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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Jaunu prasmju un darba vietu programmu
(2011/2067(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 23. novembra paziņojumu „Jaunu prasmju un darba 
vietu programma. Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību” 
(COM(2010)0682),

– ņemot vērā 2010. gada 8. septembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Padomes 
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas 
„Eiropa 2020” integrēto pamatnostādņu II daļa1,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 21. oktobra Lēmumu 2010/707/ES par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm2,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par jauniešu piekļuves darba 
tirgum veicināšanu un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšanu3,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par netipiskiem līgumiem, drošu 
profesionālo izaugsmi un jauniem sociālā dialoga veidiem4,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 7. septembra rezolūciju par darbavietu potenciāla 
attīstīšanu jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai5,

– ņemot vērā publikāciju „Vidējā termiņa prognoze laikposmam līdz 2020. gadam: 
prasmju piedāvājums un pieprasījums Eiropā”, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centrs, 2010. g.6,

– ņemot vērā 2010. gada 25. marta pamatnolīgumu par visiem pieejamiem darba tirgiem, 
kuru parakstījusi Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC), BUSINESSEUROPE,
Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (UEAPME) un Uzņēmumu 
ar valsts kapitāla daļu un vispārējās ekonomiskās intereses uzņēmumu Eiropas centrs
(CEEP),

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

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 12. janvāra paziņojumu „Gada izaugsmes pētījums: 
ES visaptverošās reakcijas uz krīzi izveide” (COM(2011)0011) un tam pievienoto 
Vienotā nodarbinātības ziņojuma projektu,

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0309.
2 OV L 308, 24.11.2010., 46. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0262.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0263.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0299.
6 Cedefop publikācijas, ISBN 978-92-896-0536-6.
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– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 23. februāra paziņojumu „Pārskats par „Eiropas 
mazās uzņēmējdarbības aktu”” (COM(2011)0078),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu par secinājumiem piektajā 
ziņojumā par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas 
nākotne” (COM(2010)0642),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2011),

A. tā kā bezdarbs pasaulē patlaban skar 23,1 miljonu cilvēku; tā kā jaunatnes bezdarbs ir 
20,4 % apmērā un ilgstoša bezdarba rādītāji turpina palielināties;

B. tā kā 2008. gada ekonomiskās krīzes rezultātā primārās un ražošanas nozares zaudēja 
vairāk darbavietu, nekā gaidīts, un tiek prognozēts, ka līdz 2020. gadam tās zaudēs vēl 
apmēram 2,5 miljonus darbavietu;

C. tā kā tiek sagaidīts, ka pakalpojumu nozare, piemēram, pārdošana un drošības, tīrīšanas, 
ēdināšanas un aprūpes pakalpojumi, laikposmā līdz 2020. gadam nodrošinās lielāko 
darbavietu skaita pieaugumu un varētu būt visstraujāk augošā joma;

D. tā kā nozaru mainīgie nodarbinātības modeļi, protams, ietekmē dažādu profesiju 
nodarbinātības modeļus un nepieciešamos kvalifikācijas līmeņus;

E. tā kā darba ņēmēji bez augstākās izglītības ir pakļauti lielākam darba zaudēšanas 
riskam;

F. tā kā apmācību un augstākās izglītības ilgtermiņa ilgtspēja ir atkarīga no dažādiem 
faktoriem, piemēram, no valsts finansējuma apjoma un individuālas izpratnes;

G. tā kā tiek prognozēts, ka to darbavietu skaits, kurās nepieciešama augstāka kvalifikācija, 
palielināsies;

H. tā kā migrācija ES teritorijā un arī uz un no tās nākotnē aizvien vairāk ietekmēs 
nodarbināto iedzīvotāju skaitu un sastāvu dalībvalstīs un būtiski ietekmēs prasmju 
pieprasījumu un piedāvājumu;

I. tā kā ilgtspējīgai ekonomikai piemīt potenciāls palielināt pienācīgu darbavietu skaitu un 
sekmēt Eiropas ekonomikas atveseļošanos;

J. tā kā ES vēl aizvien pētniecībā un izglītībā iegulda mazāk līdzekļu nekā tās 
ekonomiskie partneri un konkurenti pasaulē; tā kā ir nepieciešami lieli ieguldījumi 
zinātības ekonomikā,

