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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes Eiropas 
vajadzībām, proti, dodot visiem jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un ilgtspējīgas 
sabiedrības tehnoloģiskajām prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, arodizglītību un 
augstāko izglītību;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar Starptautiskās Darba 
organizācijas viedokli turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās drošības standartiem, kā 
arī norāda, ka visos darba līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt paredzētām 
neierobežotām sociālajām tiesībām, un noraida priekšlikumu atkāpties no šā principa;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt konkrētus un pārbaudāmus mērķus, īstenojot 
stratēģijas „ES 2020” integrētās pamatnostādnes jauniešu bezdarba mazināšanai; uzskata, 
ka Komisijai būtu jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress jānovērtē ar precīziem rādītājiem;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības nolūkā 
būtu jāveicina visu jauniešu brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu finansiālajām 
iespējām, taču katram pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes pakāpi;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no skolas, arodizglītības un augstskolas uz darba 
dzīves posmu un šai pārejai jānotiek nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas jauniešu 
nodarbinātības garantijas iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba mazināšanai, 
turklāt jānodrošina iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu ģimenes un sociālās vides un skolas loma profesionālajā 
orientācijā un profesijas meklējumos;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek saistīta 
ar viņu dzimumu, ka ir jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu priekšstatu par 
profesionālajām iespējām, un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus veidojas interese 
par matemātiskām un tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta viņas šajā procesā;

8. uzskata, ka nepieciešami priekšnoteikumi jauniešu bezdarba novēršanai ir aktīva darba 
tirgus politika, kas ietvertu arī valsts atbalstītas nodarbinātības programmas jauniešiem, 
kā arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, Eiropas Sociālais fonds;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba tirgum, 
kuriem sākotnēji ir sliktākas izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu vietas ir iedarbīgs 
instruments īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu integrācijai;
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10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas posmā, 
taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, turklāt ir 
jānodrošina pienācīgi ienākumi un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas kvalitātes 
sistēma prakses kvalitātes nodrošināšanai;

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves laikā jābūt pieejamai profesionālajai tālākizglītībai un 
mūžizglītība jāveicina jau no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.


