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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda uz jaunatnes stratēģijas ietekmi pirmajā laikposmā (2010–2012), nodrošinot 
elastīgu starpnozaru regulējumu Komisijas, dalībvalstu un ieinteresēto personu līdzdalībai;

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas nodarbinātības aspekti prasa arvien steidzamāku 
risinājumu, ņemot vērā pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba satraucoši augsto līmeni;
uzsver, ka, pievēršot lielāku uzmanību jauniešu nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs iespējams sasniegt divus vispārējus jaunatnes 
stratēģijas mērķus — radīt jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un veicināt sociālo 
integrāciju;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš mazāk aizsargātām grupām, kuras pakļautas 
augstam sociālās atstumtības riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, nestrādā un 
neapgūst profesiju (NNN), kā arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem jauniešiem;

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot dialogu starp 
izglītības nozari un valsts un privātiem nodarbinātības dienestiem, ciešāk saistot sākotnējo 
un turpmāko profesionālo apmācību un ieviešot duālās izglītības sistēmas;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus ieviest prakses kvalitātes sistēmu un izveidot 
Māceklības aliansi, lai visā ES nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; aicina 
dalībvalstis steidzami ieviest garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu jauniešu vidū, 
šim nolūkam izmantojot ES fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, kuri pieejami 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju praktiski atbalstīt 
dalībvalstis, tām ieviešot garantiju jauniešiem;

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas no 
dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) iespējas, tām 
īstenojot jaunatnes stratēģiju; uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu nodarbinātības 
veicināšanai, ir uzskatāmi par ieguldījumu;

7. prasa jaunatnes stratēģijas īstenošanā iesaistīt visas ieinteresētās personas, jo īpaši sociālos 
partnerus.


