
PR\806138LV.doc PE439.253v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2009/2221(INI)

2.3.2010

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par jauniešu piekļuves uzlabošanu darba tirgum, praktikanta, prakses un 
mācekļa statusa nostiprināšanu
(2009/2221(INI))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Emilie Turunen



PE439.253v01-00 2/9 PR\806138LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PR_INI

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS ............................................3

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................8



PR\806138LV.doc 3/9 PE439.253v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jauniešu piekļuves uzlabošanu darba tirgum, praktikanta, prakses un mācekļa 
statusa nostiprināšanu
(2009/2221(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Lisabonas stratēģijas izvērtējuma dokumentu SEC(2010)0114;

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunas prasmes jaunām darbavietām — saskaņotu 
darba tirgus vajadzību un prasmju plānošana” (COM(2008)0868);

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu — pielikumu Komisijas paziņojumam 
„Jaunas prasmes jaunām darbavietām” (SEC(2008)3058);

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kopīga apņemšanās nodarbinātībai” 
(COM(2009)0257);

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 9. martā Briselē pieņemtos secinājumus par paziņojumu 
„Jaunas prasmes jaunām darbavietām — saskaņotu darba tirgus vajadzību un prasmju 
plānošana”;

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sekmēt jaunatnes pilnīgu iesaistīšanos izglītībā, 
nodarbinātībā un sabiedrībā” (COM(2007)0498), ko papildina Komisijas darba dokuments 
„Jauniešu nodarbinātība ES” (SEC(2007)1093);

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES jaunatnes stratēģija — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt 
jauniešus. Atjaunināta atvērtās koordinācijas metode, kā risināt jauniešu problēmas un 
tiem pavērt jaunas iespējas” (COM(2009)0200);

– ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu, 
(COM(2009)0329);

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada novembra ziņojumu „Nodarbinātība Eiropā 
2009. gadā”;

– ņemot vērā 2010. gada februāra neatkarīgo ziņojumu „Jaunas prasmes jaunām 
darbavietām: tūlītēja rīcība”, kurā sniegtas rekomendācijas un galvenie ieteikumi par 
iniciatīvas turpmāku attīstīšanu saistībā ar nākotnes ES stratēģiju izaugsmei un 
nodarbinātībai 2020. gadam;

– ņemot vērā 2008. gada septembra neatkarīgo ziņojumu „Virzība uz nodarbinātību: 
pašreizējā prakse un nākotnes vajadzības jauniešu integrācijai darba tirgū. Jaunieši darba 
vietās un bezdarbs: domājot par jauniešu labāku integrāciju darba tirgū”, ko Komisija 
pasūtīja saistībā ar projektu „Jaunatne” (galīgais ziņojums „Jaunatne” 2008. gada 
septembrī);
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– ņemot vērā Eurofound 2007. gada marta pētījumu „Jaunatne un nodarbinātība”;

– ņemot vēra CEDEFOP 2009. gada maija pētījumu „Specializēta profesionālā orientācija: 
speciālistu kompetences un kvalifikācijas virzieni Eiropā”;

– ņemot vērā 2009. gada maija CEDEFOP pētījumu „Prasmes Eiropas nākotnei: 
profesionālo prasmju vajadzību plānošana”;

– ņemot vērā 2009. gada decembra CEDEFOP Ceturto ziņojumu par profesionālās 
izglītības un apmācības izpēti Eiropā: vienoto pārskatu „Profesionālās izglītības un 
apmācības modernizēšana”;

– ņemot vērā 2008. gada novembra ESAO nodarbinātības perspektīvas 2008. gadam „Labs 
sākums? Jauniešu pāreja uz darba tirgu ESAO dalībvalstīs”;

– ņemot vērā 2005. gada marta Eiropas Jaunatnes paktu, kura mērķis ir visu jauniešu 
līdzdalības veicināšana izglītībā, nodarbinātībā un sabiedrībā;