Problēmas, kas jārisina ar nodarbinātības politikas palīdzību
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1. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” dalībvalstis apņēmās līdz 2020. gadam sasniegt 
75 % nodarbinātības mērķi iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem; aicina 
visas ieinteresētās puses pastiprināt to centienus veiksmīgi īstenot stratēģiju 
„Eiropa 2020”;

2. norāda, ka nodarbinātības līmenis ir cieši saistīts ar ekonomikas rādītājiem; stingri 
iesaka dalībvalstīm ievērot nodarbinātības politikas pamatnostādnes un ekonomikas 
politikas vispārējās pamatnostādnes;

3. aicina labāk saskaņot dalībvalstu ekonomikas politikas, lai tādējādi izvairītos no 
negodīgas konkurences un tirgus kropļošanas; mudina dalībvalstis ievērot budžeta 
disciplīnas noteikumus, lai samazinātu pārmērīgi liela budžeta deficīta risku, un aicina 
Komisiju veikt efektīvu budžeta uzraudzību;

4. atbalsta Komisijas pamatiniciatīvu, kas iekļauta stratēģijā „Eiropa 2020”, pāriet uz 
ilgtspējīgu ekonomiku;

5. atgādina, ka demogrāfiskām pārmaiņām un ražošanas ķēžu izmaiņām ir nepieciešamas 
labākas nodarbinātības, izglītības un darba organizācijas stratēģijas, lai maksimāli 
palielinātu Eiropas ekonomikas konkurētspēju, līdz minimumam samazinātu 
cilvēkkapitāla aizplūšanu un radītu jaunas nodarbinātības iespējas;

6. uzsver, ka valstu elastdrošības pasākumi ir jāpastiprina un jāpielāgo katras dalībvalsts 
jaunajam sociāli ekonomiskajam kontekstam atbilstoši tās specifiskajām vajadzībām, lai 
tādējādi nodrošinātu elastīgu un aktīvu darba tirgu, efektīvas apmācības un drošas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas; brīdina izvairīties no vienotu risinājumu izmantošanas;

7. pauž nožēlu, ka daudziem darba ņēmējiem darba un ģimenes dzīves saskaņošana vēl 
aizvien ir grūts uzdevums; aicina dalībvalstis visiem vecākiem un jo īpaši vientuļajiem 
vecākiem nodrošināt iespējas integrēties ne vien darba dzīvē, bet arī mūžizglītības 
procesos;

Rīcība

Kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšana

8. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veidot apskatu par prasmēm Eiropas Savienībā un 
veikt Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla EURES reformu, lai tādējādi uzlabotu 
pārredzamību darba meklētājiem;

9. aicina nodrošināt labāku gaidāmā prasmju pieprasījuma uzraudzību Eiropā un iegūtās 
informācijas tūlītēju transponēšanu dalībvalstu izglītības un mūžizglītības politikās; 
uzskata, ka „zināšanu apvienības”, kurās apvienojas uzņēmumi un izglītības iestādes, 
būtu noderīgs instruments trūkstošo inovāciju un prasmju jautājumu risināšanai;

10. pauž nožēlu, ka mācības priekšlaicīgi pārtraukušo cilvēku skaits vēl aizvien ir liels; 
aicina dalībvalstis īstenot politikas, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un 
skolēniem ar mācīšanās grūtībām piedāvātu alternatīvas mācīšanās un apmācību 
iespējas;
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11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu atbalstīt Eiropas izcilības centrus jaunām 
akadēmiskām specializācijām nākotnes darbavietām;

12. mudina dalībvalstis to profesionālās izglītības un mūžizglītības politikā integrēt IKT 
prasmes, digitālās prasmes un tādas transversālās pamatprasmes kā saziņa svešvalodās, 
kā arī uzņēmējdarbības prasmes;

13. mudina dalībvalstis ieviest duālu izglītības/apmācības sistēmu, lai jaunatni jau agrīnā 
posmā iepazīstinātu ar darba tirgu; turklāt aicina attiecīgās ieinteresētās puses 
nodrošināt, ka pēc prakses un mācekļa laika tiek piedāvātas jaunas darbavietas;

14. uzskata, ka ES līmenī ir jāuzlabo iemaņu, diplomu un prasmju savstarpējā atzīšana, tās 
principus attiecinot arī uz darba ņēmējiem no trešām valstīm;

