai un 

apmācībai ir svarīga nozīme, lai radītu labākas nodarbinātības izredzes ilgstošiem 

bezdarbniekiem; 

22. prasa dalībvalstīm uzlabot PIA mobilitātes programmu īstenošanu un likvidēt pārpalikušos 

šķēršļus, kā arī strādājot kopā ar Komisiju un dalībvalstu un Eiropas izpildaģentūrām un 

galvenajām ieinteresētajām personām turpināt sadarbību, kuras mērķis ir PIA mobilitātes 

programmu uzlabošana; uzskata, ka šādas sadarbības rezultātā būtu jāpārskata prasības 

attiecībā uz ilgumu, saturu, kompetencēm un mācību rezultātiem, lai nodrošinātu, ka šīs 

prasības joprojām ir būtiskas, vienlaikus saistot mobilitāti gan ar apmācības centriem, gan 

darbavietām un piešķirot prioritāti ilgāka termiņa pieredzes laikposmiem (piemēram, sešu 

mēnešu pieredzei) salīdzinājumā  ar īsāka termiņa laikposmiem; 

23. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot mācekļu apmācīšanas kvalitāti un mācekļa vietu 

piedāvājumu, lai nodrošinātu, ka ikvienam audzēknim, kas apgūst PIA programmu, ir 

garantēta mācekļa vieta, tā nodrošinot kvalitatīvu PIA, kas faktiski uzlabo stāvokli darba 

tirgū un sniedz jauniešiem dzīvē nepieciešamās prasmes un kompetences; 

24. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu attiecībā uz ES māceklības sistēmu, ar kuru tiks 

garantēts mācekļu un PIA audzēkņu tiesību kopums, un aicina dalībvalstis šo sistēmu 

apstiprināt; uzsver pozitīvo lomu, kāda vecākās paaudzes iedzīvotājiem var būt jauniešu 

izglītošanā un apmācīšanā, lai maksimāli īstenotu zināšanu un pieredzes apmaiņu starp 

paaudzēm prakses un darbaudzināšanas veidā, kā arī sekmējot uz pieredzi balstītu 

mācīšanos darba grupās, kurās pārstāvētas vairākas paaudzes; mudina Komisiju un 

dalībvalstis pieņemt konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka māceklība un prakse 

Erasmus+ programmā netiek nepareizi izmantota, pārvēršot to par darbaspēka izmaksu 

samazināšanas instrumentu; 

25. iesaka visām galvenajām ieinteresētajām personām izstrādāt kopīgas stratēģijas, kuru 

mērķis būtu uzlabot profesionālās izglītības un apmācības praktikantu un mācekļu 

atgriešanos vai mobilitāti uz citām Eiropas daļām, ievērojot viņu vēlmes, nolūkā novirzīt 

citā valstī iegūtās zināšanas un pieredzi uz viņu pašu izcelsmes teritorijām, kurās visvairāk 

trūkst šo prasmju, vai uz citām vietām Eiropā, lai novērstu nelīdzsvarotību un palielinātu 

kohēziju; 

26. uzsver, ka steidzami nepieciešams apspriesties ar rūpniecības un pakalpojumu nozari gan 

privātajā, gan publiskajā sektorā, tostarp ražošanas nozarē (īpaši ar MVU un 

mikrouzņēmumiem) un/vai iesaistīt to kvalitatīvu PIA mobilitātes programmu iecerēšanā, 
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plānošanā, īstenošanā un atbalstā; uzskata, ka izraugoties programmas, jāņem vērā 

nodarbinātības iespējas uzņemošajos uzņēmumos un organizācijās; uzskata, ka visu 

ieinteresēto personu elastīga un konstruktīva partnerība, kuras pamatā ir dialogs, sadarbība 

un paraugprakse nodrošinās PIA izdošanos un pievienoto vērtību; uzskata, ka ir 

nepieciešama arī zināšanu un paraugprakses apmaiņa starp apmācības centriem un 

uzņēmumiem; aicina Komisiju sekot piedāvājumam un pieprasījumam ES darba tirgū, kā 

arī ģeogrāfiskajai un profesionālajai mobilitātei, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības; 

uzskata, ka tas samazinātu atšķirību starp, no vienas puses, apmācības piedāvājumu un to, 

kas patiesībā sagaida jauniešus uzņēmējdarbības vidē, un, no otras puses, tirgus 

vajadzībām pievienotās vērtības sektoros (piemēram, digitālajā un zaļajā ekonomikā, 

enerģētikā, aizsardzībā, aprūpes sektorā un mājokļu rekonstrukcijā); 