– ņemot vērā Génération Précaire vārdā iesniegto Vācijas valstspiederīgās Anne-Charlotte 
Bailly lūgumrakstu Nr. 1452/2008, par godīgu praksi un jauniešu pienācīgu piekļuvi 
Eiropas darba tirgum;

– ņemot vēra Eiropas Kopienu Tiesas 2010. gada lēmumu (C-555/07) par nediskriminācijas 
principu vecuma dēļ;

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 156. pantu;

– ņemot vērā tā Reglamenta 48. pantu;

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Kultūras un izglītības komitejas 
ziņojumu un atzinumu (A7-0000/2010);

A. tā kā ekonomikas krīze ir izraisījusi ievērojamu bezdarba rādītāju pieaugumu ES 
dalībvalstīs; tā kā šī tendence ir nesamērīgi skārusi jauniešus; tā kā 2009. gada decembrī 
vairāk nekā 5,5 miljoni ES jauniešu vecumā līdz 25 gadiem bija bezdarbnieki, kas 
pielīdzināms 21,4 % jaunatnes;

B. tā kā jauniešu bezdarbs un nepietiekama nodarbinātība sabiedrībai rada lielas sociālās un 
ekonomiskās izmaksas, kas mazina ekonomikas izaugsmes iespējas, vājina nodokļu bāzi, 
mazinot ieguldījumus infrastruktūrā un sabiedrisko pakalpojumu jomā, palielinot 
labklājības izmaksas, nepietiekami efektīvi izmantotus resursus izglītībā un apmācībā, kā 
arī ilgtermiņa bezdarba un sociālās atstumtības risku;

C. tā kā ekonomiskajās un demogrāfiskajās prognozēs norādīts, ka nākamās desmitgades 
laikā ES radīsies 80 miljoni darba vietu un vairumā no tām būs nepieciešami augstas 
kvalifikācijas darbinieki; tā kā nodarbinātības rādītājs augsti kvalificētu darbinieku vidū 
ES kopumā ir aptuveni 85 %, vidējas kvalifikācijas darbinieku vidū — 70 %, un zemas 
kvalifikācijas darbinieku vidū — 50 %;

D. tā kā pāreja no izglītības uz darbu un darba vietu maiņa jauniešiem visā ES ir strukturāla 
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problēma; tā kā mācekļa praksēm lielākoties ir pozitīva ietekme uz jauniešu piekļuvi 
nodarbinātībai;

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; tā kā 
jaunu sieviešu bezdarba varbūtība ir lielāka nekā bezdarba varbūtība jaunu vīriešu vidū;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības un 
kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju ekonomiski un 
sociāli aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs spēkā esošie 
diskriminējošie tiesību akti, piemēram, noteikumi par minimālo algu jauniešiem 
Apvienotajā Karalistē, Revenu minimum d'insertion Francijā un samazināti nodarbinātības 
pabalsti jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt neatkarīgu pieaugušu cilvēku 
dzīvesveidu;

G. tā kā nav panākta atbilstība Lisabonas stratēģijas kritērijiem attiecībā uz jaunatni;

1. mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot uz tiesībām balstītu pieeju ar jaunatni un 
nodarbinātību saistītiem jautājumiem. Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības ar jaunatni 
saistīto kvalitatīvo aspektu nedrīkst apdraudēt, un darba pamatstandartiem, kā arī citiem ar 
darba kvalitāti saistītiem standartiem, piemēram, darba laikam, minimālajai algai, 
sociālajai drošībai, arodveselībai un darba drošībai, jābūt galvenajiem aspektiem 
īstenotajos centienos; 

