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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jauniešu bezdarba novēršanu — iespējamie risinājumi
(2013/2045(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 14. jūnija rezolūciju „Jauniešu piekļuves darba tirgum 
veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana”1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunatnes iespēju iniciatīva” (COM(2011)0933), 
Parlamenta 2012. gada 24. maija rezolūciju par iniciatīvu jauniešu nodarbinātības izredžu 
palielināšanai un Parlamenta jautājumu Komisijai, uz kuru jāatbild mutiski, par Jaunatnes 
iespēju iniciatīvu2 (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Jaunatnes iespēju iniciatīvas īstenošanu 
(COM(2012)0727),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Jaunatne kustībā” (COM(2010)0478),

– ņemot vērā 2011. gada 17. jūnijā Luksemburgā pieņemtos Padomes secinājumus par 
jauniešu nodarbinātības veicināšanu nolūkā sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus,

– ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 7. februāra secinājumus par Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 5. decembra priekšlikumu par otrā posma apspriešanos 
ar sociālajiem partneriem Eiropas līmenī par stažēšanās kvalitātes sistēmas izveidi 
(COM(2012)0728),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 5. decembra priekšlikumu Padomes ieteikumam par 
Jaunatnes garantijas izveidošanu (COM(2012)0729),

– ņemot vērā Eurofound 2012. gada 13. jūnija ziņojumu „Jaunatnes garantija: Somijas un 
Zviedrijas pieredze”,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada janvāra rezolūciju par Jaunatnes garantiju3,

– ņemot vērā politisko vienošanos, ko panāca Padome 2013. gada 28. februārī, par Padomes 
ieteikumu Jaunatnes garantijas izveidošanai,

– 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 priekšlikumu par grozījumiem Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0262.
2 O-000106/2012. B7-0113/2012.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0007.
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Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 
atcelšanu (COM(2011)0607),

– ņemot vērā Eiropadomes locekļu 2012. gada 30. janvāra paziņojumu „Ceļā uz izaugsmi 
stiprinošu konsolidāciju un nodarbinātību veicinošu izaugsmi”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu, kā arī Reģionālās 
attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A7-
0000/2013),

A. tā kā 2013. gada janvārī 23 % jauniešu bija bezdarbnieki, proporcijai no 15 % vai mazāk 
Austrijā, Dānijā, Vācijā un Nīderlandē sniedzoties līdz vairāk nekā 55 % Grieķijā un 
Spānijā, kas liecina par izteiktām ģeogrāfiskām atšķirībām;

B. tā kā 2011. gadā 7,5 miljoni jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 6,5 miljoni jauniešu 
vecumā no 25 līdz 29 gadiem nemācījās, nestrādāja un netika apmācīti (NEET), tostarp 
personas no mazaizsargātām grupām, piemēram, jaunieši ar veselības problēmām vai 
invaliditāti un vientuļās mātes, — šāda notikumu attīstība izraisa nopietnas sociālas sekas, 
piemēram, sliktas vai nedrošas nodarbinātības izredzes nākotnē vai pat garīgus un fiziskus 
traucējumus; tā kā tuvākajā nākotnē šīs problēmas, domājams, vēl saasināsies;

C. tā kā tika lēsts, ka 2011. gadā ekonomikas zaudējumi jauniešu neiesaistīšanas darba tirgū 
dēļ bija EUR 153 miljardi, kas atbilst 1,2 % no ES IKP1; tā kā tas ir nopietns sociāls un 
ekonomisks slogs;

D. tā kā jaunieši ir īpaši nelabvēlīgā stāvoklī ekonomikas krīžu laikā, daudz nopietnākā nekā 
vairākums citu grupu; tā kā ir gaidāms, ka daudziem jauniešiem pašreizējais bezdarbs 
izvērtīsies par ilgtermiņa bezdarbu, kas izraisa sociālās atstumtības risku; tā kā jaunām 
personām tas rada satraucošas sekas, mazinot viņu pašcieņu, neļaujot realizēt savus 
mērķus un kavējot uzsākt neatkarīgu pieauguša cilvēka dzīvi, tostarp izveidot ģimeni, un 
tā rezultātā arī visai sabiedrībai, negatīvi ietekmējot sociālo, ekonomisko un demogrāfisko 
situāciju Eiropā;

