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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, kaip svarbu investuoti į mokymąsi norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus ir padidinti Europos konkurencingumą, ir primygtinai ragina valstybes nares 
visiems padidinti galimybę mokytis visą gyvenimą, nepaisant biudžeto konsolidavimo 
procesų;

2. primena, kad norint sumažinti nedarbą, palengvinti savanorišką geografinį judumą, 
paskatinti profesinį judumą ir aprūpinti Europos pramonę, ypač MVĮ, tinkamą 
išsilavinimą ir kvalifikaciją turinčia darbo jėga būtina siekti aukštesnio kompetencijos ir 
žinių lygio;

3. pabrėžia mokymo ir profesinio orientavimo būtinybę siekiant padėti besimokantiesiems ir 
dirbantiesiems asmenims atrasti geriausiai jų polinkius bei interesus atitinkantį švietimo ir 
mokymosi būdą ir pripažįsta, kad visiems suinteresuotiems asmenims gali būti labai 
naudinga numatyti darbo rinkos tendencijas siekiant tikslingiau nukreipti savo veiksmus ir 
rinktis remiantis informacija;

4. apgailestauja, kad dėl krizės sumažėjo švietimo finansavimas ir įmonių galimybės 
pasiūlyti mokymo stažuotes;

5. primena, kad viena svarbiausių darbdavių atsakomybės sričių – visiems užtikrinti 
mokymąsi visą gyvenimą, ir ragina juos remti tęstinį darbuotojų mokymą visą jų profesinį 
gyvenimą;

6. primygtinai ragina valstybes nares nusistatyti plataus užmojo tikslus ir taikyti novatorišką 
politiką sprendžiant mokyklos nebaigimo problemą ir ragina rinktis įvairias bei lanksčias 
mokymosi formas, padedančias suderinti skirtingus besimokančiųjų poreikius, diegti 
dvejopas sistemas, apimančias teorinį ir praktinį mokymąsi bei užtikrinančias geresnes 
profesinio rengimo ir mokymo galimybes;

7. ragina stiprinti Sąjungos ir jos tarptautinių partnerių politinį dialogą bei bendradarbiavimą 
švietimo ir mokymo srityje siekiant atsižvelgti į didėjančią ekonominę, socialinę ir 
politinę tarpusavio priklausomybę ir padėti įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ išorės 
aspektą.


