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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu 
stratēģiju „Eiropa 2020”
(2010/2234(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 2. jūlija paziņojumu „Atjaunināta sociālā programma: 
XXI gadsimta Eiropas iespējas, pieejamība un solidaritāte” (COM(2008)0412),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. jūnija paziņojumu „Jauns stimuls Eiropas sadarbībai 
profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju „Eiropa 2020””,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 25. novembra paziņojumu „Pamatprasmes mainīgai 
pasaulei” (COM(2009)0640),

– ņemot vērā astoņas pamatprasmes, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Ieteikumā 2006/962/EK „Pamatprasmes mūžizglītībai —
Eiropas pamatprincipu kopums”,

– ņemot vērā 2008. gada 9. aprīļa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam 
par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai 
(ECVET) (COM(2008)0180),

– ņemot vērā 10 gadu darba programmu „Izglītība un apmācība 2010” un turpmākos 
kopīgos starpposma ziņojumus par virzību tās īstenošanā,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. aprīļa paziņojumu „ES jaunatnes stratēģija —
ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” (COM(2009)0200),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija rezolūciju par „ES jaunatnes 
stratēģiju — ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus”1,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 27. novembra rezolūciju par atjauninātu regulējumu 
Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunatne kustībā — iniciatīva jauniešu potenciāla 
atraisīšanai, lai nodrošinātu Eiropā gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi” 
(COM 2010/477),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēģisku sistēmu Eiropas 
sadarbībai izglītības un mācību jomā („ET 2020”),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 11. maija secinājumus par pašreizējā regulējuma Eiropas 
sadarbībai jaunatnes jomā novērtējumu un par atjaunotā regulējuma nākotnes 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0166.
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perspektīvām (9169/09),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 26. augusta paziņojumu „Eiropas digitalizācijas 
programma” (COM(2010)0245),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 15. novembra rezolūciju par jaunām iemaņām jaunām 
darba vietām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija rezolūciju par pamatprasmēm 
mainīgai pasaulei — darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošanu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūciju par mūžizglītību 
zināšanām, radošumam un jaunradei — darba programmas “Izglītība un apmācība 
2010. gadam” īstenošanu2,

– ņemot vērā Cedefop 2009. gada marta pētījumu „Specializēta profesionālā orientācija: 
speciālistu kompetences un kvalifikācijas virzieni Eiropā”,

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija secinājumus par prasmēm, atbalstot 
mūžizglītību un iniciatīvu „Jaunas prasmes jaunām darba vietām”,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2008. gada 9. aprīļa darba dokumentu „Eiropas 
kredītpunktu pārneses sistēma profesionālajā izglītībā un apmācībā (ECVET): Eiropas 
kredītpunktu pārneses, uzkrāšanas un atzīšanas sistēma profesionālās izglītības un 
apmācības jomā” (SEC(2008)0441),

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 5. decembra apspriedes rezultātus par padomes 
secinājumiem un Padomē esošo dalībvalstu valdību pārstāvju apspriedes rezultātus par 
turpmākām prioritātēm, paplašinot Eiropas sadarbību izglītības un apmācību jomā 
(16459/08),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikumu par Eiropas 
kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija ieteikumu par Eiropas 
kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu sistēmas izveidošanu profesionālajai izglītībai un 
apmācībai,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikumu par Eiropas 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0164.
2 OV C 45E, 23.2.2010., 33. lpp.



PR\839333LV.doc 5/10 PE452.809v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

Kvalifikāciju sistēmas izveidošanu mūžizglītībai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 21. novembra secinājumus par jauniešu mobilitāti,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra ieteikumu par 
pamatprasmēm mūžizglītībā,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. februāra paziņojumu „Saskaņota rādītāju un kritēriju 
sistēma progresa uzraudzībai ceļā uz Lisabonas mērķiem izglītībā un apmācībā” 
(COM(2007)0061),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 8. septembra paziņojumu „Efektivitāte un vienlīdzīgums 
Eiropas izglītības un apmācības sistēmās” (COM(2006)0481),

– ņemot vērā Cedefop pētījumu „Guiding at-risk youth through learning to work” (Riska 
grupas jauniešu apmācība darbam), Luksemburga, 2010. gads,

– ņemot vērā Cedefop 2010. gada februāra kopsavilkuma ziņojumu „Zināšanu un prasmju 
paplašināšana Eiropas nodarbinātības veicināšanai”,

– ņemot vērā Cedefop 2010. gada jūnija kopsavilkuma ziņojumu „Īstā kvalifikācija? 
Kvalifikāciju nevienlīdzība Eiropā”,