Darbaspēka pieprasījuma un darbavietu izveides sekmēšana

15. aicina dalībvalstis un Komisiju stimulēt mazo un vidējo uzņēmumu izveidi, nodrošināt 
tiem labvēlīgu normatīvo vidi un uzlabot to piekļuvi finansējumam; atgādina, ka 85 % 
darbavietu ES nodrošina MVU; mudina visas attiecīgās ieinteresētās puses novērst 
uzņēmumu izveides un to brīvas pārvietošanās šķēršļus;

16. uzskata, ka ir jāpabeidz konkurētspējīga vienotā tirgus, kurā nav nekādu šķēršļu, 
izveide, lai tādējādi veicinātu darba ņēmēju brīvu pārvietošanos; šajā sakarā aicina 
Komisiju un dalībvalstis cieši sadarboties ar sociālajiem partneriem un sekmēt 
paraugprakses un pieredzes apmaiņu šajā jomā;

17. stingri nosoda nedeklarētu darbu, kas apdraud gan sabiedrību kopumā, gan darba 
ņēmējus; aicina dalībvalstis veikt regulāras pārbaudes un uzsākt informatīvas kampaņas, 
lai palielinātu informētību par trūkumiem, ar kuriem ilgtermiņā nākas saskarties darba 
ņēmējiem, kas nodarbināti ēnu ekonomikā;

18. uzskata, ka veselības aprūpes nozarei ir būtiska nozīme stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā; turklāt uzskata, ka demogrāfisko pārmaiņu dēļ veselības un sociālās 
aprūpes nozare ir svarīgs darba devējs, kura nozīmība nākotnē pieaugs; aicina Komisiju 
veikt pētījumu par klientu mājās nodarbinātajiem aprūpētājiem, lai noskaidrotu, vai ES 
tiesību akti šīs kategorijas darba ņēmējiem nodrošina pietiekamu sociālo aizsardzību;

19. aicina Komisiju, dalībvalstis, sociālos partnerus un citas ieinteresētās puses nodrošināt 
ES fondu, piemēram, ESF, ERAF un Kohēzijas fonda, un tādu instrumentu kā 
mikrofinansēšanas instruments efektīvu izmantošanu darba vietu izveidei;

Darba tirgus darbības uzlabošana

20. atzīmē, ka elastdrošības politika ir programmas centrālais elements, un piekrīt 
Komisijas vērtējumam, ka krīze ir bijis nopietns pārbaudījums valstu elastdrošības 
pasākumiem;

21. tomēr uzsver, ka elastdrošība vien nespēj novērst krīzes sekas, un aicina Komisiju, 
dalībvalstis un sociālos partnerus īpašu uzmanību pievērst darba ņēmējiem no 
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nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, jauniešiem, mazkvalificētiem darba 
ņēmējiem un darba ņēmējiem ar invaliditāti;

22. uzskata, ka sociālo un ekonomisko pārmaiņu radīto jauno stimulu kontekstā 
elastdrošības četri elementi — elastīgas un drošas līgumiskās attiecības, aktīva darba 
tirgus politika, mūžizglītība un modernas sociālā nodrošinājuma sistēmas — un to 
savstarpējais līdzsvars ir jāpārskata un jānostiprina;

Visiem pieejamu darba tirgu izveides sekmēšana

23. uzsver, ka, lai Eiropa no ekonomiskās krīzes izkļūtu spēcīgāka, lai tā kļūtu 
konkurētspējīgāka un konverģentāka, lai tajā būtu augsti izaugsmes rādītāji un lai 
nodrošinātu mūsu labklājības sistēmu pastāvēšanu ilgtermiņā, Eiropai visā pilnībā ir 
jāizmanto tās darbaspēka potenciāls;

24. šajā kontekstā uzsver, cik svarīgi ir samazināt darba tirgus segmentāciju un uzlabot tā 
pieejamību, lai tādējādi palielinātu nelabvēlīgā situācijā esošo grupu iespējas iekļūt 
darba tirgū un sasniegt progresu;

25. uzsver, cik svarīgi ir programmas īstenošanā, kā arī visos stratēģijas „Eiropa 2020” 
aspektos iekļaut invalīdu tiesības;

26. uzsver, cik svarīgi ir par prioritāti noteikt jaunatnes bezdarba problēmas risināšanu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt centienus veicināt jaunatnes integrāciju darba 
tirgū, tostarp arī nodrošināt stimulus jaunatnei un darba devējiem; šajā kontekstā uzsver, 
cik ļoti svarīgi ir sekmēt pāreju no mācībām uz darbu, kā arī vajadzīgo prasmju 
paredzēšanu, pilnveidošanu un pielāgošanu;

