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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją 
„Europa 2020“
(2010/2234(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta socialinė 
darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje“ 
(COM(2008) 0412),

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 9 d. Komisijos komunikatą „Naujasis postūmis Europos 
bendradarbiavimui profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją „Europa 2020“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos komunikatą „Bendrieji gebėjimai 
kintančiame pasaulyje“ (COM(2009) 0640),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje 
2006/962/EB „Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai – Europos 
orientaciniai metmenys“ nustatytus aštuonis bendruosius gebėjimus,

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 9 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendacijos dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo 
(COM(2008) 0180),

– atsižvelgdamas į dešimties metų trukmės darbo programą „Švietimas ir mokymas 2010“ ir 
vėlesnius bendrus tarpinius pranešimus apie padarytą pažangą ją įgyvendinant,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 27 d. Komisijos komunikatą „ES jaunimo strategija. 
Investicijos ir galimybių suteikimas“ (COM(2009) 0200),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl ES jaunimo strategijos 
„Investicijų ir galimybių suteikimas“1,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl Europos 
bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo 
potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir 
integracinis“ (COM(2010) 477),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo 
švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 11 d. Tarybos išvadas dėl dabartinės Europos 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistemos įvertinimo ir dėl atnaujintos sistemos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0166.
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ateities perspektyvos (9169/09),

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos rezoliuciją dėl naujų gebėjimų naujoms 
darbo vietoms,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl bendrųjų gebėjimų 
kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą žinioms, kūrybiškumui ir naujovėms skatinti. Darbo programos „Švietimas ir 
mokymas 2010“ įgyvendinimas2,

– atsižvelgdamas į 2009 m kovo mėn. Cedefop atliktą tyrimą „Karjeros patarimai 
specializuojantis. Specialistų gebėjimai ir kvalifikacijų keliai Europoje“ (vok. 
Professionalisierung der Laufbahnberatung: Praxiskompetenz und Qualifikationswege in 
Europa),

– atsižvelgdamas į 2009 m gegužės mėn. Cedefop atliktą tyrimą „Europos ateities 
gebėjimai. Profesinių gebėjimų poreikių numatymas“ (vok. Qualifikationen für Europas 
Zukunft: Antizipierung beruflicher Qualifikationserfordernisse),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa – pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM2010/2020(INI),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos išvadas dėl kompetencijų, kuriomis 
prisidedama prie mokymosi visą gyvenimą ir iniciatyvos „Nauji gebėjimai
naujoms darbo vietoms“ įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 9 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Europos 
profesinio mokymo kreditų sistema; mokymosi rezultatų perkėlimo, kaupimo ir 
pripažinimo Europoje sistema“ (SEC(2008) 0441),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 5 d. Tarybos posėdžio rezultatus dėl Tarybos ir 
Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadų dėl glaudesnio 
europinio bendradarbiavimo profesinio švietimo ir mokymo srityje ateities prioritetų 
(16459/08),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl 
Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl 
Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimo,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0164.
2 OL C 45E, 2010 2 23, p. 33.
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– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 
dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos išvadas dėl jaunimo judumo,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 
dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų,

– atsižvelgdamas į 2007 m. vasario 21 d. Komisijos komunikatą „Nuosekli Lisabonos 
uždavinių vykdymo švietimo ir mokymo srityje pažangos rodiklių ir lyginamųjų standartų 
sistema“
COM(2007) 0061),

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos komunikatą „Europos švietimo ir 
mokymo sistemų veiksmingumas ir teisingumas“ (COM(2006) 0481),

– atsižvelgdamas į tyrimų ataskaitą Guiding at-risk youth through learning to work, 
Cedefop, Liuksemburgas, 2010,

– atsižvelgdamas į trumpą pranešimą „Užimtumas Europoje turi būti labiau grindžiamas 
žiniomis ir kompetencija“ (vok. Beschäftigung in Europa soll wissens- und 
kompetenzintensiver werden), Cedefop, 2010 m. vasario mėn.,

– atsižvelgdamas į trumpą pranešimą „Teisinga kvalifikacija? Kvalifikacijų disbalansas 
Europoje“ (vok. Die richtige Qualifikation? Qualifikationsungleichgewichte in Europa), 
Cedefop, 2010 m. birželio mėn.,

