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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. uzsver, ka augsti kvalificēts un izglītots darbaspēks ir viens no inovāciju virzītājspēkiem, 
kas Savienībai sniedz būtiskas konkurences priekšrocības; uzsver, ka augstas kvalitātes 
profesionālā izglītība un apmācība būtiski veicina ilgtspējīgu attīstību un funkcionējoša 
vienotā tirgus izveidi un ka šī izglītība un apmācība pastāvīgi jāpielāgo Eiropas darba 
tirgus vajadzībām un tendencēm, veicot plašu visu ieinteresēto personu dialogu;

2. uzskata, ka profesionālajai izglītībai un apmācībai vajadzētu radīt apstākļus darbaspēka 
mobilitātei gan izglītošanās sākumā, gan mūžizglītībā;

3. uzskata, ka, lai pilnībā īstenotu stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu „Jaunu prasmju 
un darbavietu programma”, ES iestādēm jāuzsāk pragmatiskāka, vispārēja un plaša 
mēroga iniciatīva, ko atbalsta visas dalībvalstis un kur galvenā uzmanība jāpievērš 
profesionālās izglītības, profesionālo kvalifikāciju, mūžizglītības un mācību prakses 
sasaistei ar darba tirgu, tādējādi nodrošinot, ka katra dalībvalsts patiesi uzņemsies 
atbildību par mērķiem, kas nosprausti stratēģiskajā sistēmā Eiropas sadarbībai izglītības 
un apmācības jomā („ET 2020”);

4. uzsver, ka ir jāpanāk dalībvalstu izglītības sistēmu labāka saskaņotība un sinerģija, īpašu 
uzmanību pievēršot valodu apguvei un mācību programmām, kas pielāgotas iniciatīvas 
„Inovāciju savienība” mērķiem; uzsver, ka ir jānovērš visi juridiskie un administratīvie 
šķēršļi, kas kavē tādas Eiropas sistēmas izveidi, kura nodrošinātu plaša spektra augstas 
kvalitātes prakses iespējas visā ES;

5. uzsver, ka ir būtiski dot jauniešiem iespēju kādu izglītības vai apmācības posmu pavadīt 
ārzemēs, lai viņi apgūtu jaunas prasmes, tostarp valodas, tādējādi palielinot iespējas 
integrēties darba tirgū; tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ieviest karti „Jaunatne 
kustībā”, kas palīdzētu visiem jauniešiem doties mācīties uz citu dalībvalsti, kā arī ieviest 
Eiropas studentu mobilitātes kredītus, ar ko lielākam skaitam Eiropas jauniešu, jo īpaši 
neaizsargātākajiem, sniegtu iespēju kādu laiku studēt, stažēties vai iekārtoties darbā citā 
valstī;

6. aicina Komisiju izpētīt saikni un nodrošināt spēcīgāku sinerģiju starp Direktīvu 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību un Kopenhāgenas procesu attiecībā uz profesionālo apmācību, efektīvāk 
izmantojot Eiropas kvalifikāciju sistēmu un Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās 
izglītības un apmācības jomā (ECVET), kā arī „Europass”; uzskata, ka arī turpmāk 
dalībvalstu kompetencē jāatstāj izglītības sistēmu sakārtošana atbilstoši to īpašajiem 
sociālajiem un kultūras apstākļiem;

7. norāda, ka ir ļoti svarīgi sekmēt darba ņēmēju mobilitāti ES iekšējā tirgū; atzinīgi vērtē un 
pilnībā atbalsta Komisijas iniciatīvu pārskatīt pašreizējo profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanas sistēmu; uzskata, ka Komisijas pārskatīšanā attiecībā uz Profesionālo 
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kvalifikāciju direktīvu jāiekļauj pilnīgs minētās direktīvas pašreizējā redakcijā 
novērtējums; uzskata, ka profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana visās dalībvalstīs 
arī turpmāk jānosaka par Komisijas galveno prioritāti;

8. aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Parlamentu atbalstīt un paplašināt ES audzēkņu 
mobilitātes programmas, jo īpaši Leonardo Da Vinci programmu, lai veicinātu izglītojamo 
plašāku mobilitāti vienotajā tirgū;

9. norāda uz to, ka arī profesionālajā apmācībā pastāv iekšējais tirgus, un aicina dalībvalstis 
izveidot vairāk konsultāciju punktu jautājumiem par tālākizglītības iespējām un 
darbaspēka mobilitāti gan savā valstī, gan citās dalībvalstīs;

10. norāda uz šķēršļiem integrācijas jomā, ar kuriem sastopas trešo valstu pilsoņi, jo viņu 
kvalifikācijas netiek atzītas; aicina Komisiju novērtēt Eiropas kvalifikāciju sistēmas 
ietekmi saistībā ar trešo valstu pilsoņu kvalifikāciju atzīšanu;

11. aicina atbalstīt pārrobežu saiknes un komunikāciju platformas starp izglītības iestādēm un 
darba devējiem, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt to ES tiesību aktu pilnīgu transponēšanu, 
īstenošanu un izpildi, kuri ir vienotā tirgus pamatā, atbalstot apmācības programmas, kuru 
mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmējdarbības sektors, valsts iestādes un patērētāji iegūtu 
pienācīgu izpratni par spēkā esošajiem tiesību aktiem un no tiem izrietošajām tiesībām un 
pienākumiem;

13. aicina visus darba tirgus dalībniekus, tostarp profesionālo nozaru, uzņēmumu, 
arodbiedrību, ministriju un valsts nodarbinātības dienestu pārstāvjus, iesaistīties 
strukturētā sociālā dialogā par to, kā vislabāk nodrošināt jauniešu profesionālo integrāciju 
un veicināt mūžizglītību un formālo/informālo apmācību.
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