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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. pažymi, kad investicijos į švietimą ir mokymą ir gebėjimų poreikių prognozavimas itin 
svarbūs, jei norima įvykdyti strategijos „Europa 2020“ įsipareigojimus padidinti 
išsilavinimo lygį, t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki 10 proc. arba 
daugiau ir padidinti tretinio arba ekvivalentiško švietimo įstaigas baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

2. apgailestauja dėl neproporcingai didelio jaunimo nedarbo ES; pažymi, kad jaunimo 
nedarbas turi žalingą poveikį socialinei sanglaudai, teisingumui ir ekonomikos augimui; 
ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti, kad būtų teikiama pirmenybė aktyvių 
darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimui siekiant įveikti šią krizę;

3. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, jog visi turėtų vienodas galimybes gauti kokybišką 
valstybinį išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą, siekiant, kad asmenys galėtų vystytis 
intelektualiai ir socialiai ir įgytų įgūdžių, kurių reikia norint gauti darbą;

4. pabrėžia, kad siekiant šių tikslų svarbios integruotos švietimo, profesinio mokymo ir 
darbo programos, kurios padėtų įgyti profesinę kvalifikaciją bei mokslo baigimo 
dokumentą, ir būtinos tikslingos suaugusiųjų švietimo bei pagrindinių įgūdžių atnaujinimo 
iniciatyvos; siekiant įtraukti mažiausiai išsilavinusias ir kvalifikuotas, todėl silpniausias 
piliečių grupes, ragina valstybes nares, sukurti nacionalinio lygmens profesinio 
orientavimo paslaugas, t. y. teikti tokiems piliečiams naudingą informaciją apie profesinio 
mokymo ir švietimo galimybes ir įvertinti jų individualius įgūdžius;

5. pripažįsta, koks svarbus profesinio mokymo įnašas siekiant, kad nemažai jaunimo galėtų 
išvystyti savo galimybes ir kad būtų pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslai;

6. mano, kad bus reikalingas tvirtas politinis Komisijos komunikate siūlomų priemonių 
koordinavimas; todėl ragina valstybes nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, aktyviau 
dalyvauti ankstyvo gebėjimų poreikių nustatymo procese ir siūlo planuoti bent dešimčiai 
metų; yra įsitikinęs, kad rengiant švietimo ir mokymo programas reikalingas efektyvus 
darbdavių, socialinių partnerių, mokymo įstaigų ir mokymo paslaugų teikėjų bendravimas 
ir bendradarbiavimas ir turi būti pasitelkiami specifiniai mechanizmai, siekiant nustatyti 
darbo rinkos poreikius; kartoja, kad reikia užtikrinti piliečiams galimybę gauti atitinkamos 
kokybiškos informacijos; todėl skatina valstybes nares į savo švietimo, mokymų ir 
mokymosi visą gyvenimą programas įtraukti universaliuosius gebėjimus, susijusius su 
informacinėmis ir ryšių technologijomis, meniniais gebėjimais, judumu, demokratiniu 
dalyvavimu ir daugiakultūriškumu; šiuo tikslu pabrėžia, kad svarbiausia atpažinti 
gebėjimus ir įgūdžius, įgytus neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu, ir juos 
panaudoti;

7. pažymi, kad šiuo tikslu reikėtų tinkamai paremti tokias priemones kaip vykdant socialinę 
partnerystę atliekami darbo profilių ir profesijų poreikio tyrimai sektoriuose;
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8. pažymi, kad ES darbo jėga turi būti labiau kvalifikuota, kad galėtų prisidėti ir prisitaikyti 
prie technologinių pokyčių ir naujų darbo organizavimo būdų; ragina valstybes nares 
daugiau investuoti į švietimo ir mokymo sistemas, iš anksto numatyti, kokių gebėjimų 
reikės, derinti pasiūlą ir paklausą ir teikti profesinio orientavimo paslaugas;