27. atzīmē, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kurai raksturīgs augsts jauniešu bezdarba 

līmenis, kā arī neatbilstība starp pieprasītajām un piedāvātajām prasmēm, mobilitātes 

programmas izglītības un profesionālās apmācības jomā ir vairāk jāpielāgo konkrētajām 

darba tirgus vajadzībām; 

28. atzīmē, ka pārejas process uz digitālāku ekonomiku ir saistīts ar darbvietu un prasmju 

pārdefinēšanu; tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju sadarboties ar privāto sektoru, lai 

attīstītu prasmju pilnveidošanas stratēģijas un PIA programmas darbinieku 

pārkvalificēšanai; 

29. uzsver iepriekšējās programmas „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” labos rezultātus, kā arī 

PIA nozīmi uzņēmējdarbības gara veicināšanā Eiropas jauniešu vidū; tāpēc pauž cerību, 

ka tiks pastiprinātas ES iniciatīvas jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam un jaunu, 

inovatīvu uzņēmumu dibināšanai; 

30. pauž atbalstu Komisijas programmai „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, kas topošajiem 

uzņēmējiem piedāvā iespēju mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem — mazu uzņēmumu 

vadītājiem programmas dalībvalstīs; uzsver, ka šādā apmaiņā ieguvējas ir abas iesaistītās 

puses vienlaikus, proti, jaunie uzņēmēji var iegūt kompetences, kas ir ārkārtīgi 

nepieciešamas labai uzņēmuma vadīšanai, savukārt pieredzējušie uzņēmēji var palūkoties 

uz savu uzņēmumu no cita skatupunkta, paplašināt savu profesionālās sadarbības tīklu un 

piekļūt jauniem tirgiem; 

31. atzinīgi vērtē Komisijas izstrādātos instrumentus, piemēram, Eiropas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru, Europass, Eures un platformu „Learning Opportunities and Qualifications 

in Europe” (Ploteus), kas piedāvā informāciju par PIA un mobilitāti, taču pauž nožēlu par 

to nepietiekamu izmantošanu un atpazīstamību; aicina Komisiju, dalībvalstis un valsts 

nodarbinātības iestādes popularizēt un vairot zināšanas — it sevišķi mazajos un vidējos 

uzņēmumos — par Erasmus+ programmām un citiem instrumentiem, kas paredzēti 

mobilitātes veicināšanai PIA jomā; uzskata, ka šo instrumentu efektivitātes maksimāla 

palielināšana ļaus lielākam skaitam cilvēku gūt labumu no šīm iespējām, lai tādā veidā 

varētu sasniegtu mobilitātes mērķi; uzskata, ka apspriešanās ar ražošanas nozari un/vai tās 

iesaistīšana šo instrumentu iecerēšanā un atjaunināšanā radītu pievienoto vērtību un 

sekmētu darba tirgus prasību apmierināšanu; atzīmē, ka Komisijai ir jāpieliek lielākas 

pūles birokrātijas mazināšanai saistībā gan ar pretendentiem, gan uzņemošajiem 

uzņēmumiem un institūcijām, un uzstāj, ka lielāka pārredzamība, vienkāršība un skaidrība 

programmu īstenošanā palīdzēs atrisināt konstatētās problēmas, kas bija saistītas ar 
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maksājumiem; šajā sakarībā aicina atbildīgās struktūras veikt pārbaudes un attiecīgā 

gadījumā nekavējoties novērst trūkumus; 

32. atzinīgi vērtē ar programmu saistīto dokumentu pieejamību visās ES oficiālajās valodās; 

norāda, ka vajadzētu uzlabot tulkojumu kvalitāti, lai teksts nebūtu pārprotams un neradītu 

dalībniekiem nepareizas interpretācijas iespējas; 

33. uzskata, ka mobilitāte PIA jomā veicina ne tikai akadēmisko, bet arī profesionālo 

mobilitāti; aicina Komisiju sekmēt šādu profesionālo mobilitāti ar profesionālās 

pielāgošanās un valodas atbalsta mehānismiem, lai nodrošinātu, ka pieredzes gūšana citās 

valstīs norisinātos raiti un ar panākumiem; uzsver, ka labām svešvalodu zināšanām ir 

būtiska nozīme profesionālajā karjerā, un atzinīgi vērtē to, ka Erasmus+ projektu 

dalībnieki varēs nostiprināt savas svešvalodu zināšanas, izmantojot standartizētus, 

tiešsaistē pieejamus valodu testus un valodu kursus (piemēram, OLS portālā); 