– atsižvelgdamas į Cedefop pranešimą Working and ageing, Liuksemburgas, 2010 m.,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 ir 166 straipsnius, susijusius 
su švietimu ir profesiniu mokymu, jaunimu ir sportu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir 
švietimo komiteto nuomonę (A7-0000/2010),
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A. kadangi jaunimo nedarbas yra vienas iš svarbiausių iššūkių Europoje ir siekiama tikslo 
anksti paliekančiųjų mokyklą skaičių sumažinti iki mažiau kaip 10 %,

B. kadangi vykstant demografiniams pokyčiams ilgesnė ir įvairiapusiškesnė darbo patirtis 
bus savaime suprantamas dalykas ir dalyvavimą darbo rinkoje bus galima užsitikrinti tik 
visą gyvenimą mokantis,

C. kadangi prie individualių besimokančiųjų poreikių pritaikytas profesinis mokymas yra 
ypač svarbus ir labai padeda didinti specifinių asmenų grupių, kaip antai migrantų, 
žmonių su negalia ar anksti paliekančiųjų mokyklą, įtrauktį,

1. pripažįsta profesinio mokymo reikšmę ir pabrėžia visų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimo ir bendradarbiavimo šioje srityje svarbą; pabrėžia, kad tai pagrindinis sėkmės 
veiksnys;

2. palankiai vertina Komisijos priemones, kuriomis siekiama didesnio laidumo, skaidrumo ir 
palyginamumo pripažįstant mokymosi rezultatus švietimo sistemose ir tarp jų;

3. prašo valstybių narių užtikrinti, kad profesinis mokymas būtų labiau orientuotas į darbo 
rinkos poreikius;

4. palankiai vertina rezultatais grindžiamo mokymosi metodo stiprinimą ir savišvieta įgytų 
įgūdžių pripažinimo sistemos išplėtimą;

Mokymas

5. ragina valstybes nares užtikrinti aukštos kokybės mokymą, orientuotą į mokymąsi darbo 
vietoje; 

6. ragina užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp mergaičių ir berniukų renkantis profesiją; 

7. ragina plėtoti visų suinteresuotųjų subjektų dialogą instituciniu lygmeniu, siekiant 
užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir orientavimą į darbo rinką;

8. palankiai vertina strategijoje „Europa 2020“ keliamą tikslą profesinio mokymo sistemas 
orientuoti į kūrybingumą, novatoriškumą ir verslumą, o į savisamdą žiūrėti kaip į karjeros 
galimybę; 

9. ragina valstybes nares skatinti į profesinę veiklą orientuotus įgūdžius, taip atsižvelgiant į 
darbo patirtį, kuri ateityje bus ilgesnė ir nepastovi; 

Profesinis tęstinis mokymas

10. ragina valstybes nares atsižvelgti į didėjantį profesinio tęstinio mokymo poreikį ir teikti 
paramą darbuotojams į tinkamo tęstinio mokymo planavimą įtraukiant konsultacinius 
centrus; ragina darbdavius sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti įgūdžius; 

11. ragina Komisiją sukurti priemonę (kontrolinį mokymosi visą gyvenimą sąrašą), kuria 
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darbuotojai būtų skatinami sistemiškai ir savo iniciatyva dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą programoje ir reguliariai tikrinti, kokių kvalifikacijų reikia įgyti norint toliau 
sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje; 

12. pabrėžia žmonėms skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamo, lankstaus ir 
individualaus tęstinio profesinio mokymo reikšmę; 

13. ragina valstybes nares profesinio tęstinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityje 
didesnį dėmesį skirti internetinėms mokymosi programoms, siekiant prisidėti prie 
subalansuoto profesinių ir šeiminių užduočių paskirstymo šeimoje; 

Profesinio mokymo kokybė ir veiksmingumas

14. ragina valstybes nares instruktoriams sudaryti geresnes kvalifikacijos įgijimo sąlygas ir 
sukurti skatinamosios mokymosi partnerystės pagrindą; 

15. pabrėžia dėmesį bendriesiems profesinio mokymo gebėjimams, kuriuos, kartu su 
mokymusi darbo vietoje, reikia ir toliau skatinti;

16. ragina profesines ir aukštąsias mokyklas, ypač tas aukštąsias mokyklas, kuriose 
specialistai galėtų tobulinti savo įgūdžius, taip pat teikti tęstinio mokymo paslaugas, ypač 
matematikos, informatikos, gamtos mokslų ir technikos srityse; tačiau pabrėžia, kad negali 
būti iškreipiama konkurencija su privačiais paslaugų teikėjais;

