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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad naujoje skaitmeninėje ekonomikoje pasitelkiant kūrybingumą ir 
informacijos bei ryšių technologijas (IRT) kuriama nauja verslo kultūra, kuri gali 
palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi siekiant 
pagerinti profesinio mokymo kokybę, ir kad todėl dabar atėjo laikas profesiniam mokymui 
skirti pirmenybę, ypač siekiant įvykdyti strategijoje „Europa 2020“ numatytus uždavinius, 
kaip, pvz., siekiant 40 proc. aukštojo ar jį atitinkančio 30–40 m. amžiaus žmonių 
išsilavinimo ES pagrindinio tikslo;

2. pabrėžia socialinio ir integracinio ekonomikos modelių svarbą šiai naujai verslo kultūrai ir 
pažymi, kad labai svarbu, kad profesinį mokymą teikiančios institucijos, įskaitant aukštojo 
mokslo institucijas, turėtų jose profesijos besimokantiems suteikti išsamias žinias apie 
visas verslumo formas, įskaitant socialinę ir integracinę ekonomiką, ir atsakingo ir etiško 
valdymo principus;

3. pabrėžia, kad reikia sudaryti sričių, kuriose Europos Sąjunga pasaulyje lyginamai 
pirmauja, arba galėtų pirmauti, ir kurių mokymo strategijas reikėtų plėtoti, sąrašą;

4. primena, kad investavimas į švietimą ir mokymą yra esminis siekiant geresnės ateities 
Europos piliečiams; mano, kad pagrindiniai gebėjimai ir nauji įgūdžiai, ypač gebėjimai ir 
įgūdžiai, kurių reikia strateginio augimo sektorių darbo vietose, teikia žmonėms naujų 
galimybių ir, be to, jie sudaro ilgalaikio tvaraus ekonominio ir socialinio vystymosi 
pagrindą; mano, kad todėl svarbu, kad valstybės ir visi susiję subjektai užtikrintų, kad 
darbuotojai įgytų jiems reikalingus bazinius gebėjimus; 

5. pažymi, kad mokymasis visą gyvenimą bus labai svarbus siekiant užkirsti kelią nedarbui ir 
kad turi būti tinkamai atsižvelgiama į užimtumo įvairovę gyvenimo aprašymuose; 
atsižvelgiant į šį tikslą, darbuotojai turi būti labiau informuojami apie nuolatinio tolesnio 
profesinio mokymosi poreikį;

6. pakartoja savo kritiką dėl to, kad Ministrų Taryba 2011 m. biudžete sumažino pagrindinių 
ES švietimo srities programų finansavimą (Mokymosi visą gyvenimą programos ir 
programos „Žmonės“ finansavimas atitinkamai sumažintas 25 mln. EUR ir 100 mln. 
EUR); todėl plataus užmojo strategija „Europa 2020“ aiškiai neatitinka biudžeto 
suvaržymų tikrovės;

7. mano, kad esamos Europos profesinio mokymo programos yra veiksmingos ir ateityje jos 
turi būti remiamos labiau;

8. rekomenduoja suteikti paskatas darbdaviams, kad jie skatintų savo darbuotojus dalyvauti 
mokymo programose;

9. pabrėžia, kad svarbu skatinti nuolatinius tolesnio profesinio mokymo kursus kaip 
mokymosi visą gyvenimą dalį;
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10. pabrėžia, kad norint užtikrinti švietimo ir mokymo ryšį, ypač perėjimą nuo profesinio 
mokymo prie aukštojo mokslo, reikia išplėsti ryšių tarp profesinio mokymo ir aukštojo 
mokslo galimybes, ypatingą dėmesį skiriant jų įtraukimui į patarimų dėl profesinės 
veiklos, orientavimo ir konsultacijų teikimo priemones; taip pat mano, kad perėjimu nuo 
profesinio mokymo prie aukštojo mokslo užtikrinama, kad asmenys, gaunantys profesinį 
mokymą įgytų įgūdžius, turinčius paklausą darbo rinkoje;

11. pabrėžia, kad svarbu vietos ir regioniniu lygmeniu skatinti mokymo įstaigų, agentūrų, 
mokslinių tyrimų centrų ir įmonių veiksmingą sanglaudą ir patikimus bendradarbiavimo 
būdus siekiant pakeisti į vidų orientuotą švietimo sistemų pobūdį ir panaikinti žinių ir 
įgūdžių bei darbo rinkos poreikių neatitikimą, taip pat pasiekti, kad jaunimas ir ypač 
moterys galėtų tapti lengviau įdarbinami, ypatingą dėmesį atkreipiant į tęstinio profesinio 
mokymo įgūdžius; 

12. mano, kad, nustačius naują kalbų mokymosi strategiją siekiant pagerinti bendras žinias 
specifinių įgūdžių srityje, pagerėtų mokytojų ir besimokančiųjų judumas; pabrėžia, kad 
užtikrinus sklandų perėjimą nuo profesinio mokymo prie aukštojo mokslo bus padedama 
profesinio mokymo kursus padaryti patrauklesnius;

13. judumo galimybę laiko svarbia profesinio mokymo dalimi, todėl rekomenduoja atnaujinti 
programą „Leonardo da Vinci“;

14. mano, kad tarpvalstybinis judumas profesinio mokymo srityje yra lygiai taip pat svarbus, 
kaip ir judumas bendrojo lavinimo srityje ir mano, kad turi būti dedama daugiau pastangų 
plėtoti tokį judumą;