– ņemot vērā Cedefop publikāciju „Working and ageing” (Darbs un novecošana), 
Luksemburga, 2010. gads,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. un 166. pantu attiecībā uz 
izglītību un apmācību, kā arī attiecībā uz jaunatni un sportu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības 
komitejas atzinumu (A7-0000/2010),
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A. tā kā jauniešu bezdarbs ir viena no lielākajām problēmām Eiropā un tiek izvirzīts mērķis 
samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skolēnu īpatsvaru līdz 10 %;

B. tā kā demogrāfisko pārmaiņu iespaidā plašāka un daudzveidīgāka darba pieredze ir 
pašsaprotama un tikai mūžizglītība var nodrošināt vietu darba tirgū;

C. tā kā profesionālai izglītībai un apmācībai, kas vērsta uz audzēkņu individuālām 
vajadzībām pielāgotām mācībām, ir īpaša nozīme un tā veicina specifisku personu grupu, 
piemēram, migrantu, personu ar īpašām vajadzībām vai priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
skolēnu integrāciju,

1. atzīst, ka profesionālai izglītībai un apmācībai ir būtiska loma, un norāda uz visu 
ieinteresēto personu līdzdalību un sadarbību, uzverot to kā panākumu priekšnosacījumu;

2. atzinīgi vērtē Komisijas īstenotos pasākumus, ar kuriem panākta lielāka mijiedarbība, 
caurredzamība un salīdzināmība pašās izglītības sistēmās un to starpā;

3. aicina dalībvalstis nodrošināt lielāku profesionālās izglītības un apmācības saskaņotību ar 
darba tirgus vajadzībām;

4. atzinīgi vērtē uz rezultātu vērstu mācību veicināšanu un neformālās un neoficiālās 
izglītības procesā iegūto prasmju (skills) atzīšanu;

Apmācība

5. aicina dalībvalstis nodrošināt augsta līmeņa apmācību, kuras pamatā ir uz darbu balstītas 
mācības;

6. aicina nodrošināt lielāku līdztiesību meiteņu un zēnu profesiju izvēlē;

7. aicina veidot institucionalizētu dialogu starp visām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu 
profesionālās izglītības kvalitāti un saskaņotību ar darba tirgu;

8. atzinīgi vērtē stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi vērst profesionālās izglītības un apmācības 
sistēmu mācību programmas uz radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbību, kā arī veicināt 
izpratni par pašnodarbinātību kā karjeras iespēju;

9. aicina dalībvalstis, izmantojot darba tirgum pielāgotās prasmes, turpmāk ņemt vērā plašas 
un nepastāvīgas darba pieredzes gadījumus;

Profesionālā tālākizglītība un apmācība (PTIA)

10. aicina dalībvalstis ņemt vērā pieaugošo vajadzību pēc kvalificētas apmācības un atbalstīt 
darba ņēmējus, sniedzot konsultācijas par atbilstošām izglītības un apmācības iespējām; 
aicina darba devējus nodrošināt prasmju uzlabošanas iespējas;

11. aicina Komisiju izstrādāt dokumentu (mūžizglītības atskaites veidlapu), kas iedrošina 
darba ņēmēju sistemātiski un pēc paša iniciatīvas pievērsties mūžizglītībai un regulāri 
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pārbaudīt, kādas prasmes vēl ir nepieciešamas, lai turpmāk veiksmīgi strādātu darba tirgū;

12. uzsver, cik būtiska ir viegli pieejama, elastīga un individuālām vajadzībām pielāgota 
profesionālā apmācība cilvēkiem dažādos dzīves posmos;

13. aicina dalībvalstis profesionālās izglītības un apmācības, kā arī mūžizglītības jomā 
izveidot tiešsaistes izglītības programmas, lai audzēkņi ģimenēs varētu līdzsvarot darbu, 
mācības un ģimenes dzīvi;

Profesionālās izglītības un apmācības kvalitāte un efektivitāte

14. aicina dalībvalstis nodrošināt labākas pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas 
un izveidot pamatu sekmīgām mācību partnerattiecībām;

15. uzsver, cik būtiska ir koncentrēšanās uz pamatprasmēm profesionālajā izglītībā un 
apmācībā, kas jāattīsta tāpat kā uz darbu balstītās mācības;

16. uzsver, ka arodapmācības skolas un augstākās mācību iestādes var darboties apmācības 
sfērā, jo īpaši augstākās mācību iestādes kvalifikācijas paaugstināšanai profesionālajā 
jomā, piemēram, MIDT (matemātika, informātika, dabas zinātnes un tehnoloģijas) 
profesijās; norāda, ka tādējādi nedrīkst izraisīt konkurences izkropļošanu ar privātiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

Izglītības un apmācības iespējas specifiskām personu grupām

17. aicina dalībvalstis īpaši ņemt vērā mazkvalificētu personu, audzēkņu no migrantu 
ģimenēm, bezdarbnieku un personu ar īpašām vajadzībām individuālās vajadzības 
profesionālās izglītības un apmācības jomā;

