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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 ieguldījumi izglītībā un apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju prognozēšanā ir 
izšķirīgi, lai varētu sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi uzlabot izglītības līmeni, t.i., 
samazināt skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 10 % vai mazāk un palielināt augstāko 
vai līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz vismaz 40 %;

2. pauž nožēlu par nesamērīgi augsto jauniešu bezdarba līmeni ES; atzīmē, ka jauniešu 
bezdarbam ir nelabvēlīga ietekme uz sociālo kohēziju, taisnīgumu un izaugsmi; aicina 
Komisiju un dalībvalstis sadarboties, lai par prioritāti izvirzītu aktīvas darba tirgus 
politikas īstenošanu nolūkā pārvarēt šo krīzi;

3. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt vienlīdzīgu un vispārēju piekļuvi augsti kvalitatīvai valsts 
izglītībai un mūžizglītībai, lai ikviens varētu sociāli un intelektuāli pilnveidoties, kā arī 
apgūt darba dzīves uzsākšanai nepieciešamās prasmes;

4. uzsver — lai sasniegtu šos mērķus, būtiski ir saskaņoti risinājumi izglītībā, apmācībā un 
darbavietās ar mērķi sniegt profesionālu un izglītības kvalifikāciju, un ir nepieciešamas 
iniciatīvas pieaugušo izglītības un pamatprasmju atjaunošanas jomā; aicina dalībvalstis 
izveidot visā valsts teritorijā karjeras konsultāciju pakalpojumu tīklu, kas ļautu saņemt 
lietderīgu informāciju par apmācības un izglītības iespējām, kā arī novērtēt individuālās 
prasmes, lai tādējādi panāktu to grupu integrāciju, kuras atrodas vissliktākajā situācijā, jo 
ir vismazāk izglītotas un kvalificētas;

5. atzīst, ka profesionālajai izglītībai ir jāsniedz būtisks ieguldījums, lai ļautu lielam jauniešu 
skaitam īstenot savu potenciālu, kā arī lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

6. uzskata, ka Komisijas paziņojumā ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas saskaņošanu; 
tādēļ mudina dalībvalstis, it īpaši to attiecīgās ministrijas, ciešāk iesaistīties nepieciešamo 
prasmju agrīnas identificēšanas procesā, ierosinot tās noteikt vismaz 10 gadu laikposmam; 
ir pārliecināts, ka izglītības un mācību programmu plānošanā ir nepieciešama efektīva 
saziņa un sadarbība starp darba devējiem, darbiniekiem un izglītības un apmācības 
iestādēm, izmantojot īpašus mehānismus, lai noteiktu darba tirgus vajadzības; atkārto, ka 
šajā sakarībā ir nepieciešams nodrošināt sabiedrības piekļuvi kvalitatīvai informācijai; 
aicina dalībvalstis iekļaut to izglītības, apmācības un mūžizglītības programmās 
transversālās prasmes, kas saistītas ar IKT lietošanu, māksliniecisko izpausmi, mobilitāti, 
demokrātisko līdzdalību un multikulturālismu; tādēļ uzsver, ka ir būtiski atzīt un izmantot 
iemaņas un prasmes, kas iegūtas ar informālās un neformālās izglītības palīdzību;

7. norāda, ka dažādās nozarēs pieprasīto darbavietu un profesiju izpētei, kuru veic uz 
sociālās partnerības pamata, ir jāsaņem pienācīgs atbalsts;

8. norāda, ka ES darbaspēkam jākļūst kvalificētākam, lai spētu sekmēt tehnoloģiju attīstību 
un jaunas pieejas darba organizācijai, kā arī tām pielāgoties; aicina dalībvalstis vairāk 
ieguldīt izglītības un apmācības sistēmās, lai laikus noteiktu nepieciešamās prasmes, 
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saskaņotu piedāvājumu ar pieprasījumu, kā arī nodrošinātu karjeras konsultāciju 
pakalpojumus;

9. atzinīgi vērtē Eiropas Nodarbinātības novērošanas punkta izveidi un atzīst, ka tādu 
karjeras mobilitātes tiešsaistes rīku izveide, kuri sniedz skaidru informāciju par darba 
iespējām, piemēram, „ES prasmju panorāma”, varētu palīdzēt topošajiem darbiniekiem 
izvēlēties karjeras virzienu un apgūt vēlamo prasmju — kā IKT un svešvalodas —
kombināciju, tādējādi stiprinot viņu profesionālās izredzes un spēju pielāgoties; ir 
pārliecināts, ka šīm prognozēm būtu jāattiecas uz 10 gadu laikposmu;

10. uzskata, ka ciešāka saikne starp izglītības un uzņēmējdarbības jomām varētu palīdzēt 
pareizi noteikt attiecīgajā brīdī pieprasītās spējas un līdz ar to veicināt jauniešu 
iekļaušanos darba tirgū;

11. atgādina, ka augstskolām un mācību iestādēm ir būtiska nozīme dalībvalstu reģionālajā 
ekonomikā un ka tās ir unikālas vietas, kur inovācija, izglītība un pētniecība apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka cieša sadarbība starp akadēmisko augstskolu 
fakultātēm, pašām akadēmiskajām augstskolām, citām augstākās izglītības un mācību 
iestādēm, reģioniem, valdībām, pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām, jo īpaši 
darba devējiem un darbiniekiem, un uzņēmējiem ir būtiski nepieciešama Eiropas 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai; atzīst augstskolu un uzņēmumu dialoga nozīmi šajā 
sakarībā;