15. rekomenduoja skatinti kūrybingumą, naujoves ir verslumą visais švietimo lygmenimis, 
įskaitant profesinį mokymą ir pripažinti įgūdžius, įgytus bet kokios rūšies mokymosi 
metu, įskaitant neformalų mokymąsi ir savišvietą; taip pat rekomenduoja skatinti 
projektus, kuriais palaikomas žinių ir įgūdžių perdavimas iš kartos į kartą; 

16. pažymi, kad Europoje vis sparčiau senėjant gyventojams didėja mokymosi visą gyvenimą 
ir švietimo programų svarba, todėl jiems reikia suteikti paramą;

17. toliau mano, kad verslumo švietimas turėtų sudaryti svarbią profesinio mokymo dalį 
siekiant padidinti jo patrauklumą visiems profesijos besimokantiesiems ir pagal strategijos 
„Europa 2020“ nuostatas užtikrinti verslumo gerinimą;

18. pripažįsta, kad mūsų švietimo praktikoje lyčių stereotipai vaidina svarbų vaidmenį, todėl 
pabrėžia, kad svarbu sukurti strategijas, kuriomis būtų sukurtas lyčių požiūriu neutralus 
švietimas, kuriuo būtų padedama, pavyzdžiui, moterims ir vyrams suteikti vienodas 
profesinio mokymo ir užimtumo galimybes; 

19. mano, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos vaidina pagrindinį vaidmenį 
bendradarbiaujant su profesinio mokymo centrais ir verslo pasauliu padedant profesinio 
mokymo paslaugų teikėjams sukurti sėkmingam profesijos besimokančiųjų įsitraukimui į 
darbo rinką palankią aplinką;

20. ragina valstybes nares jaunuoliams, turintiems menką išsilavinimą ar neturintiems jokio, 
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sudaryti galimybes pereiti prie profesinės veiklos; ragina, kadangi tai labai opus 
klausimas, įgyvendinti bandomąjį kovos su jaunimo nedarbu projektą, kuris valstybėms 
narėms būtų parama vietoje kuriant tinklus tarp mokyklų, įmonių, jaunimo pagalbos 
centrų ir jaunimo;

21. ragina Komisiją sukurti ir nuolatos atnaujinti lentelę, kurioje būtų atspindimi atskirų 
regionų mokymo įgūdžiai ir poreikiai;

22. ragina Komisiją toliau remti ir nuosekliai įgyvendinti kokybės sertifikavimo sistemas, 
kuriomis iš esmės būtų skatinami inovacijos procesų veiksmai, veiksmingumas ir 
efektyvumas, pavyzdžiui, rekomenduojamas pagal Europos profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo orientacinę sistemą (EPMKUOS), ir sistemas sukurtas Kopenhagos procesu, 
tokias, kaip Europasas ir Europos kvalifikacijų sąranga (EKS); ragina valstybes nares 
supaprastinti užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūras, sudarant 
galimybes profesinius gebėjimus įrodyti ne tik formaliais sertifikatais, bet ir bandomojo 
laikotarpio darbu, praktiniais ir teoriniais egzaminais bei ekspertizėmis;

23. mano, kad atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ keliamus uždavinius reikia 
atitinkamų finansinių išteklių, inter alia, iš struktūrinių fondų, ypač ESF, ir tolesnio 
dalyvavimo skatinant profesinį mokymą konkrečiais veiksmais ir įtraukiant naujus 
mokymo modelius ir metodus, kaip, pvz., parodant profesijos besimokančiųjų sėkmės 
darbo rinkoje pavyzdžius, profesinio mokymo prestižą didelėse bendrovėse ir suteikiant 
išsamesnę informaciją ir gaires dėl profesinio mokymo prieš įgyjant privalomąjį 
išsilavinimą; mano, kad būtų labai naudinga skatinti keitimąsi patirtimi, susijusia su 
paramos programomis ir užsienyje praleistais laikotarpiais, kaip, pvz. dalyvavimas 
programoje „Leonardo da Vinci“;

24. rekomenduoja skatinti profesinio mokymo centrų planavimo, finansavimo, valdymo ir 
vertinimo veiklos autonomiją ir sukurti dinamiškesnes profesinio mokymo centrų ir 
įmonių bendradarbiavimo formas;

25. ragina vyriausybes skatinti lankstų profesinį mokymą, pritaikytą specifiniams organizacijų 
ir įmonių poreikiams, kuriuo visas užbaigtas išsilavinimas būtų naudingai panaudojamas, 
mokymo, privataus gyvenimo ir kitos profesinės veiklos suderinimą ir Europos judumo 
didinimą, ypatingą dėmesį atkreipiant į organizacijų prieigą prie profesinio mokymo 
gresiant atskirties pavojui siekiant prailginti jų mokymą;

26. primena kad profesinio mokymo programos turėtų būti išplečiamos, kad jos derėtų su 
mokymosi visą gyvenimą, pirminio ir tęstinio mokymo principais;

27. mano, kad siekiant pagerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir pagalbos mobilumą turėtų 
būti skiriama daug dėmesio geresniam valstybių narių skirtingų švietimo sistemų 
suderinimui šiuos skirtumus susiejant ir sertifikatų ir diplomų pripažinimui skirtingose 
valstybėse narėse.
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