9. palankiai vertina Europos užimtumo observatorijos sukūrimą ir pripažįsta, kad parengus 
internetines profesinio judumo programas, kaip antai „ES įgūdžių panorama“, kuriose 
pateikiama aiški informacija apie galimybes įsidarbinti, būtų galima padėti būsimiems 
darbuotojams pasirinkti specialybę ir įgyti reikalingų įgūdžių, pvz., IRT ir kalbinių 
įgūdžių, o tai jiems suteiktų daugiau galimybių darbo rinkoje ir padėtų adaptuotis; mano, 
kad gali būti prognozuojama 10 metų laikotarpiu;

10. mano, kad glaudesni švietimo sistemos ir verslo ryšiai galėtų padėti teisingai nustatyti, 
kokių gebėjimų reikia konkrečiu metu, taigi jaunimui būtų sudarytos geresnės sąlygos 
patekti į darbo rinką;

11. primena, kad aukštojo išsilavinimo ir mokymo įstaigos atlieka esminį vaidmenį valstybių 
narių regionų ekonomikoje ir kad jie yra unikali aplinka, kuri apima inovacijas, švietimą ir 
mokslinius tyrimus ir gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pabrėžia, kad tvirtas 
universitetų fakultetų ir pačių universitetų, kitų aukštojo lavinimo ir mokymo įstaigų, 
regionų, vyriausybių ir pilietinės visuomenės atstovų, ypač socialinių partnerių, ir verslo 
bendradarbiavimas yra esminis dalykas siekiant ekonominio ir socialinio Europos 
vystymosi; pripažįsta universitetų ir verslo dialogo vaidmenį šioje srityje;

12. pabrėžia, kad švietimo internacionalizacija turi socialinę, kultūrinę ir ekonominę reikšmę, 
todėl primygtinai prašo Komisiją skatinti tyrėjų, studentų, mokslininkų ir docentų judumą 
tarptautiniu mastu ES ir už jos ribų;

13. reiškia susirūpinimą, kad aukštos kvalifikacijos asmenys priima pasiūlymus dirbti jų 
gebėjimų neatitinkantį arba nekvalifikuotą darbą ir taip ES vyksta protų nutekėjimas;

14. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius amatus ir su jais susijusius įgūdžius ir parengti 
mažmeniniams amatininkams skirtas strategijas, siekiant išlaikyti amatų sektoriaus 
kultūrinę tapatybę; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu remti su profesine veikla 
susijusį jaunų amatininkų profesinį mokymą ir judumą; pažymi, kad skatinimas atlikti 
praktiką, kaip jaunimo integravimo į šį sektorių priemonę, gali būti aktyvi politika, kurią 
vertėtų propaguoti, ir ragina valstybes nares imtis atitinkamų priemonių; pabrėžia 
humanitarinių mokslų, kaip srities, teikiančios galimybę tyrinėti praeitį ir geriau išsaugoti 
kultūros savitumą, svarbą;

15. mano, kad siekiant, jog būtų galima lengviau įgyti naujų įgūdžių ir gauti darbą, taip pat 
skatinti darbo rinkos įvairovę, turėtų būti įgyvendinamos priemonės, kuriomis būtų 
diegiama neformaliojo mokymo darbo vietoje sistema, pvz., praktikos sistema (be kita ko, 
ir mokant tradicinių amatų ir profesijų);

16. pabrėžia, kad reikia gerinti profesijų ir darbo vietų, kurioms užimti darbo rinkoje trūksta 
darbo jėgos, žinomumą ir patrauklumą;

17. ragina Komisiją suteikti daugiau finansinės paramos programai „Leonardo da Vinci“ ir 
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pagerinti jos žinomumą – tai programa, kuri teikia žmonėms galimybę įgyti naujų įgūdžių, 
žinių ir kvalifikacijų ir kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį visiems; taip pat 
atkreipia dėmesį į mokymo darbo vietoje svarbą ir ragina remti nacionalines iniciatyvas, 
kuriomis populiarinama ši profesinio lavinimo forma;

