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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi švietimo ir mokymo politika atlieka lemiamą vaidmenį kovojant su dideliu 
jaunimo nedarbu; kadangi norint neatsilikti nuo sparčiai besivystančios darbo rinkos 
būtina tikslingiau investuoti į profesinį rengimą ir mokymą, aukštąjį mokslą ir mokslinius 
tyrimus, taip pat į lanksčią mokymo programą ir geresnį įmonių ir švietimo sektoriaus 
bendradarbiavimą;

B. kadangi dualinio mokymo sistemos priklauso nuo glaudaus viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimo, kuriame aktyviai dalyvauja socialiniai partneriai; kadangi valstybėse 
narėse, kuriose stiprus institucinis švietimo sistemos ir darbo rinkos bendravimas, yra 
akivaizdžiai žemas jaunimo nedarbo lygis;

C. kadangi stažuotės yra naudinga priemonė, palengvinanti ir skatinanti jaunimo perėjimą iš 
švietimo sistemos į darbo rinką; kadangi stažuotė turi būti paremta mokymo strategija, 
darbdaviai nuolat piktnaudžiauja stažuotėmis naudodamiesi pigia ir mažai apsaugota 
darbo jėga ir vis daugiau jaunų europiečių prieš sulaukdami neterminuoto darbo 
pasiūlymo dažnai turi atlikti keletą nemokamų arba nepakankamai apmokamų stažuočių;

D. kadangi finansų krizė pagilėjo ir biudžeto mažinimas bei kitos griežto taupymo 
priemonės, ypač silpnos ekonomikos valstybėse narėse, pakenkė mokymo standartams ir 
turėjo tiesioginės neigiamos įtakos jaunimo perspektyvoms gauti išsilavinimą ir darbo 
vietą bei juos išsaugoti; kadangi daugelyje valstybių narių verslo pasaulį slegia didelė 
mokesčių našta;

E. kadangi 2011 m. 7,5 mln. 15–24 metų jaunuolių ir 6,5 mln. 25–30 metų jaunuolių niekur 
nedirbo, nesimokė ir nedalyvavo profesiniame mokyme; kadangi valstybės narės turi 
užtikrinti socialinės apsaugos tinklą ir garantuoti deramas gyvenimo sąlygas darbo 
netekusiems asmenims ir darbo negalintiems susirasti jaunuoliams;

F. kadangi Europos investicijų bankas (EIB) gali finansuoti investicijas šalyse, kuriose 
jaunimo nedarbo lygis viršija ES vidurkį; kadangi EIB galėtų strategines investicijas 
nukreipti į regionus, kad pagerintų ir padidintų užimtumo galimybes ir plėtotų inovacijų 
galimybes;

G. kadangi atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius neturi būti trukdoma vaikams įgyti kuo 
daugiau pagrindinių žinių, nes šios žinios yra geriausias garantas, kad jie prisitaikys prie 
darbo rinkos poreikių ir gyvenimo netikėtumų; kadangi dauguma tyrimų rodo, kad aukštos 
kokybės švietimas nuo pirmųjų mokslo metų yra svarbus siekiant išvengti mokyklos 
nebaigimo ir kuo geriau integruoti į mokyklos gyvenimą vaikus, gyvenančius 
nepalankiausioje socialinėje aplinkoje;

H. kadangi, naudojantis IRT bei naujausiomis technologijomis, atvirieji švietimo ištekliai 
gerina švietimo kokybę, prieinamumą ir teisingumą bei palengvina interaktyvų, kūrybišką, 
lankstų ir asmeniniams poreikiams pritaikytą mokymosi procesą; kadangi visiems 
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prieinamas švietimas, padėdamas mokytis visą gyvenimą, pagerina tvarias įsidarbinimo 
galimybes;

I. kadangi dėl mokyklos nebaigimo trikdomas ekonominis ir socialinis Sąjungos vystymasis 
ir būtinos integruotos priemonės siekiant strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžto tikslo 
sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, kuris turėtų būti mažesnis nei 10 %; 
kadangi mokyklos nebaigę asmenys dažniau lieka bedarbiais ir jiems gresia socialinė 
atskirtis; kadangi plėtojant grįžimo į mokyklą programas, suteikiančias antrą galimybę 
mokyklos nebaigusiems asmenims, reikėtų skirti ypatingą dėmesį pažeidžiamoms 
grupėms, kurioms kyla didelė socialinės atskirties grėsmė, siekiant paskatinti tokius 
asmenis aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;