Darbavietu radīšana un iesaistīšana darba tirgū

2. aicina Padomi un Komisiju formulēt ES nodarbinātības stratēģiju, kurā apvienoti finanšu 
instrumenti un nodarbinātības politika, lai novērstu „ekonomikas izaugsmi, vienlaikus 
pastāvot augstam bezdarba līmenim”, un ietverta augstu kritēriju noteikšana attiecībā uz 
jauniešu nodarbinātību;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus stimulus valsts un privāto darba devēju motivēšanai 
nodarbināt jauniešus, ieguldīt jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā un atbalstīt 
uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses plānus, starptautiskus karjeras centrus un 
jaunatnes centrus individuālām konsultācijām;

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 10 % no šī 
fonda paredzot projektiem, kuru mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi fondam; 
mudina dalībvalstis uzlabot savus uz jauniešiem vērstos pasākumus;

Izglītība un pāreja no izglītības uz darbu

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
gadījumu skaitu, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, proti, ne vairāk kā 10 % 
jauniešu, kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
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piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas priekšlaicīgi pārtraucis mācības, pārraudzību; 
norāda uz Somijas gadījumu, kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi 
pārtraukuši mācības; aicina Komisiju koordinēt projektu par paraugpraksēm;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju un Padomi 
sagatavot Eiropas Prakses kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka izmantošanu;

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu jāmudina; 
aicina visas dalībvalstis nodrošināt visu sabiedrības locekļu vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, 
garantējot pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā un apmācībā, 
pat pastāvot fiskālajiem ierobežojumiem;

9. aicina Komisiju paplašināt ES programmas, kas atbalsta izglītību un prasmju uzlabošanu, 
piemēram, Mūžizglītības programmu, Eiropas Sociālo fondu, Marijas Kirī vārdā 
nosauktos pasākumus un Zinātnes izglītības iniciatīvu;

Pielāgošanās katras personas un darba tirgus vajadzībām

10. aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt uz dzīves ciklu balstītu politiku un stratēģijas, 
kurās ir labāk integrēta izglītība un nodarbinātība, kuru galvenais aspekts ir droša pāreja 
un kurās ietverta darbaspēka prasmju pastāvīga uzlabošana;

11. mudina Komisiju pārskatīt elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības priekšplānā izvirzītu 
pārejas drošību, vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti un vieglāku piekļuvi; uzsver, 
ka elastība bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

12. aicina dalībvalstis jaunatnes nodarbinātības stratēģiju valsts projektos ietvert visus četrus 
elastdrošības komponentus, proti:

a. elastīgus un uzticamus līguma noteikumus,

b. visaptverošas mūžizglītības programmas, nodrošinot pastāvīgu prasmju uzlabošanu,

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā galvenā uzmanība vērsta uz prasmēm un 
iekļaušanu,

d. sociālās drošības sistēmas, kas jauniešiem sniedz pārejas drošību, nevis izvirza tiem 
prasību būt elastīgiem; 

13. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus nodrošināt kvalitatīvu darbu, lai novērstu jauniešu 
nonākšanu „riskantās situācijās”; tāpat aicina sociālos partnerus sadarbībā ar Komisiju 
noteikt un ieviest obligātos standartus to jauniešu aizsardzībai, kuri veic nedrošus vai 
zemas kvalitātes darbus;

Nelabvēlīgas situācijas un diskriminācija
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14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā dalībvalstī 
ietekmē jauniešu dzīvi, lai pārliecinātos par to savietojamību ar Direktīvu par 
nodarbinātības vienlīdzību;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas bērnu aprūpes 
iespējas, tādējādi veicinot jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

16. aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas rīcības pasākumus jauniešiem tajās darba tirgus jomās, 
kurās jauniešu īpatsvars ir nepietiekams, lai pārvarētu iepriekš notikušās vecuma 
diskriminācijas sekas un panāktu patiesi dažādu darbaspēka sastāvu; norāda uz veiksmīgu 
pieredzi saistībā ar pozitīvas rīcības pasākumiem diskriminācijas apkarošanā;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
visiem jauniešiem individuāli tiktu nodrošināts minimālais ienākumu līmenis, kas tiem 
sniegtu iespēju izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka dzīvesveidu;