12. norāda, ka izglītības internacionalizācijai ir sociāla, kultūras un ekonomiska nozīme, un 
tādēļ mudina Komisiju veicināt pētnieku, studentu, zinātnieku un pasniedzēju 
starptautisko mobilitāti gan ES iekšienē, gan ārpus tās;

13. pauž bažas, ka augsti kvalificēti speciālisti strādā viņu spējām neatbilstošu vai 
nekvalificētu darbu, tādējādi šķērdējot ES intelektuālo potenciālu;

14. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā amatniecība un ar to saistītās prasmes un jāizstrādā 
stratēģijas amatnieku izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu amatniecības sektora kultūras 
identitāti; šajā sakarībā vērš uzmanību uz to, ka ir svarīgi atbalstīt jaunu amatnieku un 
amatnieču ar darbu saistītu profesionālo apmācību un mobilitāti; norāda, ka prakses 
veicināšana kā līdzeklis jauniešu iekļaušanai šajā nozarē varētu būt aktīva un sekmēšanas 
vērta politika, un šajā saistībā aicina dalībvalstis atbilstīgi rīkoties; uzsver humanitāro 
zinātņu nozīmi pagātnes izpētē un kultūras identitāšu labākā saglabāšanā;

15. uzskata, ka jāīsteno pasākumi ar mērķi izveidot sistēmu informālai apmācībai darbavietā, 
piemēram, stažēšanās sistēmu, tostarp arī tradicionālajos amatos un profesijās, lai jaunu 
prasmju un darbu apguvi padarītu pieejamāku un veicinātu darba tirgus dažādošanu;

16. uzsver, ka nepieciešams uzlabot to profesiju un darbavietu tēlu un pievilcību, kurās trūkst 
darba tirgus vajadzībām nepieciešamā darbaspēka;

17. aicina Komisiju vairāk popularizēt un finansiāli atbalstīt Leonardo da Vinci programmu, 
kas palīdz cilvēkiem gūt jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas un padara 
profesionālo izglītību pievilcīgāku visiem; turklāt norāda, ka apmācība darbavietā ir īpaši 
svarīga, un aicina atbalstīt valstu sistēmas, kas veicina šādas karjeras attīstības iespējas;
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18. norāda, ka Erasmus apakšprogrammas izpildes līmenis ir gandrīz 100 %; atgādina — ir 
dokumentēti pierādīts, ka Erasmus vērā ņemami atvieglina studijas ārzemēs un sniedz 
studentiem daudzpusīgākas iemaņas un ka tas savukārt ievērojami uzlabo šajā programmā 
piedalījušos studentu nodarbinātības izredzes un līdz ar to būtiski veicina Eiropas 
konkurētspēju;

19. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES iedzīvotājiem 
un par noderīgu prasmi darba tirgū; tādēļ atbalsta prasību pēc šādas prasmes, valodu 
mācīšanos un valodu mācīšanas attīstību, it īpaši saistībā ar kvalifikācijas celšanu, tostarp 
saziņas prasmes apguvi valodās, kuras ir mazāk izplatītas starptautiskā vidē un tiek mazāk 
lietotas;

20. uzskata, ka netiek pievērsta pietiekama uzmanība migrantu no valstīm, kuras nav ES 
dalībvalstis, potenciālam darba tirgus prasību nodrošināšanā;

21. uzskata, ka neakadēmiska un tehniska augstākā izglītība ir galvenā joma saikņu 
veidošanai starp prasmju apguvi un uzņēmumu vajadzībām, kā arī ekonomiskās 
izaugsmes un produktivitātes mērķiem;

22. atzīst, ka augstskolas un apmācības iestādes spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei; 
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav pētniecības un attīstības resursu, var gūt labumu no 
augstskolu izpētes resursiem un specializētajām zināšanām, tāpat MVU var piedāvāt 
studentiem kvalitatīvu stažēšanos, kas papildina viņu izglītību un ievērojami palielina 
darba iespējas; tādēļ aicina stiprināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, 
apmācības iestādēm un MVU, sniedzot studentiem iespēju apgūt un pilnveidot 
uzņēmējdarbības prasmes; norāda uz kultūras un radošo nozaru nozīmi, radot piemērotu 
vidi mācībām un praksei;

23. aicina apmainīties ar pieredzi un iepazīstināt ar labāko praksi, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību;

24. uzsver, ka nozīmīga ir mūžizglītība — pastāvīga zināšanu un prasmju pilnveidošana mūža 
garumā, kas turklāt veicina sociālo integrāciju, personības attīstību un aktīvu 
pilsoniskumu;

25. aicina stingrāk atbalstīt un atzīt gan formālo, gan neformālo izglītību kā mūžizglītības 
procesa neatņemamu daļu;

26. uzsver, ka svarīgas ir videi draudzīgas darbavietas kā jaunas darbavietas pašreizējā 
globālajā tirgū nolūkā saglabāt un atjaunot vides kvalitāti;

27. aicina dalībvalstis pastāvīgi un cieši sadarboties, lai novērstu administratīvos un juridiskos 
šķēršļus studentu un darba ņēmēju mobilitātei, kā arī zinātnisko grādu un kvalifikāciju 
atzīšanai;

28. mudina censties, lai panāktu nelabvēlīgu grupu pilnīgu integrāciju nodarbinātības procesā, 
tostarp attiecībā uz piemērota darba meklēšanu cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem bieži 
piemīt retas vai ārkārtējas prasmes;
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29. uzsver, ka atsevišķās nodarbinātības jomās un noteiktos amatos pastāv noturīga dzimumu 
diskriminācija, un aicina izskaust atšķirības attieksmē pret vīriešiem un sievietēm un 
stereotipus par to, ka noteiktas darbavietas ir piemērotas tikai vienam vai otram 
dzimumam.
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