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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi keturios iš dešimties per 2009 m. Prahoje vykusį neeilinį ES aukščiausiojo lygio 
susitikimą užimtumo klausimais priimtos priemonės susijusios su švietimu, profesiniu 
mokymu, mokymusi visą gyvenimą, gamybine praktika, judumo skatinimu, geresniu 
darbo rinkos poreikių nustatymu ir gebėjimų derinimu,

1. mano, kad švietimas ir mokymas yra itin svarbūs jaunimo integracijai į darbo rinką, ir 
pabrėžia, kad svarbu kurti visiems prieinamas mokymosi visą gyvenimą programas, 
įskaitant formaliojo ir neformaliojo mokymo programas, ir ugdyti žmonių gebėjimus bei 
kompetenciją, aptartą komunikate „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“; primena, 
kad pagrindinių žinių įgijimas ir geras bendros kultūros lygmuo – pagrindinis profesinio 
judumo veiksnys;

2. primena, kad Kopenhagos proceso tikslas – skatinti asmenis naudotis įvairiomis esamomis 
profesinio mokymo galimybėmis (pvz., mokykloje, aukštojo mokslo institucijose, darbe ar 
per privačias pamokas);

3. pabrėžia, kad svarbu suteikti jaunimui tvirtą pagrindinių žinių bazę, labai svarbią siekiant 
skatinti judumą visą gyvenimą, ir galimybes jam prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir 
atsiradusių naujų ekonominių bei socialinių poreikių; 

4. mano, kad kalbų mokymas yra labai svarbus siekiant padėti jaunimui lengviau patekti į 
darbo rinką ir skatinti jo mobilumą bei lygias galimybes;

5. pabrėžia, kad svarbu skatinti verslumą, padėti jaunimui pradėti savo verslą bei skatinti ir 
plėsti programą „ERASMUS jauniesiems verslininkams“; todėl rekomenduoja ugdymo 
institucijose vykdyti ES informacinę kampaniją, kuri aprėptų verslumo, pradinio kapitalo, 
naujai pradėto verslo apmokestinimo ir nuolatinės paramos mokymui temas;

6. pabrėžia, kad valstybėms narėms labai svarbu kurti ekologiškas darbo vietas, pvz., 
rengiant mokymus aplinkosaugos technologijų srityje;

7. pabrėžia būtinybę kurti specialias neįgaliesiems skirtas programas, kuriomis būtų 
siekiama padidinti jų galimybes patekti į darbo rinką;

8. pabrėžia verslumo ugdymo, kuris yra neatsiejama naujoms užimtumo rūšims reikiamų 
įgūdžių įgijimo proceso dalis, svarbą; 

9. mano, kad labai svarbu kurti ugdymo ir darbo organizacijų partnerystę, ir ragina gerinti 
mokytojų, darbuotojų, studentų ir jaunų verslininkų judumą ir jiems skirtas kalbines 
priemones plečiant programą „Erasmus“; 

10. pabrėžia, kad būtina kurti naujas iniciatyvas ar programas ES lygmeniu, siekiant pagerinti 
studentų judumą tarp aukštojo mokslo sistemų ir verslo sektoriaus;
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11. ragina valstybes nares greičiau suderinti nacionalines ir Europos kvalifikacines sistemas 
siekiant užtikrinti, kad švietimo ir darbo srityse toliau didėtų jaunimo judumas;

12. pritaria tam, kad vietų atlikti praktiką siūlymas būtų neatsiejama švietimo programų dalis, 
nes tai suteiktų studentams galimybę ugdyti įgūdžius ir įgyti darbo patirties ir taip būtų 
palengvinama jų būsima integracija į darbo rinką; pabrėžia praktikos mokomąjį pobūdį ir 
atkreipia dėmesį į tai, kad praktikos vietos neturėtų pakeisti darbo vietų;

13. mano, kad itin svarbu plėtoti ir siūlyti stažuotes, glaudžiai susijusias su studijų 
programomis, nes jos suteikia galimybę įtvirtinti studentų gebėjimus ir pradėti dirbti turint 
tik nedidelę ankstesnę patirtį ir išsilavinimą; mano, kad stažuotės (už kurias mokamas 
teisingas piniginis atlygis) yra būtina priemonė, padedanti suderinti išsilavinimą ir darbą, 
nes pagal kai kurias programas darbą po sėkmingos stažuotės susiranda 70 proc. 
stažuotojų;

14. palankiai vertina rezultatus, pasiektus per 2009 m. balandžio 28–29 d. vykusį Europos 
aukštojo mokslo ministrų susitikimą dėl Bolonijos proceso iki 2020 m., kuriuo siekiama 
stiprinti valdžios institucijų, aukštojo mokslo įstaigų, studentų, darbuotojų ir darbdavių 
partnerystę kaip būdą geriau įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą politiką;

