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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka jaunajā digitālās ekonomikas vidē ar radošās darbības, kā arī informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju palīdzību tiek veidota jauna uzņēmējdarbības kultūra, kas var 
veicināt sadarbību un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, lai uzlabotu 
profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitāti, un ka tāpēc ir pienācis laiks noteikt 
PIA par prioritāru darba kārtības jautājumu, jo īpaši cenšoties risināt stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktos uzdevumus, piemēram, sasniegt ES mērķa rādītāju, kas paredz, 
ka 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem būtu jāiegūst augstākā vai tai līdzvērtīga 
izglītība;

2. uzsver sociālas un iekļaujošas ekonomikas modeļu nozīmi šajā jaunajā uzņēmējdarbības 
kultūrā un norāda, ka ir ļoti svarīgi, lai profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs, tai 
skaitā augstākās izglītības iestādēs, audzēkņiem tiktu sniegtas detalizētas zināšanas par 
visiem uzņēmējdarbības veidiem, tostarp par sociālu un iekļaujošu ekonomiku un 
atbildīgas un ētiskas pārvaldības principiem;

3. uzsver nepieciešamību izveidot tādu jomu uzskaitījumu, kurās Eiropas Savienībai ir vai 
varētu būt salīdzinoši izdevīgas pozīcijas pasaulē un kurās būtu jāizstrādā kvalifikācijas 
celšanas stratēģijas;

4. atgādina, ka ieguldījumiem izglītībā un apmācībā ir liela nozīme Eiropas iedzīvotāju 
nākotnes uzlabošanā; uzskata, ka pamatzināšanas un jaunas prasmes, jo īpaši tās, kas 
nepieciešamas darbam stratēģiskās izaugsmes nozarēs, sniedz cilvēkiem jaunas iespējas 
un turklāt rada pamatu noturīgai ilgtermiņa ekonomiskajai un sociālajai attīstībai; šajā 
sakarībā uzskata, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis un visi iesaistītie dalībnieki nodrošinātu to, 
ka darba ņēmēji iegūst nepieciešamās pamatprasmes; 

5. norāda, ka mūžizglītībai būs būtiska nozīme situācijās, kad jānovērš bezdarbs un pienācīgi 
jāņem vērā profesionālā pieredze; šajā nolūkā darba ņēmēji ir plašāk jāinformē par 
nepieciešamību pastāvīgi celt kvalifikāciju;

6. atkārtoti pauž kritiku par to, ka Eiropas Savienības Padome 2011. gada budžetā 
samazināja finansējumu ES galvenajām programmām izglītības nozarē (programmai 
„Mūžizglītība” un programmai „Cilvēki” — finansējuma samazinājums attiecīgi par 
EUR 25 miljoniem un EUR 100 miljoniem); tādējādi vērienīgā stratēģija „Eiropa 2020” 
ne tuvu neatbilst faktiski pieejamajiem budžeta līdzekļiem;

7. uzskata, ka pašreizējās Eiropas profesionālās apmācības programmas ir efektīvas un tās 
nākotnē ir vairāk jāatbalsta;

8. iesaka radīt stimulus darba devējiem, lai viņi mudinātu savus darbiniekus piedalīties 
mācību programmās;

9. uzver, cik svarīgi ir veicināt regulāru kvalifikācijas celšanas kursu rīkošanu kā daļu no 
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mūžizglītības;

10. norāda, ka saikne starp izglītību un apmācību, jo īpaši pāreja no profesionālās izglītības uz 
augstāko izglītību, liek paplašināt abu izglītības līmeņu sasaistes iespējas, īpašu uzmanību 
pievēršot to iekļaušanai karjeras informācijas, orientācijas un konsultāciju sniegšanas 
pasākumos; uzskata arī, ka apmācība pārmaiņus ar nodarbinātību nodrošina, ka audzēkņi 
profesionālajā izglītībā gūst darba tirgū pieprasītās prasmes;

11. uzsver, cik svarīgi ir vietējā un reģionālā līmenī sekmēt skolu, apmācības aģentūru, 
pētniecības centru un uzņēmumu efektīvas sinerģijas un uzticamu sadarbību, lai cīnītos 
pret izglītības sistēmu norobežošanos un zināšanu un prasmju neatbilstību darba tirgus 
vajadzībām, kā arī uzlabotu jauniešu, jo īpaši jaunu sieviešu, izredzes darba tirgū, 
pievēršot īpašu uzmanību profesionālās tālākizglītības kvalifikācijām; 

12. ierosina izveidot jaunu valodu mācīšanas stratēģiju vispārējā zināšanu līmeņa uzlabošanai 
konkrētās profesionālajās jomās, lai veicinātu skolotāju un audzēkņu mobilitāti; norāda, 
ka, nodrošinot vienmērīgu pāreju no profesionālās izglītības uz augstāko izglītību, 
profesionālās izglītības programmām arī tiks piesaistīts vairāk interesentu;

13. uzskata, ka mobilitātes iespēja ir svarīga PIA daļa, tāpēc iesaka modernizēt programmu 
Leonardo da Vinci;

14. uzskata, ka pārrobežu mobilitāte profesionālās izglītības un apmācības jomā ir tikpat 
svarīga kā mobilitāte vispārīgās izglītības jomā un ka jāpieliek lielākas pūles šāda veida 
mobilitātes attīstīšanā;