E. tā kā saistībā ar Lisabonas stratēģiju 2000.–2010. gadam ES ir apņēmusies paaugstināt 
izglītības līmeni, līdz 2020. gadam samazināt skolu priekšlaicīgi pametušo audzēkņu 
skaitu līdz mazāk par 10 % un palielināt terciārās vai tai ekvivalentas izglītības ieguvēju 
skaitu līdz vismaz 40 %;

F. tā kā MVU, kas ir ekonomikas izaugsmes un darbavietu radīšanas, kā arī stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanas virzītājspēks, ekonomikas krīzes dēļ ir atteikušies no
vairāk nekā 3,5 miljoniem darbavietu un darbavietu slēgšana ir ietekmējusi visus darba 
ņēmējus, tostarp jaunos darba ņēmējus;

                                               
1 Eurofound (2012), „NEET — jaunieši, kas nav iesaistīti ne darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā. 
Raksturojums, izmaksas un politikas reakcija Eiropā”. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga.
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G. tā kā ekonomikas krīze, kas sākās 2008. gadā, ir negatīvi ietekmējusi darba tirgū gan 
pieprasījumu, gan piedāvājumu, tādējādi dramatiski palielinot nedrošību par darba 
izredzēm un visiem bezdarbniekiem padarot būtisku labāku informētību par 
nodarbinātības izredzēm,

1. uzsver, ka jādažādo dalībvalstu īstenotie politikas pasākumi un jānovāc visi iespējamie 
šķēršļi jauniešu ceļā uz ilgtspējīgu nodarbinātību, pievēršot īpašu uzmanību 
mazaizsargātām grupām, kurām ir lielāks risks ciest no daudzējādiem nelabvēlīgiem 
faktoriem;

2. uzsver, ka visu attiecīgo ieinteresēto pušu iesaistīšana, tostarp apmācības un izglītības 
sniedzēju, individuālu darba devēju un privātu nodarbinātības dienestu, sociālo partneru, 
trešā sektora organizāciju un veselības aprūpes un citu iestāžu iesaistīšana, ir būtiski 
svarīga vairāku pasākumu, kas sekmē jauniešu nodarbinātību un nodarbināmību integrētā 
veidā, veiksmīgai īstenošanai; uzsver, ka pasākumiem jābūt elastīgiem, lai tie spētu 
apmierināt nepārtraukti mainīgās darba tirgus vajadzības;

3. atzīst īpaši grūto stāvokli dažos reģionos, kuros jauniešu bezdarbs ir sasniedzis vairāk 
nekā 25 %; atzinīgi vērtē to, ka ES atbalstu jauniešu nodarbinātībai vēl vairāk veicinās 
ierosinātā ES Jauniešu nodarbinātības iniciatīva, kuras budžets septiņu gadu periodā no 
2014. līdz 2020. gadam būs EUR 6 miljardi;

4. atzinīgi vērtē EPSCO padomes 2013. gada 28, februāra lēmumu vienoties par Padomes 
ieteikumu Jaunatnes garantijas īstenošanai; iesaka paplašināt tās pieejamību, iekļaujot 
mācību iestāžu beidzējus līdz 30 gadu vecumam; uzsver, ka šā pasākuma veiksme būs 
lielā mērā atkarīga no citiem faktoriem, piemēram, no publisku un pastiprinātu privāto 
nodarbinātības dienestu infrastruktūras un iespējām, studentu vietu pieejamības, 
apmācības un mācekļu vietu nodrošināšanas un citu dalībvalstu veiksmīgas pieredzes 
pārnesamības un īstenošanas; uzsver, ka Jaunatnes garantija jāiekļauj plašākā aktīvas 
darba tirgus politikas sistēmā, tajā pašā laikā nodrošinot augstus kvalitātes standartus;

5. mudina dalībvalstis veicināt atbalstu uzņēmumiem, kooperatīviem un trešā sektora 
organizācijām, kas vēlas piedalīties Jaunatnes garantijas projektos ciešā sadarbībā ar 
publiskiem un privātiem nodarbinātības dienestiem, tostarp ar nodokļu atvieglojumu, 
subsīdijām par noteiktām nodarbinātības izmaksām, un iespēju piekļūt finansējumam 
apmācībai darba vietā, kas palīdzēs uzņēmumiem nodrošināt augstas kvalitātes 
nodarbinātības un apmācības piedāvājumus un būs efektīvs un mērķtiecīgs ieguldījums 
jauniešu potenciālā;