15. ragina valstybes nares skatinti pripažinti pasiekimus švietimo srityje, įgytus pasinaudojant 
neformaliojo mokymosi sistema ir nuolat mokantis savarankiškai, kad jaunimas galėtų 
geriau išnaudoti savo įgytą išsilavinimą ir gebėjimus, būtinus rinkoje ieškant darbo;

16. mano, kad gamybinės praktikos dalyviai turėtų būti tinkamai mokomi ir kad šis 
mokymasis dirbant turėtų padėti įgyti ne tik kompetencijos ir gebėjimų, bet ir profesinio 
sąmoningumo; palaiko švietimo ir darbo sąsajų stiprinimą ir siūlo, kad skaitmeniniams 
gebėjimams, naujoms technologijoms, tiksliesiems mokslams ir kalboms švietimo srityje 
būtų skirtas pagrindinis vaidmuo;

17. ragina atidžiau stebėti praktikantų veiką ir jų darbo susitarimus, kad būtų išvengta bet 
kokių piktnaudžiavimo atvejų, pvz., dėl praktikos trukmės;

18. pabrėžia, kad galima tinkamai pasinaudoti dabartiniu ekonomikos nuosmukiu kaip 
unikalia galimybe persvarstyti politikos kryptis ir sustiprinti programas, kuriomis 
suteikiamos galimybės jaunimui lengviau patekti į darbo rinką;

19. ragina labiau remti profesinį mokymą ir didinti jo prestižą;

20. pabrėžia, kad svarbu skatinti jaunuolių, lankančių kino, muzikos, šokių, teatro ar cirko 
mokyklas ar mokymus, pratikas ir mobilumą; 

21. primena, kad naujoji strategija „ES 2020“ atlieka itin svarbų vaidmenį didinant piliečių 
galimybes įsidarbinti; mano, kad jaunimas yra svarbiausias veiksnys norint pasiekti jos 
tikslų, ir viena iš grupių, kurioms ji daro didžiausią poveikį; mano, jog itin svarbu, kad 
jaunimui būtų teikiamas geresnis švietimas ir mokymas ir kad jis būtų skatinimas jų siekti; 
pabrėžia būtinybę perskirstyti ES biudžetą, kad ES biudžeto prioritetai atitiktų strategijoje 
„ES 2020“ pabrėžiamus politinius prioritetus;
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22. ragina valstybes nares pradėti taikyti jaunimo pozityviosios diskriminacijos priemones 
tose darbo rinkos srityse, kuriose jam per mažai atstovaujama;

23. mano, kad reikėtų labiau remti savanorių veiklos programas įvairiose srityse, pvz., 
socialinėje, kultūros ir sporto;

24. pabrėžia, kad svarbu įtraukti jaunimą į švietimo ir mokymo politikos krypčių nustatymo 
procesą, nes taip būtų galima geriau atsižvelgti į jų poreikius; atsižvelgdamas į tai 
rekomenduoja Komisijai konsultuotis su nacionalinių jaunimo tarybų atstovais dėl 
jaunimui svarbių prioritetų;

25. ragina valstybes nares imtis visų priemonių, skirtų dideliam moksleivių, nebaigiančių 
mokyklos, skaičiui sumažinti, taip suteikiant jiems galimybę įgyti papildomą kvalifikaciją 
ir padedant vėliau integruotis į darbo rinką;

26. mano, kad nepaprastai svarbu švietimo ir mokymo sistemą pritaikyti pagal greitai 
kintančią darbo rinką ir naujų profesijų paklausą. 

27. yra labai susirūpinęs dėl to, kad daugėja darbo neturinčių jaunuolių, ypač dabartinės 
ekonomikos krizės sąlygomis; ragina valstybes nares užtikrinti kuo lankstesnes darbo 
rinkos sąlygas, kad būtų užtikrinamos mokslą baigiančių asmenų galimybės lengvai rasti 
darbą ir keisti darbo vietas;

28. pabrėžia, kad svarbu įtvirtinti skaitmeninių ir žiniasklaidos priemonių naudojimo 
raštingumą visais švietimo lygmenimis ir tęsti šį procesą per stažuotes, kad būtų pasiektas 
aukštas sklandaus visų piliečių naudojimosi skaitmeninėmis priemonėmis lygmuo;

29. ragina valstybes nares sudaryti jaunimui reikiamas sąlygas ugdyti rinkoje reikalingus 
gebėjimus, kad būtų užtikrintos didesnės jų galimybės įsidarbinti baigus ugdymo ar 
mokymo programas.
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