27. uzsver, ka politika, kas veicina dzimumu līdztiesību un darba, ģimenes un privātās 
dzīves saskaņošanu, var palīdzēt palielināt sieviešu un vīriešu iesaistīšanos darba tirgū;

Darbavietu kvalitātes un darba apstākļu uzlabošana

28. uzskata, ka pilnīgas nodarbinātības mērķa sasniegšana ir jāapvieno ar apņēmīgiem 
centieniem uzlabot darbavietu kvalitāti un visu darba ņēmēju darba un dzīves apstākļus;

29. uzskata, ka darbavietu kvalitāte ir jāizvirza kā daudzpusējs jēdziens, kas aptver gan 
darba attiecības, gan darba jautājumus; aicina Komisiju pastiprināt centienus pārskatīt 
ES darbavietu kvalitātes definīciju un kopējos rādītājus, lai uzlabotu to izmantošanas 
iespējas dalībvalstu politikas novērtēšanai un salīdzinošai novērtēšanai;

30. uzsver, cik svarīgi ir integrēt ieinteresēto pušu centienus uzlabot darbavietu kvalitāti un 
piemērotu politikas instrumentu, tostarp tiesību aktu, politikas saskaņošanas, 
paraugprakses apmaiņas un sociālo partneru autonomu līgumu izmantošanu;

31. uzskata, ka atbilstošai sociālajai aizsardzībai ir jābūt nodarbinātības kvalitātes un 
tādējādi arī darbavietu kvalitātes jēdziena galvenajam elementam;

32. mudina Komisiju pabeigt pirmslikumdošanas darbības un nākt klajā ar programmā 
minētajiem tiesību aktu priekšlikumiem, pilnībā respektējot tās ekonomiskās un sociālās 
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ietekmes novērtējuma rezultātus un sociālo partneru neatkarību; atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu pārskatīt tiesību aktu efektivitāti attiecībā uz darbavietu kvalitāti un darba 
apstākļiem, pienācīgi ņemot vērā jaunākās tendences;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ekonomiskā, finanšu un sociālā krīze, kas patlaban skar Eiropu, ir parādījusi Eiropas 
ekonomiskā un sociālā modeļa vājās vietas un atsevišķus agrāk sasniegtā progresa aspektus ir 
padarījusi nederīgus. 

Kopš brīža, kad 2008. gadā darba tirgū bija jūtamas pirmās krīzes sekas, Eiropa ir zaudējusi 
5,6 miljonus darbavietu.

Patlaban ES ir 23 051 miljons bezdarbnieku, kas sastāda 9,5 % no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem un negatīvi ietekmē izaugsmi un labklājību Eiropā. 

Tikpat satraucošas ir arī grūtības, ar kurām, meklējot darbiniekus, jo īpaši augsti kvalificētus 
darbiniekus, saskārušies daži darba devēji. Pat krīzes laikā atsevišķiem darba devējiem savām 
brīvajām darbavietām ir grūti atrast cilvēkus ar atbilstošām prasmēm. 

Cilvēkkapitāla un nodarbinātības iespēju uzlabošana, atjauninot prasmes, nozīmēs, ka Eiropa 
atkal nostāsies uz atveseļošanās ceļa. 

Lai cilvēkiem palīdzētu apjaunināt prasmes, mums viņiem ir jāpiedāvā pareizie stimuli, 
izglītība un apmācība ir ciešāk jāsasaista ar darba tirgu, ir jāizstrādā piemērots iemaņu 
kopums un efektīvāk jāparedz, kādas prasmes būs nepieciešamas nākotnē, lai tādējādi 
nodrošinātu labāku piedāvājuma un pieprasījuma savstarpējo atbilstību darba tirgū1.

Dalībvalstis ir apņēmušās sasniegt vērienīgu mērķi: nodrošināt nodarbinātību 75 % līmenī 
iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem.

ES spēj uzņemties šo izaicinājumu, un tai ir potenciāls ievērojami uzlabot nodarbinātības 
rādītājus.

2010. gada novembrī Komisija pieņēma paziņojuma projektu ar nosaukumu „Jaunu prasmju 
un darbavietu programma. Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību”.