18. aicina dalībvalstis nodrošināt jauniešiem bez izglītības vai ar zemu izglītības līmeni 
pārejas iespējas, lai atvieglotu viņu piekļuvi darba tirgum; aicina izveidot izmēģinājuma 
projektu jauniešu bezdarba apkarošanai, kas palīdzētu dalībvalstīs izveidot tīklu, ar ko 
savienotu skolas, uzņēmumus, jauniešu palīdzības organizācijas un jauniešus;

Elastīgums un mobilitāte

19. atzinīgi vērtē ideju pieņemt pārrobežu mobilitāti kā neobligātu profesionālās izglītības un 
apmācības prakses daļu;

20. aicina dalībvalstis vieglāk atzīt neformālo un neoficiālo izglītību;

21. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piedāvāt mācību moduļus, tomēr aicina arī katru 
moduli skaidri definēt un nodrošināt to salīdzināmību;

22. ir pārliecināts, ka stratēģijā „Eiropa 2020” ierosinātā partnerība starp ieinteresētajām 
pusēm profesionālās izglītības un apmācības jomā ir efektivitātes un atbilstības darba 
tirgus vajadzībām priekšnosacījums;

23. aicina dalībvalstis vairāk uzmanības veltīt svešvalodu apguvei profesionālās izglītības un 
apmācības jomā;
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Eiropas un starptautiskā sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā

24. atzinīgi vērtē Kopenhāgenas procesā izstrādātos kopīgos atsauces instrumentus (Europass, 
Eiropas Kvalifikāciju sistēmu (EKS), Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu 
profesionālajā izglītībā un apmācībā (ECVET) un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas 
pamatprincipu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (EQAVET)) un atbalsta 
turpmāku to īstenošanu un attīstību;

25. aicina dalībvalstis atvieglot ārzemēs nokārtoto profesionālo gala pārbaudījumu atzīšanu, 
kas ļautu apliecināt profesionālās iemaņas ne tikai ar formālu sertifikātu, bet arī ar darbu 
paraugiem, praktiskiem un teorētiskiem pārbaudes darbiem un atsauksmēm.

Finanses

26. aicina Komisiju, Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas, mūžizglītības programmu, kā 
arī projektu „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” pielāgoties, lai līdzekļi, kas paredzēti 
profesionālās izglītības un apmācības projektiem, piemēram, jauniešu bezdarba 
apkarošanai un vecāku cilvēku apmācībai, tiktu piešķirti visā ES un šie līdzekļi būtu viegli 
pieejami;

27. aicina dalībvalstis turpināt attīstīt sistēmu ESF līdzekļu apguvei, lai arī cilvēki ar 
zemākiem ienākumiem varētu izmantot profesionālās izglītības un apmācības iespējas;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PAMATOJUMS

Iespēja un spēja mācīties un strādāt starptautiskā vidē ir svarīgs priekšnosacījums, lai 
globalizētā sabiedrībā varētu gūt panākumiem bagātu darba pieredzi. Aizvien vairāk ir 
vajadzīgas darbinieces un darbinieki, kas ir mobili, elastīgi un ar starptautisku pieredzi. 

Stratēģijā „Eiropa 2020” minētie galvenie elementi gudrai izaugsmei (zināšanu, inovācijas un 
izglītības vecināšana digitālā sabiedrībā), ilgtspējīgai izaugsmei (ražošana, efektīvi izmantojot 
resursus un vienlaicīgi palielinot mūsu konkurētspēju) un integrējošai izaugsmei 
(nodarbinātības līmeņa paaugstināšana, kvalifikācijas iespēju vecināšana un nabadzības 
apkarošana) jau tiek ieviesti profesionālās izglītības un apmācības jomā, īstenojot konkrētus 
pasākumus Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī.

Par spīti skarbajai ietekmei, ko uz Eiropas darba tirgu ir atstājusi ekonomkas krīze, var 
uzskatīt, ka nodarbinātības pieaugums Eiropā turpmākajos desmit gados vismaz pakāpeniski 
atjaunosies. Kā liecina Cedefop jaunākās prognozes par prasmju pieprasījumu un 
piedāvājumu Eiropā, tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam jauno darba vietu skaits pieaugs līdz 
80 miljoniem1.

Ņemot vērā šīs prognozes, var uzskatīt, ka pieaugošais pieprasījums pēc prasmēm saglabāsies. 
Izmaiņas rūpniecības un tehnoloģiju jomā rada lielāku vajadzību pēc augsti vai vidēji 
kvalificēta darbaspēka, izslēdzot mazkvalificēto darbaspēku.

