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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā četri no desmit pasākumiem, kas tika pieņemti 2009. gadā Prāgas augstākā līmeņa 
sanāksmē par nodarbinātības jautājumiem, attiecas uz izglītību, arodapmācību, 
mūžizglītību, māceklību, mobilitātes veicināšanu un labāku darba tirgus tendenču 
prognozēšanu un prasmju pielāgošanu šīm tendencēm,

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba tirgū un 
uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem pieejamas mūžizglītības shēmas, tostarp formālas un 
neformālas izglītības shēmas, un nodrošināt, ka cilvēki apgūst iniciatīvā „Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām” izklāstītās iemaņas un prasmes; atgādina, ka pamatzināšanu apguve 
un laba vispārējā kultūras izpratne ir galvenais faktors profesionālās mobilitātes 
nodrošināšanā;

2. atgādina, ka Kopenhāgenas procesa mērķis ir mudināt personas izmantot plašās pieejamās 
arodizglītības iespējas (piemēram, skolās, augstākās izglītības iestādēs, darba vietās vai 
privātstundās);

3. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai visiem jauniešiem būtu stabilas pamatprasmes, kas 
nepieciešamas, lai veicinātu mobilitāti visa mūža garumā un dotu tiem iespēju piemēroties 
pārmaiņām darba tirgū un jaunām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām; 

4. uzskata, ka valodu apguve ir būtiska, lai uzlabotu jauniešu piekļuvi darba tirgum un lai 
veicinātu viņu mobilitāti un vienlīdzīgas iespējas;

5. uzsver, cik ir svarīgi ir veicināt uzņēmējdarbību un palīdzēt jauniešiem uzsākt savu 
biznesu, kā arī veicināt un paplašināt programmu „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”; tādēļ 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību un 
tālākapmācības atbalsts;

6. uzsver, cik svarīgi ir tas, lai dalībvalstis veidotu videi draudzīgas darba vietas, piemēram, 
nodrošinot apmācības vides tehnoloģijās;

7. uzsver, ka ir jāizstrādā īpašas programmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai tādējādi 
uzlabotu viņu iespējas piekļūt darba tirgum;

8. uzsver, cik svarīga ir izglītība uzņēmējdarbības jomā, jo tā ir jauna veida nodarbinātībai
vajadzīgo prasmju apgūšanas neatņemama daļa; 

9. uzskata, cik būtiski ir veidot partnerības starp izglītības un nodarbinātības jomām, un 
aicina uzlabot skolotāju, darba ņēmēju, studentu un jauno uzņēmēju mobilitāti un valodu 
apguves iespējas, paplašinot Erasmus programmu; 

10. uzsver jaunu ES līmeņa iniciatīvu vai programmu nepieciešamību, lai uzlabotu studentu 
mobilitāti starp augstākās izglītības sistēmu un uzņēmējdarbības nozari;
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11. aicina dalībvalstis paātrināt valstu kvalifikāciju sistēmu un Eiropas kvalifikāciju sistēmu 
saskaņošanu, lai vēl vairāk palielinātu jauniešu mobilitāti izglītības un nodarbinātības 
jomās;

12. atbalsta stažēšanās kā neatņemamas daļas iekļaušanu skolu mācību programmās, lai 
studentiem sniegtu iespēju apgūt prasmes un iegūt darba pieredzi, tādējādi atvieglojot viņu 
turpmāko iekļaušanos darba tirgū; uzsver stažēšanās izglītojošo funkciju un norāda, ka ar 
to nevajadzētu aizstāt darba vietas;

13. uzskata, ka stažēšanās attīstība un tās īstenošana ir cieši saistīta ar mācību programmu un 
ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ir iespēja nostiprināt prasmes un sākt strādāt ar pavisam nelielu 
iepriekšēju darba pieredzi un apmācību; uzskata stažēšanos (saņemot taisnīgu atalgojumu) 
par atbalstāmu veidu, kā mācības savienot ar darbu, jo atsevišķas shēmas liecina, ka 70 % 
praktikantu iegūst darbu pēc veiksmīgas darba prakses;

14. atzinīgi vērtē iznākumu, kāds ir Eiropas augstākās izglītības ministru sanāksmei par 
Boloņas procesu 2020. gadam (2009. gada 28. un 29. aprīlis), kurā aicināja veidot 
ciešākas partnerības starp valsts varas iestādēm, augstākās izglītības iestādēm, studentiem, 
darba devējiem un darba ņēmējiem, kas būtu veids, kā uzlabot mūžizglītības politikas 
īstenošanu;