J. kadangi ir mokyklų mokytojai, ir universitetų dėstytojai susiduria su precedento 
neturinčiais greitai kintančios pasaulio ekonomikos sąlygų iššūkiais, reikalaujančiais 
ugdyti naujus įgūdžius ir kompetencijas, taikyti naujovišką požiūrį ir modernius mokymo 
metodus, kad būtų užtikrintas sėkmingas jaunimo švietimas ir įsidarbinimo galimybės;

K. kadangi ES judumo programomis švietimo, jaunimo reikalų ir ankstyvo užsienio kalbų 
mokymosi srityse skatinamos galimybės įsidarbinti ir judumas darbo rinkoje; kadangi 
2014–2020 m. jaunimo judumą skatinančios programos turi suteikti realių galimybių įgyti 
žinių bei naujų įgūdžių ir taip prisidėti prie jaunimo užimtumo didinimo;

L. kadangi, svarstant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, reikia atlikti išsamią 
2007–2013 m. programos laikotarpiu ES švietimui, mokslui ir kovai su jaunimo nedarbu 
skirto finansavimo analizę; kadangi integruotas požiūris ir įvairių nacionalinių ir ES 
finansavimo programų bei išteklių sąveika prisidės prie sėkmingo jaunimo užimtumo 
skatinimo priemonių įgyvendinimo; kadangi būtina imtis įgyvendinti Europos Sąjungos 
politiką vietos ir nacionaliniu lygmeniu konkrečiais veiksmais;

M. kadangi, nepaisant aukšto bendro jaunimo nedarbo lygio, tam tikruose sektoriuose, pvz., 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT), mokslinių tyrimų ir plėtros bei sveikatos 
priežiūros, vis sunkiau rasti reikiamų kvalifikuotų darbuotojų;

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad valstybės narės riboja švietimui, mokymui ir 
jaunimo reikalams skirtą biudžetą, nes dėl to jaunimas gali netekti švietimo ir darbo 
galimybių, ir primena, kad biudžeto lėšos švietimui ir mokymui turėtų būti laikomos 
būtina ir neįkainojama investicija į ateitį; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina veiksmingiau 
skirti ES finansavimą jaunimo darbo vietų kūrimui;

2. ragina valstybes nares, padedant Komisijai, imtis spręsti nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio jaunimo problemas siekiant jam pasiūlyti 
kokybišką švietimą ir mokymą, kad jis galėtų įgyti integracijai į darbo rinką ar 
reintegracijai į švietimo sistemą reikalingus gebėjimus ir patirtį, įgyvendinant prie jų 
sunkumų pritaikytas mokymo programas;

3. ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių siekiant užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui ir sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių bei užtikrintų kiek įmanoma 
geresnę antrą galimybę mokytis, taip sumažinant nedirbančio, nesimokančio ir 
profesiniame mokyme nedalyvaujančio jaunimo, kuris pažeidžiamiausias esant 
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ilgalaikiam nedarbui, skaičių;

4. pabrėžia, kad būtina visiems užtikrinti švietimą ir mokymą, primena regionų vaidmens 
svarbą vykdant mokymo, užimtumo ir judumo politiką ir ragina naudotis regionų 
turimomis priemonėmis siekiant suteikti geresnes galimybes jaunimui patekti į darbo 
rinką ir padėti jiems įvairinti savo gebėjimus; 

5. ragina stiprinti pedagogų profesinį rengimą ir mokymą, visų pirma kalbant apie modernius 
mokymo metodus bei naujų technologijų naudojimą; pažymi, kad mokymasis visą 
gyvenimą prasideda jau nuo ankstyvojo ugdymo, ir pabrėžia, kad visų pirma reikia 
žaismingai skatinti kalbų mokymąsi;

6. ragina valstybes nares ir atitinkamas institucijas savo švietimo programose skatinti 
mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką siekiant patenkinti dabartinius darbo 
rinkos poreikius;