15. iesaka uzlabot radošumu, jaunradi un uzņēmējdarbības spējas visos izglītības līmeņos, 
tostarp profesionālajā izglītībā, un atzīt prasmes, ko sniegusi jebkāda veida, tostarp 
neformālā un neoficiālā, izglītība;  iesaka arī veicināt tādu projektu īstenošanu, kas 
nodrošina zināšanu un prasmju nodošanu no paaudzes paaudzei; 

16. norāda, ka novecojošu iedzīvotāju skaita pieaugums Eiropā palielina mūžizglītības 
programmu nozīmīgumu un rada nepieciešamību atbalstīt tās;

17. uzskata, ka par svarīgu PIA daļu būtu jānosaka izglītība, kas vērsta uz uzņēmējdarbību, lai 
palielinātu visu audzēkņu interesi par to un saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
noteikumiem sekmētu uzņēmējdarbību;

18. atzīst, ka dzimumu stereotipiem ir bijusi liela nozīme izglītības praksē, tāpēc uzsver, cik 
svarīgi ir izstrādāt stratēģijas uz dzimumu līdztiesības principiem balstītas izglītības 
izveidei, kas palīdzētu nodrošināt, piemēram, sieviešu un vīriešu līdztiesīgas iespējas iegūt 
PIA un darbu; 

19. uzskata, ka reģionālajām un vietējām iestādēm ir būtiska nozīme, veidojot sadarbību ar 
PIA centriem un uzņēmējdarbības nozari un palīdzot PIA sniedzējiem veidot labvēlīgu 
vidi PIA audzēkņu sekmīgai iekļūšanai darba tirgū;

20. aicina dalībvalstis radīt jauniešiem ar zemu izglītības kvalifikāciju vai bez jebkādas 
kvalifikācijas iespēju atrast darbu; ņemot vērā problēmas svarīgumu, aicina izstrādāt 
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izmēģinājuma projektu, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu un palīdzētu dalībvalstīm 
izveidot vietēja mēroga tīklus, kas nodrošina saikni starp skolām, rūpniecības nozari, 
jauniešu sociālajām iestādēm un jauniešiem;

21. aicina Komisiju izstrādāt un regulāri atjaunināt pārskatu, kas sniedz informāciju par 
apmācības kvalifikācijām un to pieprasījumu katrā reģionā;

22. aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt un konsekventi īstenot kvalitātes sertifikāciju, kas 
darbības, efektivitātes un iedarbīguma ziņā rada pamatīgu stimulu radošajiem procesiem, 
izmantojot tādas sistēmas, ko, piemēram, iesaka Eiropas Tīkls kvalitātes nodrošināšanai 
profesionālajā izglītībā un apmācībā (EQAVET), kā arī Kopenhāgenas procesā izstrādātos 
instrumentus, piemēram, Europass un Eiropas kvalifikāciju sistēmu (EQF); aicina 
dalībvalstis atvieglot ārzemēs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ļaujot 
apliecināt profesionālās iemaņas ne tikai ar kvalifikācijas apliecinājuma dokumentu, bet 
arī ar apliecinājumu par pārbaudes laiku, teorētiskiem un praktiskiem eksāmeniem un 
speciālistu veiktu novērtējumu;

23. uzskata, ka Kopenhāgenas procesa un stratēģijas „Eiropa 2020” radīto uzdevumu 
risināšanai būs nepieciešami atbilstoši finanšu resursi, tai skaitā struktūrfondu un jo īpaši 
ESF līdzekļi, un pilnīgāka iesaiste augstas kvalitātes PIA popularizēšanā, veicot konkrētas 
darbības un izmantojot jaunus apmācības modeļus un metodes, piemēram, veicinot 
informētību par audzēkņu panākumiem darba tirgū, popularizējot PIA prestižu lielākajos 
uzņēmumos un sniedzot plašāku informāciju un vadlīnijas par PIA jautājumiem pirms 
obligātās izglītības beigām; uzskata, ka būtu ļoti noderīgi sekmēt pieredzes apmaiņu par 
atbalsta programmām un ārvalstīs pavadīto laiku, piemēram, dalību programmā Leonardo 
da Vinci;

24. iesaka veicināt PIA centru autonomiju plānošanas, finansēšanas, pārvaldības un 
novērtēšanas darbību jomā, kā arī veidot PIA centru un uzņēmumu dinamiskāku 
sadarbību;

25. mudina valdības sekmēt elastīgu PIA, kas ir pielāgota organizāciju un uzņēmumu 
īpašajām vajadzībām, lai visas pabeigtās apmācības programmas būtu lietderīgas, lai šīs 
apmācības varētu apvienot ar privāto dzīvi un citām profesionālajām darbībām un lai 
uzlabotu Eiropas mobilitāti, jo īpaši, lai organizācijām, kurām draud marginalizācija, 
atvieglotu piekļuvi PIA un tādējādi paildzinātu apmācību;

26. atgādina, ka PIA programmas ir jāpaplašina, lai tās atbilstu mūžizglītības un sākotnējās un 
turpmākās apmācības principiem;

27. uzskata, ka jāpievērš uzmanība dalībvalstu atšķirīgo izglītības sistēmu labākai 
saskaņošanai, mazinot šīs atšķirības un panākot apliecību un diplomu savstarpēju atzīšanu 
citās dalībvalstīs, lai uzlabotu pārrobežu sadarbību un veicinātu mobilitāti.
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