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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 to, cik svarīgi ir ieguldījumi izglītībā, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķus un stiprinātu Eiropas konkurētspēju, kā arī mudina dalībvalstis uzlabot 
mūžizglītības (MI) pieejamību visiem, neraugoties uz budžeta konsolidācijas procesiem;

2. atgādina, ka augstāks prasmju un zināšanu līmenis ir vajadzīgs, lai mazinātu bezdarbu, 
sekmētu brīvprātīgo ģeogrāfisko mobilitāti, veicinātu profesionālo mobilitāti un 
nodrošinātu Eiropas rūpniecību, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) ar atbilstīgi 
izglītotu un apmācītu darbaspēku;

3. uzsver izglītības un profesionālo konsultāciju nepieciešamību, lai palīdzētu audzēkņiem, 
praktikantiem un darbiniekiem noteikt to izglītības un apmācības virzienu, kurš vislabāk 
piemērots viņu vēlmēm un interesēm, un atzīst, ka darba tirgus tendenču paredzēšana var 
būt ļoti noderīga visiem, uz kuriem tas attiecas, lai varētu darboties mērķtiecīgāk un veikt 
apzinātu izvēli;

4. pauž nožēlu par krīzes dēļ samazināto finansējumu izglītībai un uzņēmumu piedāvātās 
mācību prakses trūkumu;

5. atgādina, ka darba devēju pamatpienākums ir panākt, lai mūžizglītība kļūtu par realitāti 
visiem, un mudina darba devējus sekmēt pastāvīgu apmācību visā darbinieku karjeras 
laikā; 

6. mudina dalībvalstis izvirzīt sev vērienīgus mērķus un piemērot inovatīvus politikas 
virzienus cīņā pret priekšlaicīgu izglītības pārtraukšanu un aicina veidot daudzveidīgas un 
elastīgas mācību iespējas, kas būtu pielāgotas dažādu audzēkņu vajadzībām, ieviest
dubultas sistēmas, kas apvieno studijas ar praktisko apmācību, kā arī labākas iespējas 
profesionālajā izglītībā un apmācībā;

7. aicina veidot intensīvāku politisko dialogu un sadarbību izglītības un apmācības jomā 
starp Eiropas Savienību un tās starptautiskajiem partneriem, lai atspoguļotu arvien 
pieaugošo savstarpējo ekonomisko, sociālo un politisko atkarību un sekmētu stratēģijas 
„Eiropa 2020” ārējās dimensijas īstenošanu.