15. aicina dalībvalstis veicināt neformālās un informālās izglītības ceļā gūto sasniegumu 
atzīšanu, lai jaunieši varētu pienācīgi parādīt savu izglītību un prasmes, darba tirgū 
meklējot darbu;

16. uzskata, ka mācekļi ir pienācīgi jāapmāca un ka prakse darba vietā ir jāizmanto ne tikai kā 
iespēja apgūt prasmes un iemaņas, bet arī kā profesionālu zināšanu avots; atbalsta saiknes 
stiprināšanu starp mācībām un darbu un ierosina, ka galvenā nozīme izglītībā ir jāpiešķir 
digitālajām prasmēm, jaunajām tehnoloģijām, zinātnei un valodām;

17. aicina stingrāk uzraudzīt praktikantu darbības un darba līgumu noteikumus, lai tādējādi 
novērstu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, piemēram, saistībā ar prakšu ilgumu;

18. uzsver, ka pašreizējo ekonomisko lejupslīdi var izmantot kā vienreizēju iespēju pārskatīt 
politiku un uzlabot programmas, kas veicina jauniešu piekļuvi darba tirgum;

19. aicina nodrošināt lielāku atbalstu arodapmācībai un celt tās prestižu;

20. uzsver, cik svarīgi ir veicināt to studentu prakses iespējas un mobilitāti, kuri apmeklē 
mākslas skolas vai apmācības tādās jomās kā kino, mūzika, deja un teātra vai cirka 
māksla; 

21. atgādina, ka jaunajai ES stratēģijai 2020. gadam ir izšķiroša nozīme iedzīvotāju 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā un viena no 
galvenajām grupām, uz ko tā attiecas; uzskata, ka ir būtiski, lai jauniešiem tiktu 
nodrošināta labāka izglītība un apmācība un lai viņus mudinātu to iegūt; uzsver, ka ES 
budžets ir jāpārorientē, lai budžeta prioritātes atbilstu ES stratēģijā 2020. gadam 
uzsvērtajām politiskajām prioritātēm;
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22. aicina dalībvalstis ieviest konstruktīvus pasākumus jauniešu iesaistīšanai tajās darba tirgus 
jomās, kurās tie ir pārāk maz pārstāvēti;

23. uzskata, ka lielāks atbalsts jāsniedz brīvprātīgā darba programmām dažādās jomās, cita 
starpā arī sociālajā, kultūras un sporta jomā;

24. uzsver, cik svarīgi ir jauniešus iesaistīt izglītības un apmācības politikas izstrādē, lai labāk 
tiktu ņemtas vērā viņu vajadzības; šajā sakarībā iesaka Komisijai jautājumos par jauniešu 
prioritātēm konsultēties ar dalībvalstu jaunatnes padomju pārstāvjiem;

25. aicina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu to, ka audzēkņi 
pamet skolas, ar šiem pasākumiem sniedzot viņiem iespēju iegūt papildu kvalifikāciju un 
atvieglojot viņu iekļaušanos darba tirgū;

26. uzskata, ka ļoti svarīgi ir izglītības un apmācības sistēmu pielāgot strauji mainīgajam 
darba tirgum un jaunu profesiju pieprasījumam; 

27. pauž dziļas bažas par to jauniešu skaita pieaugumu, kuri ir bez darba, jo īpaši pašreizējos 
ekonomiskās krīzes apstākļos; mudina dalībvalstis nodrošināt, lai darba tirgi būtu pēc 
iespējas elastīgāki, lai garantētu, ka cilvēki, kuri drīzumā pabeigs studijas vai apmācības, 
var viegli atrast darbu un mainīt darba vietu;

28. uzsver, cik svarīgi ir visos izglītības līmeņos iekļaut digitālo prasmju un plašsaziņas 
līdzekļu lietošanas prasmju apguvi un to turpināt arī stažēšanās laikā, lai tādējādi 
nodrošinātu, ka visi iedzīvotāji ir apguvuši digitālās prasmes;

29. mudina dalībvalstis nodrošināt jauniešiem iespējas attīstīt attiecīgajā nozarē 
nepieciešamās prasmes, lai tādējādi nodrošinātu lielāku iespējamību, ka pēc izglītības 
iegūšanas vai apmācību pabeigšanas viņi varēs atrast darbu.
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