Pasiūlymai specifinėms asmenų grupėms

17. prašo valstybių narių profesinio mokymo srityje ypač atsižvelgti į individualius asmenų, 
turinčių žemą kvalifikaciją, besimokančių migrantų kilmės asmenų, bedarbių ir žmonių su 
negalia poreikius;

18. ragina valstybes nares jaunuoliams, turintiems menką išsilavinimą ar neturintiems jokio, 
sudaryti galimybes pereiti prie profesinės veiklos; ragina, kadangi tai labai opus 
klausimas, įgyvendinti bandomąjį kovos su jaunimo nedarbu projektą, kuris valstybėms 
narėms būtų parama vietoje kuriant tinklą tarp mokyklų, įmonių, jaunimo pagalbos centrų 
ir jaunimo;

Lankstumas ir judumas

19. palankiai vertina idėją į profesinį mokymą įtraukti tarpvalstybinį judumą kaip galimybę; 

20. ragina valstybes nares lengviau pripažinti neformalųjį mokymą ir savišvietą;

21. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą teikiamą mokymą suskirstyti į modulius; tačiau 
ragina pavienius modulius aiškiai apibrėžti ir sukurti jų palyginamumo sistemą; 

22.  yra įsitikinęs, kad suinteresuotųjų profesinio mokymo subjektų partnerystė, kurią 
raginama pasitelkti strategijoje „Europa 2020“, yra veiksmingumo ir priderinimo prie 
darbo rinkos sąlyga; 

23. ragina valstybes nares profesinio mokymo srityje skirti dėmesį užsienio kalbų mokymuisi; 
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Europos ir tarptautinis bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje

24. palankiai vertina sukurtas Kopenhagos procesu remiamas bendras orientacines priemones 
(Europass, Europos kvalifikacijų sandara, Europos profesinio mokymo kreditų sistema ir 
Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema) ir remia nuoseklų 
šių priemonių taikymą ir plėtojimą;

25. ragina valstybes nares supaprastinti užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
procedūras, sudarant galimybes profesinius gebėjimus įrodyti ne tik formaliais 
sertifikatais, bet ir bandomuoju darbu, praktiniais ir teoriniais egzaminais bei 
ekspertizėmis;

Finansiniai klausimai

26. prašo Komisijos Europos socialinį fondą, visą mokymosi visą gyvenimą programą ir 
projektą „Erasmus programa jauniems verslininkams“ pakeisti taip, kad lėšas specifiniams 
mokymo ir tęstinio mokymo projektams, kovai su jaunimo nedarbu ir tęstiniam vyresnio 
amžiaus žmonių mokymui būtų galima skirti visoje ES ir būtų paprasčiau jas gauti; 

27. ragina valstybes nares iš ESF lėšų remti tęstinio mokymo kvitų sistemą, kad ir mažas 
pajamas gaunantys žmonės galėtų pasinaudoti tęstinio mokymo pasiūlymais;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Galimybė ir gebėjimas mokytis ir dirbti tarptautinėje aplinkoje yra svarbi sėkmingo profesinio 
gyvenimo globalizuotos ekonomikos sąlygomis prielaida. Vis labiau reikalingi judūs, lankstūs 
ir tarptautinėje aplinkoje patirties įgiję darbuotojai. 

Strategijoje „Europa 2020“ išvardytus pagrindinius klausimus, siekiant pažangaus augimo 
(žinių, novatoriškumo, švietimo ir skaitmeninės visuomenės skatinimas), tvaraus augimo 
(gamyba veiksmingiau naudojant išteklius ir kartu didinant konkurencingumą) ir integracinio 
augimo (užimtumo didinimas, įgūdžių tobulinimas ir kova su skurdu), reikia spręsti ir 
profesinio mokymo srityje imantis konkrečių priemonių Europos Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis.

Nepaisant drastiškų ekonomikos krizės padarinių Europos darbo rinkai, darytina prielaida, 
kad per ateinančius dešimt metų užimtumas Europoje didės, bent jau pamažu. Kaip matyti iš 
naujausios Cedefop prognozės dėl gebėjimų pasiūlos ir paklausos Europoje, skaičiuojama, 
kad naujų darbo vietų skaičius iki 2020 m. pasieks 80 milijonų1.

Remiantis išankstiniais skaičiavimais galima manyti, kad gebėjimų paklausa ir toliau augs. 
Dėl kintančios pramonės ir technologijų labiau reikia aukštos ir vidutinės kvalifikacijos 
darbuotojų, nors tai nepalanku turintiesiems žemą kvalifikaciją.

