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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad itin kvalifikuoti darbuotojai – viena iš inovacijas skatinančių jėgų, kuri 
lemtų didžiulį Sąjungos konkurencinį pranašumą; pabrėžia, kad užtikrinant kokybišką 
profesinį švietimą ir lavinimą būtų iš esmės prisidedama prie tvaraus vystymosi ir 
veiksmingos bendros rinkos kūrimo ir kad jis turėtų būti nuolat derinamas atsižvelgiant į 
Europos darbo rinkos reikmes ir pokyčius aktyviai palaikant dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

2. yra įsitikinęs, kad teikiant profesinio švietimo ir lavinimo paslaugas turėtų būti kuriamos 
darbuotojų judumo sąlygos – ir pradiniu studijų etapu, ir mokantis visą gyvenimą;

3. laikosi nuomonės, kad ES institucijos, norėdamos visapusiškai įgyvendinti pagal strategiją 
„ES 2020“ numatytą pavyzdinę iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, turėtų imtis pragmatiškesnės, išsamesnės ir toli siekiančios iniciatyvos, 
kuriai pritartų visos valstybės narės ir kurią įgyvendinant ypatingas dėmesys būtų skirtas 
profesinio lavinimo, profesinių kvalifikacijų, mokymosi visą gyvenimą, stažuočių ir darbo 
rinkos ryšiui siekiant, kad kiekvienai valstybei narei būtų išties naudinga siekti 
strateginėje Europos bendradarbiavimo švietimo ir lavinimo srityje programoje išdėstytų 
tikslų;

4. pabrėžia, kad būtinas didesnis skirtingų valstybių narių švietimo sistemų suderinamumas 
ir sąveika ypač daug dėmesio skiriant kalbų dėstymui ir mokymo programoms, 
suderintoms atsižvelgiant į iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ tikslus; pabrėžia, kad būtina 
šalinti visas teisines ir administracines Europos sistemos, kurią taikant būtų užtikrintos 
įvairios galimybės kokybiškai stažuotis bet kurioje ES valstybėje, vystymo kliūtis;

5. pabrėžia, kad itin svarbu sudaryti jaunuoliams galimybę tam tikrą laiką mokytis ar kelti 
kvalifikaciją užsienyje, nes taip įgyjama naujų įgūdžių, įskaitant kalbos žinias, ir kartu 
jiems užtikrinamos didesnės galimybės integruotis į darbo rinką; todėl palankiai vertina 
Komisijos ketinimą sukurti kortelę „Judus jaunimas“ – visi ją turintys jaunuoliai galės 
išvykti studijuoti į kitą valstybę narę – taip pat idėją sukurti Europos studentų judumo 
paskolas, kad kuo daugiau jaunų europiečių, ypač labiausiai socialiai nuskriaustų 
jaunuolių, galėtų tam tikrą laiką studijuoti, lavintis ar dirbti kitoje valstybėje;

6. ragina Komisiją įvertinti Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, 
Bolonijos proceso aukštojo mokslo srityje ir Kopenhagos proceso profesinio švietimo ir 
lavinimo srityje ryšį ir užtikrinti artimesnę jų tarpusavio sąveiką labiau naudojantis 
Europos kvalifikacijų sistema, Europos profesinio švietimo ir lavinimo kreditų sistema ir 
Europasu; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų išsaugoti kompetenciją savo švietimo 
sistemų rengimo srityje remdamosi konkrečiomis savo visuomeninėmis ir kultūrinėmis 
sąlygomis;

7. pažymi, kad labai svarbu sudaryti palankias darbuotojų judumo sąlygas vidaus rinkoje; 
palankiai vertina ir visapusiškai pritaria Komisijos iniciatyvai persvarstyti profesinių 
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kvalifikacijų pripažinimo sistemą; yra įsitikinęs, kad Komisija, persvarstydama direktyvą, 
turėtų ypatingą dėmesį skirti prasmingam šiuo metu galiojančios Profesinių kvalifikacijų 
direktyvos įvertinimui; laikosi nuomonės, kad didžiausią prioritetą Komisija ir toliau turi 
teikti abišaliam profesinių kvalifikacijų pripažinimui visose valstybėse narėse;

8. ragina Komisiją, valstybes nares ir Europos Parlamentą paremti ir išplėsti Europos 
besimokančių asmenų judumo programas, ypač programą „Leonardo da Vinci“, siekiant 
skatinti didesnį besimokančiųjų judumą bendroje rinkoje;

9. pažymi, kad esama ir profesinio švietimo vidaus rinkos, ir ragina valstybes nares steigti 
daugiau konsultavimo centrų, kurie patartų mokymosi galimybių ir profesinio judumo 
gimtojoje šalyje ir kitose valstybėse narėse klausimais;

10. atkreipia dėmesį į integracijos kliūtis, su kuriomis susiduria trečiųjų šalių piliečiai, kai 
nepripažįstama jų kvalifikacija; ragina Komisiją įvertinti, kokį poveikį pripažįstant 
trečiųjų šalių piliečių kvalifikaciją, daro Europos kvalifikacijų sistema;

11. ragina remti tarpvalstybinius švietimo įstaigų ir darbdavių ryšius ir komunikacijos 
platformas siekiant, kad būtų galima keistis geriausia praktika;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti visapusišką ES teisės aktų, kuriais grindžiama 
bendra rinka, perkėlimą į nacionalinę teisę, įgyvendinimą ir taikymą, t. y. remti mokymų 
programas, kurias vykdant siekiama užtikrinti, kad verslo sektorius, viešosios valdžios 
institucijos ir vartotojai įgytų adekvatų supratimą apie galiojančius teisės aktus ir apie 
atitinkamas savo teises bei pareigas;

13. ragina visus darbo rinkos dalyvius, įskaitant profesinių sektorių, įmonių, profesinių 
sąjungų, ministerijų ir valstybinių įdarbinimo tarnybų atstovus, įsitraukti į nuoseklų 
socialinį dialogą klausimais, susijusiais su tuo, kaip geriau užtikrinti profesinę jaunų 
žmonių integraciją ir skatinti mokymąsi visą gyvenimą, taip pat formalų ir neformalų 
mokymąsi.
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