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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad visų iniciatyvų tikslas turėtų būti jaunimo mokymas ateities Europai, tai 
reiškia, visam jaunimui reikia suteikti galimybes siekti modernios ir tvarios visuomenės 
technologiniais reikalavimais grindžiamo išsilavinimo bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinio rengimo įstaigose ir aukštosiose mokyklose;

2. pabrėžia būtinybę kovoti su jaunimo nedarbu, kurio priežastys Tarptautinės darbo 
organizacijos (ILO) duomenimis yra ne pajamų ir su darbo užmokesčiu nesusijusių 
sąnaudų dydis, teisės dalyvauti priimant sprendimus ir socialiniai apsaugos standartai, 
taip pat pabrėžia, kad visose darbo sutartyse nuo pirmos dienos privaloma numatyti 
neapribotas socialines teises, ir nesutinka su pasiūlymu nukrypti nuo šio principo;

3. pakartoja, kad svarbu įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ integruotas gaires, skirtas 
jaunimo nedarbui mažinti, nustatyti konkretesnius, aiškesnius tikslus; mano, kad 
Komisija turėtų kontroliuoti iniciatyvoje nurodytas tikslines grupes ir rodiklius, taip pat 
mano, kad iniciatyvos įgyvendinimo metu pažangą reikėtų vertinti aiškiais rodikliais;

4. mano, kad būtina skatinti viso jaunimo savarankišką judumą mokantis bendrojo lavinimo 
ir profesinio mokymo mokyklose bei užimtumo tikslais nepriklausomai nuo jaunimo 
finansinės padėties, o dėl judumo lygio kiekvienas žmogus gali spręsti pats;

5. pabrėžia, kad jaunimą būtina geriau ruošti pereinamajam laikotarpiui iš bendrojo 
lavinimo, profesinio mokymosi ir studijų aukštojoje mokykloje į darbo rinką, toks 
perėjimas turi įvykti be pertraukų, ir džiaugiasi iniciatyva „Europos jaunimo garantijos”; 
mano, kad į tvarios jaunimo nedarbui skirtos mažinti strategijos rengimą būtina įtraukti 
socialinius partnerius ir jaunimo organizacijas, rengiant strategiją būtina oficialiai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją;

6. mano, kad būtina sudaryti geresnes šeimos ir socialines sąlygas jaunuoliams bei 
mokymąsi mokyklose labiau orientuoti į profesijos rinkimąsi ir paieškas;

7. mano, kad būtina skatinti jaunimą profesiją rinktis ne pagal lytį, kad reikia imtis 
priemonių, atskleidžiančių išsamų profesinių galimybių vaizdą, ir kad reikia ypač 
mergaites anksti pradėti skatinti domėtis matematinėmis ir techninėmis profesijomis bei 
jas rinktis;

8. pabrėžia, kad aktyvi darbo rinkos politika įskaitant valstybės lėšomis remiamas darbo 
programas jaunimui ir naujų, tvarių ir gerų darbo vietų kūrimas yra būtinos sąlygos 
kovojant su jaunimo nedarbu ir kad būtina tikslingiau naudoti turimų fondų, pvz., 
Europos socialinio fondo, lėšas;

9. pabrėžia, kad menkesnes galimybes turintiems jaunuoliams būtina sudaryti sąlygas 
patekti į darbo rinką individualiai juos remiant ir kad valstybės lėšomis remiamos darbo 
vietos yra veiksmingas ypač nepalankiose sąlygose esančių jaunuolių integracijos 
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instrumentas;

10. pabrėžia, kad stažuotės visų profesijos paieškų etapų metu yra tinkama profesijos 
paieškos priemonė, tačiau jos neturi pakeisti nuolatinių darbo vietų ir privalo garantuoti 
pakankamas pajamas ir socialinę apsaugą, taip pat pabrėžia, kad reikia sukurti Europos 
stažuočių kokybės sistemą;

11. pabrėžia, kad jaunimas, užsiimdamas profesine veikla, turi turėti profesinio tobulinimosi 
galimybę ir kad nuo pat profesinės karjeros pradžios būtina skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą.