Visvairāk tas ietekmē tieši jauniešus: ilgstošais jauniešu bezdarba līmeņa kāpums ir viena no 
lielākajām problēmām Eiropā. 
Jaunieši-darba ņēmēji ne tikai biežāk ir bezdarbnieki nekā pieaugušie darba ņēmēji, bet arī 
biežāk strādā pagaidu darbus nedrošos darba apstākļos, saņemot mazāku algu un sliktākas 
sociālās garantijas. Dalībvalstīm jāizstrādā mērķtiecīgas politiskās stratēģijas jauniešu 
bezdarba apkarošanai, ikreiz ņemot vērā valsts īpatnības un vajadzības. Lai sasniegtu 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītos mērķus samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo 
skolēnu īpatsvaru līdz 10 % un palielināt augstskolu absolventu īpatsvaru līdz 40 %, jāveic 
konkrēti, radoši un efektīvi pasākumi.

Uzņēmumi aizvien vairāk pieprasa, lai profesionālās izglītības un apmācības piedāvājumos ir 
īpaši uzsvērta prakse un prasme risināt problēmas. Uzņēmumam ir svarīgi, kādas iemaņas un 
prasmes darbinieks pēc profesionālās izglītības un apmācības iegūšanas var ieguldīt darba 
vidē.

Tādēļ ir nepieciešamas uz rezultātu vērstas mācības. Arī abas saistībā ar Kopenhāgenas 
procesu izstrādātās iniciatīvas par Eiropas Kvalifikāciju sistēmu un Eiropas kredītpunktu 
pārneses sistēmu profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropas līmenī būtiski ietekmēs 
attīstību turpmākajos gados. Šīs iniciatīvas rada reformas dalībvalstu profesionālās izglītības 
sistēmās. Attiecībā uz profesionālās izglītības un apmācības sistēmu salīdzināmību ES 
                                               
1 Cedefop pētījums Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (Vidējā termiņa 
prognozes par darba tirgū pieprasītajām profesionālajām prasmēm laika posmā līdz 2020. gadam), Luksemburga, 
2010. gads, 12. lpp.
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dalībvalstīs jānodrošina lielāka mijiedarbība, pārrredzamība un salīdzināmība dažādās 
izglītības sistēmās un to starpā. Lai īstenotu Eiropas izglītības politikas mērķus un iniciatīvas, 
nepieciešams visu profesionālajā izglītībā ieinteresēto personu atbalsts. Šie mērķi un 
iniciatīvas turpmāk jāpārbauda praksē un vairākos gadījumos vēl jāprecizē.

Ņemot vērā demogrāfisko izmaiņu iespaidā pieaugošo sabiedrības vajadzību pēc kvalificētas 
apmācības un mūžizglītības iespējām, darba ņēmējiem nepieciešams līdzeklis, kas ļautu 
pašiem noteikt un plānot savas profesionālās apmācības vajadzības. Par galīgo lēmumu var 
palīdzēt izšķirties neitrāli profesionālās apmācības konsultāciju biroji.

Turklāt cilvēkiem dažādos dzīves posmos, kā arī specifiskām personu grupām, kas vēlas 
saņemt profesionālo izglītību un apmācību, jābūt pieejamām plašākām, vienkāršotākām un 
vieglākām finansējuma iegūšanas iespējam no esošajiem ESF, mūžizglītības programmas, kā 
arī projekta „Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” līdzekļiem.

No ESF līdzekļiem var finansēt sistēmu līdzekļu apguvei, kas ļauj cilvēkiem ar zemākiem 
ienākumiem saņemt profesionālo apmācību, uzlabojot viņu izredzes darba tirgū. Tā cilvēkus 
var motivēt pievērsties mūžizglītībai. Profesionālās apmācības iestāžu vidū pastāv 
konkurence, jo iedzīvotāji paši var izvēlēties, kurš piedāvājums labāk atbilst viņu vajadzībām.

Lai šos mērķus sasniegtu, profesionālās izglītības un apmācības jomā jāizvirza ilgtspējīgas 
politiskās un kopīgās prioritātes. Šo prioritāšu īstenošanai obligāti nepieciešama visu 
ieinteresēto personu, tostarp ES iestāžu un dalībvalstu, kā arī vietējo un reģionālo ieinteresēto 
personu, aktīva līdzdalība un iesaiste.

Eiropas darbaspēkam jābūt iespējai pielāgoties ekonomikas prasībām. Politisko lēmumu 
pieņēmējiem jārosina cilvēki paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni. Prasmju uzlabošanas 
mērķis nedrīkst ietvert tikai palīdzību cilvēkiem atrast labāku darba vietu; uzlabojot prasmes, 
cilvēkiem jāiegūst arī iespēja veidot nākotnes darba vietas un šādi aktīvi piedalīties inovatīvas 
ekonomikas veidošanā.