Stratēģijas un pārvaldības instrumenti ES līmenī

18. iesaka Padomei un Komisijai ierosināt Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, kas katram 
jaunietim ES nodrošinātu tiesības saņemt darba, prakses, papildu apmācības vai apvienota 
darba un mācību piedāvājumu ne vairāk kā pēc 6 mēnešu ilga bezdarba perioda;

19. atzinīgi vērtē panākumus ES stratēģijas 2020. gadam noteikšanā, tomēr izsaka nožēlu, ka 
nav notikusi publiska un pārredzama Lisabonas stratēģijas un jo īpaši Eiropas Jaunatnes 
pakta, novērtēšana, ietverot kritērijus attiecībā uz jaunatni, kā arī izsaka nožēlu, ka ES 
stratēģijas 2020. gadam izstrādes laikā netika veiktas pietiekamas konsultācijas ar 
sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un jaunatnes organizācijām;

20. aicina noteikt jaunus saistošus kritērijus attiecībā uz jaunatni; lūdz Komisiju katru gadu 
izvērtēt spēkā esošos kritērijus attiecībā uz jaunatni, kā arī Jaunatnes garantiju, lai sniegtu 
informāciju par rezultātiem un izaugsmi;

21. aicina Padomi un Komisiju vienoties par jauniem, uzlabotiem pārvaldības instrumentiem 
darbam ar jaunatnes nodarbinātības jautājumu, un nodrošināt šos instrumentus;

22. iesaka izveidot pastāvīgu ES jaunatnes darba grupu, ietverot jaunatnes organizācijas, 
dalībvalstis, Komisiju, Parlamentu un sociālos partnerus, lai pārraudzītu norises jaunatnes 
nodarbinātības jomā, veicinātu starpnozaru politiku, dalītos ar paraugprakses piemēriem 
un uzsāktu jaunas politikas;

23. aicina dalībvalstis novērtēt politikas ietekmi uz jaunatni, ietvert jaunatni visos procesos un 
izveidot jaunatnes padomes, lai pārraudzītu ar jaunatni saistītās politikas jomas;

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ņemot vērā faktu, ka ekonomikas lejupslīde 27 ES dalībvalstīs ir izraisījusi ievērojamu 
bezdarba rādītāju kāpumu, ir skaidrs, ka jauniešus šī problēma ir skārusi nesamērīgi smagi. 
Šobrīd vairāk nekā 5,5 miljoni jaunieši vecumā līdz 25 gadiem ir bez darba, kas veido 21,4 % 
— šis rādītājs divas reizes pārsniedz kopējo bezdarba rādītāju. Diemžēl laiks Eiropas jaunatni 
neglābj no grūtībām:  paredzams, ka bezdarba rādītāji turpinās paaugstināties.

Bezdarbs jauniešu vidū ir viena no Eiropas nopietnākajām problēmām. Nenovēršot sociālo 
izstumtību, mēs riskējam zaudēt veselu paaudzi, kamēr spriedīsim par ES ekonomikas un 
sociālo nākotni. 

Bezdarbs jauniešu vidū mūsu sabiedrībai rada lielas sociālās un ekonomiskās izmaksas, kas 
mazina ekonomikas izaugsmes iespējas, vājina nodokļu bāzi, mazinot ieguldījumus 
infrastruktūrā un sabiedrisko pakalpojumu jomā, palielinot labklājības izmaksas, nepietiekami 
efektīvi izmantotus resursus izglītībā un apmācībā. Eiropas jaunatne ir neizmantotu 
cilvēkresursu dārgumu lāde. Ekonomikas un sociālās perspektīvas norāda uz rīcības 
nepieciešamību.