7. ragina sukurti bendrą rezultatų ir poveikio rodiklių sistemą, kad būtų galima įvertinti 
skirtingomis programomis, apimančiomis įdarbinimo priemones, pasiektą pažangą pagal
jų veiksmingumą ir našumą, o ne tik pagal jų finansinį įgyvendinimą;

8. ragina valstybes nares skatinti jaunimo dalyvavimą formuojant sektorių politiką, susijusią 
su jų vystymusi; mano, kad suteikiant jauniems žmonėms galimybę būti tikrais proceso 
dalyviais, o ne tik stebėtojais ar paramos gavėjais, bus sustiprintas jaunimo politikos 
formavimo teisėtumas ir padidinta jo nauda;

9. ragina dažniau taikyti dualinio mokymo sistemas, pagal kurias būtų derinamas teorinis ir 
praktinis mokymas; pabrėžia socialinių partnerių dalyvavimo kuriant šias sistemas svarbą; 
ragina Komisiją parengti kokybiškas modernios dualinio mokymo sistemos gaires, kurias 
papildytų plačiai apibrėžtų neakademinių Europoje svarbių profesijų sąrašas;

10. ragina Komisiją kovojant su jaunimo nedarbu aktyviai prašyti paramos ir iniciatyvų bei 
kitų bendradarbiavimo formų iš privačiojo sektoriaus ir ragina kurti partnerystes ir su 
įmonėmis, ir su viešuoju ir privačiuoju sektoriumi; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
sukurti Europos gamybinės praktikos aljansą ir tikisi, kad Komisija, pasikonsultavusi su 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, parengs skaidrią Europos stažuočių kokybės 
sistemą;

11. ragina valstybes nares įdiegti teisiškai privalomą stažuočių ir pameistrysčių kokybės 
sistemą, kurioje būtų numatytas deramas darbo užmokestis, o įgytos žinios pripažįstamos 
kaip darbo patirtis, ir gerinti jaunų žmonių ankstyvojo konsultavimo ir profesinio 
orientavimo paslaugas siekiant stiprinti jų gebėjimus priimti sąmoningus sprendimus dėl 
būsimos karjeros bei sudaryti palankesnes sąlygas jiems patekti į darbo rinką;

12. ragina valstybes nares gerinti verslo įmonių ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimą bei 
stiprinti jų partnerystę visais lygmenimis, kad mokymo programos būtų geriau susietos su 
darbo rinkos poreikiais, pvz., plečiant sektoriaus įgūdžių sąjungas ir žinių sąjungas;

13. ragina valstybes nares pašalinti esamas kliūtis tarpvalstybinėms pameistrystėms ir 
stažuotėms, kad jaunimui būtų užtikrinta geresnė galimybių mokytis dirbant pasiūla ir 
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paklausa, ir taip pagerintas judumas ir įsidarbinimo galimybės, ypač pasienio regionuose;

14. pabrėžia profesinio rengimo ir mokymo kokybės gerinimo svarbą siekiant užtikrinti 
tinkamą švietimo ir darbo rinkos paklausos pusiausvyrą; mano, kad profesinis rengimas ir 
mokymas neturėtų būti skatinamas aukštojo mokslo sąskaita; pabrėžia, kad turi būti 
gerinama profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokymo sąveika ir perėjimas iš vieno 
mokymo į kitą; pabrėžia, kad reikalingos lankstesnės mokymo programos siekiant 
sudaryti geresnes galimybes jauniems žmonėms patekti į darbo rinką ir geriau prisitaikyti 
prie būsimų darbo rinkos pokyčių;

15. pabrėžia, kad svarbu gerinti aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo kokybės 
standartus bei prieinamumą; pabrėžia, kad svarbu mokytis užsienio kalbų mokyklose ir 
profesinio mokymo įstaigose, nes tai būtina sąlyga norint toliau stiprinti gebėjimus, taip 
pat judumui ir geresnei jaunimo realizacijai darbo rinkoje; ragina valstybes nares įtraukti 
užsienio kalbų mokymą į savo švietimo sistemas;

16. ragina valstybes nares remti neformaliojo švietimo pripažinimą, nes jis atlieka svarbų 
vaidmenį rengiant jaunimą darbo rinkai, ugdydamas labai svarbius tarpasmeninius 
įgūdžius, kurių reikalauja darbdaviai; pabrėžia, kad svarbu greitai pasinaudoti gerąja 
patirtimi, susijusia su merginų ir moterų galimybėmis įgyti išsilavinimą srityse, kurios 
tradiciškai laikomos labiau vyriškomis, visų pirma naujųjų informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) sektoriuje;