6. aicina dalībvalstis izstrādāt turpmākas īpašas jauniešu informēšanas stratēģijas, kas vērstas 
uz NEET un kam jāapvieno efektīvi intervences veidi ar mērķi atrisināt skolu priekšlaicīgi 
pametušo audzēkņu problēmu un iekļaut viņus stratēģijās, kuras veicina netraucētu pāreju 
no mācībām uz darbu un jauniešu nodarbināmības palielināšanos, kā arī praktisku un 
loģistikas šķēršļu novēršanu, ar kuriem sastopas jaunieši ar sarežģītākām vajadzībām;

7. atbalsta programmas „Erasmus visiem” izveidi un atsevišķas nodaļas un atsevišķa budžeta 
piešķīruma izveidi jauniešiem, kā arī atbalsta palielināšanu jauniešiem, kas ir aktīvi 
jaunatnes darbā, bet ne institucionalizētā veidā; uzskata, ka vairāku un dažādu prasmju 
iegūšana, tostarp studējot ārvalstīs, veicinās jauniešu līdzdalību sabiedrības dzīvē un 
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uzlabos viņu izredzes darba tirgū;

8. aicina dalībvalstis atbalstīt jauniešu pašnodarbinātību, radot viņiem iespējas un 
priekšrocības sākt savu uzņēmējdarbību, piemēram, samazinot birokrātiju un ieviešot 
izdevīgu nodokļu politiku;

9. saistībā ar jauniešu pašnodarbinātības veicināšanu atzinīgi vērtē ierosināto turpinājumu 
Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumentam, kas iekļauts Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, lai labāk 
apmierinātu pieprasījumu, arī jauniešu pieprasījumu;

10. aicina pieņemt vērienīgu holistiskas politikas pieeju, kas integrētā veidā risina visu 
jauniešu dažādu līmeņu izglītības, apmācības, nodarbinātības un pašnodarbinātības 
iniciatīvas problēmas;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt augstas kvalitātes praktizēšanās sistēmu ar finansiālu 
atbalstu un obligātu uzraudzību, kā arī kopējus kvalitātes standartus praktikantiem un 
darba praksei; uzsver, ka aktīva informētības veicināšana par šādām programmām un to 
popularizēšana ir vajadzīga uzņēmējiem;

12. uzsver, ka Mācekļu apvienībai ir jāatbalsta Eiropas un valstu kampaņas, lai mainītu 
attieksmi pret profesionālo izglītību, un jāorganizē regulāri forumi Eiropas mācekļu 
stratēģijas uzraudzības apspriešanai ar visām attiecīgajām Eiropas un valstu 
ieinteresētajām personām; uzsver, ka jānodrošina arī stimuli, lai veicinātu pārrobežu 
apmācības finansējumu, sniedzot iespēju uzņēmumiem un sociālo partneru organizācijām 
iesaistīties duālu izglītības sistēmu izveidošanā;

13. mudina dalībvalstis veicināt jaunu darba ņēmēju mobilitāti, nodrošinot turpmāku progresu 
savstarpējā kvalifikācijas un prasmju atzīšanā un valstu sociālās nodrošināšanas sistēmu 
pastiprinātā koordinācijā, jo īpaši attiecībā uz pensiju sistēmām, kā arī turpinot sniegt 
būtiskus ieguldījumus valodu apmācībā;

14. uzsver vajadzību ieviest reformas EURES ar mērķi aktīvi pieskaņot darba meklētājus un 
darba mainītājus esošajām vakancēm un, ja nepieciešams, reformēt publiskos 
nodarbinātības dienestus, lai labāk piemērotu to pasākumus un pieejas jauniešu 
vajadzībām; uzsver, ka EURES ir vairāk jāreklamē, lai tas būtu labāk atpazīstams un 
pieejams kā profesionālās orientācijas sistēma, kas atbalsta studentus labāk apzināties 
savus mērķus un spējas, kā arī pieejamās darba iespējas;

15. aicina dalībvalstis pienācīgi atzīt un apstiprināt neformālo izglītību un iegūtās prasmes, 
tādējādi piešķirot vērtību darba tirgū vajadzīgām kompetencēm;

16. uzsver, ka jārisina intelektuālā potenciāla nelietderīgas izmantošanas problēmas, jo ļaut, 
lai augsti kvalificēti un prasmīgi jaunieši strādā darbavietās, kurās netiek izmantotas viņu 
spējas, nozīmē viņu prasmju un kvalifikācijas izšķiešanu, kas vienlaikus negatīvi ietekmē 
viņus sociālā un psiholoģiskā ziņā;