Darbspējas vecuma dzīves posma uzsākšana bezdarbnieka statusā uz cilvēku atstāj ilglaicīgu 
traumējošu iespaidu. Pētījumi skaidri parāda, ka tie cilvēki, kuri jaunieša vecumā ir 
bezdarbnieki, turpina ciest no šī statusa radītajām sekām arī turpmākajā dzīvē. Bezdarbs 
jaunībā palielina ilgtermiņa bezdarba risku un negatīvi ietekmē ienākumu līmeni turpmākajā 
dzīvē. Turklāt, bezdarbam pieaugot, nabadzības, saslimstības, noziedzības un pašnāvību 
rādītāji pieaug. Mēs nevaram pieļaut Eiropas jaunatnes zaudēšanu sociālās izstumtības dēļ. 

Šķēršļus jaunatnes piekļuvei darba tirgum un pieauguša cilvēka neatkarīga dzīves veida 
izveidei ir radījusi ne tikai ekonomikas krīze. Kopš 20. gadsimta 80. gadiem uz darba tirgus 
šķēršļiem, ar ko sastopas jaunatne, ir bijusi vērsta īpaša uzmanība. Daži fakti norāda uz 
problēmas mērogu: 

gados jaunu darba ņēmēju bezdarbs ir ne tikai biežāk sastopams salīdzinājumā ar bezdarbu 
vecāka gada gājuma darba ņēmēju vidū — jaunieši arī biežāk veic riskantus īstermiņa zemas 
kvalitātes darbus, saņemot zemāku atalgojumu un mazākas sociālās garantijas. Turklāt gados 
jauno darba ņēmēju arodveselības un darba drošības standarti ir zemāki, un viņiem ir vismaz 
par 50 % lielāka iespēja gūt savainojumu darba vietā salīdzinājumā ar viņu vairāk 
pieredzējušajiem kolēģiem.

Labās ziņas ir tādas, ka, panākot jauniešu iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā, ir sasniedzami 
būtiski ieguvumi. Lielāka skaita un labāku jauniešu darba vietu izveides veicināšana radīs 
vairāku veidu pozitīvas sekas: tas sniedz impulsu daudzām pozitīvām sekām mūsu valstu 
ekonomikās un sabiedrībās, palielina ieguldījumus un patērētāju pieprasījumu, ka arī 
nodrošina stabilas un pastāvīgas sociālās saites paaudžu vidū. Visbeidzot, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātība un iekļaušana maina jauniešu stāvokli no sociālās atkarības uz 
pašpietiekamību, ļaujot izvairīties no nabadzības un aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē.

Visām dalībvalstīm ir jārīkojas un jāapkaro bezdarbs jaunatnes vidū, īstenojot politikas 
prioritātes un stratēģijas, kas atspoguļo dalībvalsts specifiskās iezīmes. Vienlaikus ES ir 
jāapvienojas, īstenojot kopējas stratēģijas. Jaunatnes problēmas risināšanai ir nepieciešama 
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integrēta un saskaņota pieeja, kas apvieno intervenci gan makroekonomikas, gan 
mikroekonomikas līmeņos, kurā galvenā uzmanība ir vērsta uz darbaspēka pieprasījumu un 
piedāvājumu un kas risina gan ar nodarbinātības kvantitāti, gan kvalitāti saistītus jautājumus. 
Ir nepieciešams saskaņots izglītības, finanšu, nodarbinātības un sociālās politikas 
apvienojums. 

Veicot ekonomiskus un politiskus ieguldījumus jaunās darbavietās, izglītībā un apmācībā,
stabilākās sociālās drošības sistēmās, dinamiskākā darba tirgū un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībā, mēs varam pārveidot Eiropas darba tirgu un pārorientēt pašreizējās tendences 
virzienā uz labāku jaunatnes nākotni.

Noteiksim jaunatnes jautājumu par politikās darba kārtības prioritāti. Uzņemsimies šo 
izaicinājumu. Pārvērtīsim zudušo paaudzi par cerību paaudzi.