34. uzsver, ka šobrīd pastāv 20 EURES pārrobežu partnerības, kuru ietvaros tiek atbalstīti 

apmēram 600 tūkstoši darbinieku no pierobežas apgabaliem, kuri dzīvo savā izcelsmes 

valstī, bet strādā citā valstī, un ka šī partnerība palīdz minētajiem darbiniekiem pārvarēt 

administratīvas, juridiskas un organizatoriskas problēmas saistībā ar darba meklējumiem 

un darba attiecību uzsākšanu otrpus robežai; uzsver šo partnerību nozīmi mobilitātes 

veicināšanā pierobežas apgabalos; mudina dalībvalstis atbalstīt šīs partnerības un tās 

vairāk popularizēt, īpaši jauniešu vidū; 

35. pozitīvi vērtē izmēģinājuma projektu uzsākšanu, kā arī nesen Parlamenta pieņemto 

„Eiropas satvaru mācekļu mobilitātei“ kā pamatu uzlabojumu izdarīšanai programmā 

Erasmus+, tiecoties kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabot ilgtermiņa mobilitāti PIA jomā; 

mudina pretstatā tikai uz projektiem centrētiem pasākumiem radīt satvaru ilgtermiņa 

iniciatīvām, lai izveidotu pastāvīgu, noturīgu, pilnībā funkcionējošu un prognozējamu 

sistēmu, kas rosinātu prasmju brīvu pārvietošanos visā Eiropā; 

36. norāda, ka Eiropas mācekļu mobilitātes sistēma varētu būt kā īpaša „ātrgaitas maģistrāle” 

virzībā uz jauniešu bezdarba mazināšanu, sekmējot raitu pāreju no izglītības un apmācības 

uz darba tirgu, un aicina radīt labākas PIA audzēkņu iespējas iziet praksi kaimiņvalstīs, 

šajā nolūkā, piemēram, finansējot ceļa izmaksas tiem audzēkņiem, kuri prakses laikā 

paliek dzīvot savā valstī; 

37. uzsver „Garantijas jauniešiem” un Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas nozīmi, atbalstot 

mācekļu apmācīšanu, praksi, PIA, darbā iekārtošanu un tālākizglītību, kuras noslēgumā 

tiek iegūta kvalifikācija; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka šīm programmām 

visā 2014.–2020. gada plānošanas periodā tiek piešķirts pienācīgs finansējums; 

38. norāda, ka Erasmus+ un PIA programmām paredzētie Eiropas resursi nav samērīgi ar šo 

programmu piedāvātajā mobilitātē ieinteresēto personu skaitu un vajadzībām, un attiecīgi 

aicina dalībvalstis veicināt divpusēju nolīgumu noslēgšanu ar mērķi papildināt Erasmus+ 

un Eiropas PIA programmu atbalstītās darbības, lai tādējādi palielinātu Eiropas jauniešu 

mobilitāti; 

39. pieprasa veikt daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pārskatīšanu/pārstrādāšanu, citu kritēriju 

starpā balstoties uz iepriekšēju novērtējumu attiecībā uz bezdarba apkarošanai piešķirto 

resursu efektivitāti, un samazināt mazāk efektīvos izdevumus; uzskata, ka šāda pieeja ir 
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īpaši svarīga tādos nepieņemamas nelīdzsvarotības periodos, kā pašreizējā krīze; 

40. aicina Komisiju iespēju robežās apkopot atjauninātus statistikas datus un veikt 

novērtējumus un/vai pētījumus, izvērtējot Erasmus+ un citu PIA mobilitātes programmu 

ietekmi uz darba pieredzes pielāgošanu darbvietām, ņemot vērā darbā pieņemšanas 

rādītājus, un izpētīt arī to, kādēļ dažas dalībvalstis iesniedz vairāk pieteikumu citās valstīs 

iegūstamai PIA darba un mācību pieredzei, un izstrādāt plānu to lielākai iesaistīšanai; 

uzskata, ka iegūto statistiku un novērtējumus vajadzētu iekļaut un ņemt vērā, sagatavojot 

Erasmus+ vidusposma pārskatu. 
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