17. aicina dalībvalstis izveidot individuālas profesionālās orientācijas un vadības sistēmu, 
sākot jau ar vidusskolu, ar mērķi dot iespēju jauniešiem izdarīt kompetentu augstākās 
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izglītības izvēli, vienlaikus ieviešot mehānismus piedāvāto iespēju uzraudzībai un šo 
jauniešu veiksmes turpmākajā pārejā uz darbu novērtēšanai;

18. uzsver, ka finanšu resursi, kurus iegulda aktīvā jauniešu bezdarba apkarošanā, ir jāizmanto 
efektīvi; aicina dalībvalstis ieviest veikto nodarbinātības pasākumu uzraudzības un 
novērtēšanas sistēmu, kā arī šo pasākumu efektivitātes pārbaudes sistēmu ar mērķi aizvien 
vairāk īstenot ar pierādījumiem pamatotu politiku, ko varētu izmantot arī ES līmenī;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Šobrīd jauniešu situācija darba tirgū ir ļoti smaga. Kopumā bezdarba līmenis darbspējas 
vecuma cilvēku vidū ir 11 %, savukārt jauniešu vidū šis rādītājs ir divas reizes augstāks un 
sasniedz 23 %. Pašreiz visā Eiropas Savienībā bezdarbnieku skaits vecumā līdz 25 gadiem ir 
vairāk nekā 5,5 miljoni. Atsevišķās dalībvalstīs ir vērojamas būtiskas atšķirības — laikā, kad 
Vācijā un Austrijā bezdarba līmenis jauniešu vidū nepārsniedz 9 %, krīzes pārņemtajā 
Grieķijā un Spānijā tas jau ir sasniedzis vairāk nekā 55 %. Ekonomiskās krīzes dēļ, kas vairāk 
vai mazāk ir skārusi un joprojām skar atsevišķas Eiropas Savienības valstis, trūkst un 
neveidojas jaunas darbavietas, vēl jo vairāk — darba devēji taupības nolūkos samazina jau 
esošo nodarbināto skaitu. Savukārt atbrīvošana no darba visbiežāk un visvairāk skar personas, 
kas ir nodarbinātas, pamatojoties uz īslaicīgiem vai privāttiesību līgumiem, tas ir, tieši 
jauniešus, kas ienāk darba tirgū vai arī tajā atrodas neilgi. No statistikas datiem, kas aptver 
Eiropu, izriet, ka uz laiku nodarbināto personu vidū ir 40 % jauniešu, salīdzinot ar 13 % no 
kopējā nodarbināto skaita. Te ir jāpiemin arī pieredzes trūkums un darba tirgus prasībām 
neatbilstoša kvalifikācija. Tas viss kopumā veido ne visai optimistisku perspektīvu 
jauniešiem, kuri kļūst pieauguši. Darba trūkumu un niecīgas izredzes uz tūlītējām jauniešiem 
nelabvēlīgu prognožu izmaiņām atspoguļo Eiropas demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās. 
Jaunieši un nenoteiktu laiku atliek lēmumu par ģimenes izveidi un vecāku statusa iegūšanu, jo
viņus sagaida neskaidra profesionālā nākotne.

Tāpēc jauniešu bezdarba apkarošanas pasākumiem ir jābūt saskaņotiem ar vispārējas 
ekonomikas atlabšanas un nodarbinātības politikas reformas veicināšanas pasākumiem. Ir 
nepieciešamas uz nodarbinātību un uz iespējami lielāka esošo darbavietu skaita saglabāšanu 
vērstas iniciatīvas, turklāt jāveic pasākumi, kas aicinātu uzņēmējus veidot jaunas darbavietas. 
Faktiskā jauniešu situācijas uzlabošanās lielā mērā ir atkarīga no valsts atbalsta, sadarbības 
nostiprināšanas starp nodarbinātības dienestiem, profesionālās orientācijas pakalpojumu 
sniedzējiem, apmācības iestādēm un jauniešu atbalsta dienestiem, pievienojot arī aktīvu 
sociālo partneru un jauniešu vai jauniešu organizāciju pārstāvju dalību.

