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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. mano, kad švietimas ir mokymas yra itin svarbus jaunimo integracijai į darbo rinką ir 
pabrėžia, kad svarbu kurti visiems prieinamas mokymosi visą gyvenimą programas ir 
ugdyti žmonių gebėjimus bei kompetenciją, aptartą komunikate „Nauji gebėjimai naujoms 
darbo vietoms“;

2. pabrėžia, kad svarbu padėti jaunimui pradėti savo verslą ir rekomenduoja ugdymo 
institucijose vykdyti ES informacinę kampaniją, kuri aprėptų verslumo, pradinio kapitalo, 
naujai pradėto verslo apmokestinimo, paramos mokymui temas;

3. mano, kad labai svarbu kurti ugdymo ir darbo organizacijų partnerystę ir ragina gerinti 
studentų, mokytojų ir darbuotojų judumą;

4. pritaria tam, kad mokymai organizuojami taip, kad papildytų mokyklų programas, o 
mokiniams būtų suteikiama galimybė įgyti darbo patirties ir taip palengvinama jų būsima 
integracija į darbo rinką;

5. mano, kad itin svarbu plėtoti stažuotes, nes jos suteikia galimybę pradėti dirbti ir turint 
nedidelę patirtį ir gebėjimus; mano, kad stažuotės yra naudinga priemonė, padedanti 
suderinti išsilavinimą ir darbą, nes pagal kai kurias programas darbą po sėkmingos 
stažuotės susiranda 70 proc. stažuotojų;

6. mano, kad gamybinės praktikos dalyviai turėtų būti tinkamai mokomi ir kad šis 
mokymasis dirbant turėtų padėti įgyti kompetencijos ir gebėjimų, sustiprinti švietimo ir 
darbo sąsajas, ir siūlo, kad be technologijų ir tiksliųjų mokslų būtų mokama užsienio 
kalbų;

7. primena, kad naujoji ES 2020 m. strategija atlieka itin svarbų vaidmenį didinant piliečių 
užimtumą, o jaunimas yra svarbiausias veiksnys, padėsiantis pasiekti jos tikslų, mano, jog 
itin svarbu, kad jaunimui būtų teikiamas geresnis švietimas ir mokymas.