Šī „jaunu prasmju un darbavietu programma” ir daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” un 
atspoguļo Komisijas ieguldījumu dalībvalstu vērienīgā mērķa — nodarbinātība 75 % līmenī 
iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem — sasniegšanā.

Nolūkā sasniegt šo mērķi Komisija ierosina veikt pasākumus, kas koncentrēti uz četrām 
prioritātēm: 

• turpmākas darba tirgus reformas nolūkā panākt lielāku elastību un lielāku drošību 
(„elastdrošība”);

• piemēroti stimuli iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai tiem palīdzētu ieguldīt apmācībā 
un nodrošināt cilvēku prasmju nepārtrauktu atjaunināšanu atbilstoši darba tirgus 
prasībām; 

                                               
1 Plašāku informāciju par prasmju piedāvājumu un pieprasījumu Eiropā sk.: „Prasmju piedāvājums un 
pieprasījums Eiropā: vidējā termiņa prognoze laikposmam līdz 2020. gadam”, Luksemburga, 2010. g., 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3052_en.pdf
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• priekšlikumi, kurus iesniegs Komisija ar mērķi nodrošināt pienācīgus darba apstākļus, 
vienlaikus uzlabojot darba tiesību aktu kvalitāti — tiks pārskatīta Darba laika direktīva, 
kā arī tiks iesniegta tiesību akta iniciatīva, lai uzlabotu Darbinieku īslaicīgas nosūtīšanas 
direktīvas noteikumus; 

• pasākumi, kuri paredzēti tādu darba tirgus apstākļu nodrošināšanai, kas labvēlīgi 
darbavietu izveidei, un kuri cita starpā ietver arī administratīvā sloga un ar darbaspēku 
un mobilitāti saistīto nodokļu samazināšanu, ņemot vērā, ka šis aspekts ir īpaši būtisks 
nozarēm, kuras ir strauju pārmaiņu procesā, t. i., nozarēm, kam raksturīga strauja 
pētniecības un izstrādes sniegto iespēju izmantošana.

Referente, lai arī piekrītot Komisijas pieejai, tomēr uzskata, ka iespējami turpmāki 
uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz šādiem aspektiem: 

• administratīvā sloga un birokrātijas samazināšana MVU, lai sekmētu darbavietu izveidi; 

• mācības priekšlaicīgi pārtraukušo cilvēku skaits, atgādinot, ka dalībvalstis ir atbildīgas 
par profilakses pasākumu veikšanu un alternatīvu apmācības un prakses iespēju 
piedāvāšanu skolēniem; 

• pasākumi darba un privātās dzīves saskaņošanas uzlabošanai; 

• uzlabota uzraudzība un nākotnē vajadzīgo prasmju paredzēšana, kas ļautu labāk 
saskaņot piedāvājumu un pieprasījumu un orientēt prasmju atjaunināšanu vēlamajā 
virzienā, lai tādējādi uzlabotu nodarbinātības iespējas visas dzīves laikā; 

• jaunatnei paredzēti pasākumi nolūkā integrēt jauniešus darba tirgū vēl pirms tie ir 
pabeiguši formālo izglītošanos, jo īpaši izmantojot prakses, kuru rezultātā tiek 
piedāvātas jaunas darba iespējas;  

• nepieciešamība stiprināt elastdrošības noteikumus un tos pielāgot katras dalībvalsts 
sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, lai tādējādi nodrošinātu elastīgu darba tirgu, aktīvu 
politiku attiecībā uz šo tirgu, mūžizglītību un modernas labklājības sistēmas;

• nepieciešamība uzlabot Darbinieku īslaicīgas nosūtīšanas direktīvu nolūkā samazināt 
birokrātiju un atrisināt nodokļu divkāršās uzlikšanas jautājumus, lai tādējādi veicinātu 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos;

• nepieciešamība pēc turpmāka progresa jautājumā par kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu 
starp ES un trešām valstīm; 

• ciešāka sadarbība starp izglītības iestādēm un uzņēmējdarbības pasauli. 

Ja vēlamies izstrādāt efektīvu politiku nodarbinātības jomā un izglītības un apmācības jomā 
un atvieglot cilvēku karjeras izvēli, mums būs jāuzlabo dalībvalstu un Eiropas Savienības 
spēja prognozēt un paredzēt nākotnē vajadzīgo prasmju veidu un nodrošināt, ka tās atbilst 
darba tirgus vajadzībām. 