EPSCO padomes pieņemtā Jaunatnes garantija ir nozīmīgs politisks impulss. Šī iniciatīva ir 
balstīta uz nodarbinātības, tālākas izglītības, mācekļa darba un prakses nodrošināšanu 
jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem. Šķiet, ka saskaroties ar neapstrīdamiem skaitļiem, kas 
atspoguļo bezdarba struktūru jauniešu vidū, būtu jāpaplašina atbalsta saņēmēju loks līdz 
30 gadus veciem absolventiem. Šim mērķim no atsevišķas budžeta līnijas un no Eiropas 
Sociālā fonda paredzētie finanšu līdzekļi ir reāla dalībvalstu atbalsta instruments smagajos 
krīzes laikos. Turklāt jāvērš īpaša uzmanība tādu svarīgu elementu izveidei, kas garantē šā
pasākuma izdošanos, piemēram, atbilstošai valsts un privātā nodarbinātības dienesta darbības 
struktūrai un efektivitātei, kā arī augstas profesionālās izglītības un prakses kvalitātes 
nodrošināšanai.

Šo darbību kopumam jābūt saistītam ar atbalsta uzņēmējiem un trešā sektora organizācijām, 
kas vēlas piedalīties Jaunatnes garantijas programmā, palielināšanu, cieši sadarbojoties ar 
valsts nodarbinātības dienestiem, piešķirot nodokļu atvieglojumus, patstāvīgu nodarbinātības 
izmaksu dotācijas un piekļuvi finanšu līdzekļiem, kuri atbalstītu uzņēmējdarbību, kas 
nodrošina augstu apmācības kvalitāti. Svarīgi, lai dalībvalstis neaprobežotos tikai ar 
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risinājumiem, kas ir uzskaitīti Eiropas Komisijas priekšlikumā, bet gan lai piemērotu arī citās 
dalībvalstīs efektivitātes ziņā pārbaudītus instrumentus, kas ļautu pilnīgāk pielāgoties 
atsevišķu darba tirgu specifikai.

Runājot par jauniešu stāvokli, jāmin arī NEET personas, proti, tie, kas nav nodarbināti, nav 
iesaistīti izglītības vai apmācības procesā vai arī priekšlaicīgi ir pametuši studijas. Pēdējo 
gadu laikā to skaits ir pieaudzis un ir vairāk nekā 15 %. Šī parādība ir jāskata tuvāk, jo īpaši 
tāpēc, ka, tiem, kas pamet studijas, pat neiegūstot pamatiemaņas, draud sociālā atstumtība. 
Dalībvalstīm ir jāizstrādā specifiskāka pieeja NEET, kas apvienotu uz priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas apkarošanas balstītu efektīvu intervenci un skolu priekšlaicīgi pametušo 
personu reintegrāciju, kā arī jāveic pasākumi, kas atvieglotu pāreju no skolas uz darbu, 
palielinātu jauniešu nodarbinātību un novērstu praktiskus un loģistikas šķēršļus, ar kuriem 
sastopas jaunieši ar sarežģītākām vajadzībām.

Nav šaubu, ka neatbilstoša kvalifikācija ir viens no ievērojamākajiem jauniešu bezdarba 
iemesliem līdztekus profesionālās pieredzes trūkumam. Tādēļ ir nepieciešams modernizēt 
izglītības sistēmu, kas balstītos uz izglītības politikas pārveidošanu par galveno instrumentu
ieguldījumiem jauniešu nākotnē un uzlabotu to stāvokli darba tirgū, pielāgojot izglītības 
programmas pašreizējām un nākotnes darba tirgus vajadzībām. Šo mērķi sasniegt palīdzēs 
uzlabota individuālo karjeras konsultāciju sistēma. Tai jābūt pieejamai jau vidusskolu līmenī 
apvienojumā ar nākotnes darba piedāvājumu uzraudzības sistēmu un pamatojoties uz vēlāku 
nodarbinātību, kādēļ izvēle attiecībā uz turpmāku izglītības virzienu būtu kompetentāka un 
pārdomātāka.

Pašnodarbinātības veicināšana ir viens no svarīgākajiem elementiem jaunatnes politikas 
īstenošanā darba tirgū. Jebkādi pasākumi, kas ir vērsti uz uzņēmējdarbības, patstāvīgu 
iniciatīvu un individuālo talantu attīstīšanu, ir turpināmi un atbalstāmi. Jauniešiem ir jābūt
informētiem par to, kā sākt savu saimniecisko darbību un kur var vērsties pēc administratīvās 
palīdzības, savukārt izveidotajai atvieglojumu un priekšrocību sistēmai nodokļu atbrīvojumu 
vai atvieglojumu veidā būtu viņi uz to jārosina. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir tas, ka 
pašnodarbinātības un saimnieciskās darbības uzsākšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu 
iegūšanas atvieglojumu ideja tiks turpināta Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmā 2014.�2020. gadam.