Reikia veikti nedelsiant, ypač jaunimui – ir toliau didėjantis nedarbo lygis yra vienas iš 
svarbiausių iššūkių Europoje. 

Jauni darbuotojai ne tik palyginti dažniau yra bedarbiai, bet ir jų darbo santykiai dažniau būna 
neužtikrinti ir laikini, darbo užmokestis mažesnis, socialinis draudimas blogesnis. Valstybės 
narės, kovodamos su skurdu, turi įgyvendinti tikslinę politinę strategiją, atsižvelgdamos į 
nacionalines ypatybes ir poreikius. Strategijoje „Europa 2020“ iškeltų tikslų – anksti 
paliekančiųjų mokyklą skaičių sumažinti iki mažiau kaip 10 % per vieną laidą ir padidinti 
tretinio lygmens absolventų skaičių iki 40 % – reikia siekti konkrečiomis, kūrybiškomis ir 
veiksmingomis priemonėmis.

Įmonės vis labiau reikalauja, kad teikiamas mokymas ir tęstinis mokymas būtų aiškiai 
nukreipti į praktiką ir sprendimus. Įmonėms svarbu, su kokiais tikraisiais gebėjimais ir 
kompetencija mokymo ar tęstinio mokymo dalyvis patenka į profesinę aplinką. 

Todėl mokantis būtina aiškiai orientuotis į rezultatus. Taip pat abi Kopenhagos procesu 
skatinamos iniciatyvos – Europos kvalifikacijų sandara ir Europos profesinio mokymo kreditų 
sistema – iš esmės nulems ateinančių kelerių metų Europos kryptį, o kai kuriose valstybėse 
narėse jos jau yra postūmis reformuoti profesinio mokymo sistemą. Kalbant apie mokymo ir 
tęstinio mokymo sistemų palyginamumą ES valstybėse narėse, reikia siekti didesnio laidumo, 
skaidrumo ir palyginamumo švietimo sistemose ir tarp jų. Europos švietimo politikos tikslus 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Liuksemburgas, 2010, p. 12.
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ir iniciatyvas turi remti visi suinteresuotieji profesinio mokymo subjektai. Juos taip pat reikia 
išbandyti praktiškai, o daugelyje vietų – konkretizuoti.

Dėl demografinių pokyčių didėjant visuomenės tęstinio mokymo poreikiui ir mokymosi visą 
gyvenimą būtinybei, darbuotojams reikia suteikti priemonę, kuria jie patys galėtų nusistatyti ir 
planuoti savo tęstinio mokymo poreikį. Į pagalbą jie galėtų pasitelkti nešališkus 
konsultacinius centrus.

Be to, žmonėms skirtingose gyvenimo situacijose ir specifinėms asmenų grupėms profesinio 
mokymo srityje turi būti sudarytos išplėstos, supaprastintos ir lengviau prieinamos galimybės 
gauti finansavimą iš esamų ESF, visos mokymosi visą gyvenimą programos ir projekto 
„Erasmus programa jauniems verslininkams“ lėšų.

Iš ESF lėšų taip pat galima finansuoti kvitų sistemą, kuria mažas pajamas gaunantiems 
žmonėms būtų suteikiama galimybė dalyvauti tęstinio mokymo programose, taip pagerinant 
jų galimybes darbo rinkoje. Taip žmones gana tikslingai galima įtraukti į mokymosi visą 
gyvenimą programą. Tarp tęstinio mokymo įstaigų atsiras konkurencija, nes piliečiai patys 
galės nuspręsti, kuris pasiūlymas labiausiai tenkina jų poreikius.

Kad šiuos tikslus būtų galima pasiekti, profesinis mokymas turi būti nuolatinis svarbus 
politinis ir bendras prioritetas. Kad tai būtų galima įgyvendinti, būtinas visų suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimas ir įsipareigojimas, taip pat ES institucijų, valstybių narių, ne mažiau –
vietos ir regionų suinteresuotųjų subjektų.

Mes turime užtikrinti, kad Europos darbuotojai turės galimybę prisitaikyti prie ekonomikos 
reikalavimų. Politinius sprendimus priimantys asmenys turi sudaryti žmonėms sąlygas labiau 
ir išsamiau tobulinti įgūdžius. Įgūdžių tobulinimas neturi būti suprantamas tik kaip geresnio 
darbo gavimo priemonė – jis turi būti galimybė žmonėms ateityje patiems formuoti darbo 
vietas, taip aktyviai prisidedant prie novatoriškos ekonomikos.