17. pabrėžia jaunų žmonių bendrųjų gebėjimų, pvz., IRT, vadovavimo, kritinio mąstymo, 
kalbų ir verslumo, ugdymo svarbą, taip pat ir mokantis užsienyje, kad jie galėtų pagerinti 
savo perspektyvas darbo rinkoje ir gebėjimą prisitaikyti prie būsimų darbo rinkos pokyčių; 
ragina valstybes nares skirti daugiau dėmesio šiems įgūdžiams savo mokymo programose;

18. ragina valstybes nares remti jaunimo savarankišką darbą gerinant verslumo ugdymą; 
pabrėžia, kad būtinas ypatingas dėmesys, siekiant sumažinti jaunimo baimę rizikuoti, nes 
tai yra būtina sėkmingo verslumo sąlyga; prašo suteikti mokesčių lengvatų jaunuolių 
įsteigtoms ir valdomoms įmonėms, siekiant plėtoti verslo kultūrą ir vystyti gebėjimą kurti 
naujas darbo vietas;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau gerinti skaidrumą ir suderinti kvalifikacijų 
pripažinimą Sąjungoje, ypač taikant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą, 
Europasą ir Europos kvalifikacijų sandarą, siekiant visiškai įgyvendinti Tarybos 
rekomendaciją dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos rezultatų patvirtinimo bei užtikrinti 
tarpvalstybinį neformaliojo švietimo ir savimokos pripažinimą; pabrėžia, kad svarbu laiku 
įgyvendinti šias iniciatyvas ir pranešti apie jų įgyvendinimą;

20. palankiai vertina Jaunimo garantijų iniciatyvą ir ragina valstybes nares įsipareigoti 
veiksmingai ir laiku ją įgyvendinti, taip pat kuriant valstybinių įdarbinimo tarnybų ir 
švietimo įstaigų partnerystę, kaip būdą padėti jaunuoliams iš karto, kai jie baigia mokytis; 
pabrėžia, kad reikia išplėsti šias garantijas visam jaunimui iki 30 metų;

21. pabrėžia, kad Jaunimo garantijų iniciatyvai būtinas pakankamas finansavimas Europos 
socialinio fondo ir kitų ES struktūrinių fondų lėšomis, ir primena, kad jaunimui skirtų 
darbo vietų kūrimas yra vienas iš pagrindinių sanglaudos politikos, remiamos ERPF ir 
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ESF lėšomis, tikslų; tačiau pažymi, kad šie veiksmai neturėtų varžyti struktūrinių pastangų 
ir reformų, būtinų tam, kad kai kurių valstybių narių švietimo sistemos ir darbo rinkos 
būtų pritaikytos ateities iššūkiams;

22. ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti aiškius Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslus ir 
rodiklius, kad būtų galima veiksmingai išmatuoti ir įvertinti šios iniciatyvos poveikį;

23. pabrėžia studentų judumo programų svarbą ir ragina valstybes nares remti suplanuotą 
didesnį šių programų finansavimą pagal naują 2014–2020 m. daugiametę finansinę 
programą; pabrėžia pasiūlytos ES paskolų garantijų priemonės dieninio skyriaus 
magistrantūros studentams ES ir trečiosiose šalyse vaidmenį, kad toliau būtų gerinamos 
jaunimo judumo ir daugiamačio universitetų reitingavimo sąlygos;

24. ragina Europos Komisiją į visas savo programas įtraukti kovos su jaunimo nedarbu 
priemones, taikant į bendrą ir integruotą požiūrį, atitinkantį strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“;

25. ragina valstybes nares užtikrinti geresnes jaunimo galimybes gauti darbo pasiūlymų bei 
stažuočių ir į aukštojo mokslo programas įtraukti darbo paieškos mokymo pagrindus; 

26. primena, kad taikant ES švietimo sistemas turi būti skatinamas teisingų ir lygių galimybių 
principas; ragina skatinti gebėjimus, kurių reikia norint turėti geresnes galimybes mokytis 
visą gyvenimą (žinių visuomenėje tai yra būtina sąlyga).
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