Arī profesionālā mobilitāte ir instruments cīņā ar jauniešu bezdarbu. Eiropas Savienībā ir 
vairāk nekā miljons reģistrētu darba piedāvājumu. Tomēr šīs vietas netiek aizpildītas tādēļ, ka 
tur, kur tās ir pieejamas, trūkst atbilstoši ieinteresētu personu. Dzīve ārpus savas dzimtās 
valsts nav populāra. Ir reģistrēti tikai 2 % Eiropas Savienības pilsoņu, kas nedzīvo savā
dzimtajā Eiropas Savienības valstī. Tā kā tendence un spēja pārvietoties darba meklēšanas 
nolūkos jauniešu vidū ir lielāka, viņiem to vajadzētu atvieglot. Turpmāka virzība uz 
kvalifikāciju un prasmju savstarpēju atzīšanu, kā arī valstu sociālās nodrošināšanas sistēmu 
koordinācija un ievērojami ieguldījumi svešvalodu apguvē ir nozīmīgs mobilitātes atbalsta 
elements. Arī EURES reformas turpināšana ir solis uz priekšu, jo, to izmantojot, jaunieši var 
piekļūt informācijai un aktīvi meklēt darbavietas. Ir nepieciešama turpmāka EURES
atbalstīšana, tā atpazīstamības un pieejamības palielināšana, kā arī karjeras konsultāciju 
sistēmas uzlabošana.

Jāatzīmē, ka programmas „Erasmus visiem” ietvaros ir izveidota atsevišķa jauniešu nodaļa ar 
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atsevišķu budžeta līniju, kā arī atbalsts jauniešu grupām, kas neinstitucionālā formā darbojas 
jauniešu aktivizācijas labā. Dažādu prasmju iegūšana, arī neformālā veidā, veicinās jauniešu 
līdzdalību sabiedrībā un uzlabos jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt augstas kvalitātes prakses vietas absolventiem, jāparedz 
finansiālais atbalsts tiem, kas organizēs šīs prakses, jāievieš obligāta uzraudzības sistēma, kas 
nodrošinās atbilstošu šo prakšu līmeni un efektivitāti. Ir nepieciešama turpmāka šo absolventu 
prakšu veicināšana darba devēju vidū, kam šī sistēma jāskata kā iespēja sagatavot cilvēkus 
konkrētam amatam un līdz ar to kā iespēja iegūt un uzturēt apmācītu un augsti kvalificētu 
darbinieku. Jāatbalsta arī turpmāka profesionālo apmācību izaugsme, jāorganizē un jāsniedz 
atbalsts profesionālās apmācības veicināšanas Eiropas un valstu kampaņām, ka arī jāuzrauga 
Eiropas profesionālo prakšu stratēģijas īstenošana.

Ļoti svarīgi ir arī tas, lai dalībvalstis atzītu un apstiprinātu neformālo izglītību, ārpus oficiālās 
izglītības sistēmas iegūtās prasmes. Tas var pozitīvi iespaidot jauniešu personīgo attīstību, 
paaugstināt viņu pilsonisko aktivitāti, stiprināt sociālo integrāciju, kā arī uzlabot viņu stāvokli 
darba tirgū.

Jānorāda arī uz intelektuālā potenciāla neizmantošanas problēmu, kuras pamatā ir kvalificētu 
un kompetentu jauniešu piespiešana darīt darbu, kas neatbilst viņu potenciālajām spējām un 
tādējādi viņiem rada negatīvas sekas ne vien sociālā, bet arī psiholoģiskā ziņā.

Kopumā jāveic efektivitātes analīze jebkādiem dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, ieviestie
mehānismi jāuzrauga to attīstības procesā, savukārt izdotie līdzekļi ir efektīvi jāuzskaita. 
Jauniešu smagais stāvoklis pieprasa pārliecinošu intervenci un atbilstošu finanšu līdzekļu 
investēšanu, bet pašreizējajā ekonomiskajā situācijā Eiropā, kad dominē finanšu 
konsolidācijas politika, šiem līdzekļiem ir jābūt veiksmīgi novirzītiem un acīmredzami 
jāuzlabo situācija.