18. pažymi, kad programos „Erasmus“ paprogramio asignavimai panaudojami beveik 
100 proc.; primena gerai dokumentais pagrįstus duomenis, kad programa „Erasmus“ labai 
palengvina studijas užsienyje ir suteikia studentams įvairių įgūdžių, o tai savo ruožtu 
gerokai padidina šių studentų galimybes vėliau įsidarbinti ir labai prisideda prie Europos 
konkurencingumo;

19. pažymi, kad gebėjimas bendrauti užsienio kalbomis svarbus visiems ES piliečiams ir 
laikomas naudinga kompetencija darbo rinkoje; todėl pritaria raštingumo reikalavimams ir 
remia kalbų mokymąsi ir kalbų mokymo plėtrą, ypač mokant darbo vietoje, taip pat 
pritaria tam, kad būtų įgyjama įgūdžių bendrauti tarptautiniu mastu mažiau žinomomis ir 
mažiau vartojamomis kalbomis;

20. mano, kad, norint patenkinti darbo rinkos poreikius, nepakankamai atsižvelgiama į 
migrantų iš ne ES šalių potencialą;

21. mano, kad aukštasis neuniversitetinis techninis mokymas yra pagrindinis sektorius, 
kuriame galima derinti įgūdžių mokymąsi, įmonių poreikius ir ekonomikos bei gamybos 
augimo tikslus;

22. pripažįsta, kad aukštojo lavinimo ir mokymo įstaigos turi galimybių parengti žmones 
darbo rinkai; pvz., MVĮ, neturinčios galimybių atlikti mokslinių tyrimų, galėtų 
pasinaudoti universitetų moksliniams tyrimams skiriamais ištekliais ir atitinkama praktine 
patirtimi, o MVĮ galėtų siūlyti studentams kokybiškas stažuotes ir gamybinę praktiką, 
kurios padėtų patobulinti jų žinias ir iš esmės padidinti galimybes gauti darbą; todėl ragina 
stiprinti aukštojo lavinimo įstaigų, mokymo institucijų ir MVĮ bendradarbiavimą, kad 
studentams būtų suteikta galimybė įgyti verslumo įgūdžių ir juos tobulinti; pažymi 
kultūros ir kūrybos pramonės vaidmenį siekiant sukurti tinkamą aplinką mokytis ir 
mokyti;

23. ragina keistis patirtimi, pristatyti ir propaguoti geriausią patirtį, susijusią su gebėjimų 
įsidarbinti ugdymu ir lavinimu, atitinkančiu tikruosius darbo rinkos poreikius;

24. pabrėžia, kaip svarbu mokytis visą gyvenimą – visą asmens gyvenimą nuolat ugdyti 
gebėjimus ir gerinti žinias, be to, taip gerinama socialinė įtrauktis, asmens vystymasis, 
ugdomas aktyvus pilietiškumas;

25. ragina tvirčiau remti ir pripažinti ir formalųjį, ir neformalųjį švietimą, kaip sudėtinę 
mokymosi visą gyvenimą proceso dalį;

26. pabrėžia, kokios svarbios ekologiškos darbo vietos – tai naujos darbo vietos dabartinei 
globalizuotai rinkai, kurios sąlygomis siekiama išsaugoti ir atkurti aplinkos kokybę;

27. ragina valstybes nares nuolat glaudžiai bendradarbiauti stengiantis panaikinti 
administracines ir teisines studentų ir darbuotojų judumo kliūtis, pripažinti laipsnius ir 
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kvalifikacijas;

28. ragina stengtis visapusiškai integruoti palankių sąlygų neturinčias grupes į užimtumo 
procesą, t. y., be kitų dalykų, ieškoti neįgaliesiems, kurių gebėjimai dažnai ypatingi ar 
išskirtiniai, tinkamų darbo vietų;

29. pabrėžia, kad tam tikroms užimtumo sritims ir tam tikroms pareigybėms nuolat būdinga 
diskriminacija dėl lyties, ir ragina panaikinti vyrų ir moterų traktavimo skirtumus bei tam 
tikrų darbo vietų skirstymą pagal stereotipus į tik moteriškas arba tik vyriškas.
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