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Eiropas Parlamenta rezolūcija par jauniešu nodarbinātību
(2014/2713(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ziņojumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm — stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto 
pamatnostādņu II daļa (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE)), 

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. decembra paziņojumu „Jaunatnes iespēju 
iniciatīva” (COM(2011)0933), 

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

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

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

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

– ņemot vērā 2013. gada 16. janvāra rezolūciju par Jaunatnes garantiju1,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 22. aprīļa ieteikumu par garantijas jauniešiem 
izveidošanu,

– ņemot vērā 2013. gada 11. septembra rezolūciju par jauniešu bezdarba novēršanu — 
iespējamie risinājumi2,

– ņemot vērā 2014. gada 16. janvāra rezolūciju par pamattiesību brīvi pārvietoties Eiropas 
Savienībā ievērošanu3, 

– ņemot vērā ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 
ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (COM(2013)0430 – 
C7-0177/2013 – 2013/0202(COD)),

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Savienība saskaras ar būtiskām problēmām, 2014. gada aprīlī bezdarba 
līmenim 28 ES dalībvalstīs sasniedzot 10,4 % un jauniešu bezdarba līmenim šajā pašā 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0016.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0365.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0037.
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laikposmā sasniedzot 22,5 % un dažās valstīs pārsniedzot 50 %;

B. tā kā 2014. gada martā 28 ES dalībvalstīs bez darba bija 5,340 miljoni jauniešu vecumā 
līdz 25 gadiem (3,426 miljoni no tiem – eurozonā);

C. tā kā Garantija jauniešiem sekmētu stratēģijas „Eiropa 2020” trīs mērķu sasniegšanu, 
proti, panākt, ka 75 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem strādā, ka mācības 
priekšlaicīgi pametušo skaits ir mazāks par 10 % un ka vismaz 20 miljoni cilvēku 
izkļūst no nabadzības un sociālās atstumtības;

D. tā kā 7,5 miljoni eiropiešu vecumā līdz 25 gadiem nav iesaistīti ne darba tirgū, ne 
izglītībā, ne apmācībā (NEET); šie skaitļi turpina pieaugt, radot zaudētās paaudzes 
risku;

E. tā kā, pateicoties tam, ka galvenā uzmanība ir pievērsta praktisku iemaņu veidošanai, 
profesionālās apmācības un apvienotās akadēmiskās un profesionālās izglītības mācību 
kursu duālā sistēma, kuru izmanto dažās dalībvalstīs, ir attaisnojusies, jo īpaši krīzes 
apstākļos, jo ar to izdevies saglabāt zemāku jaunatnes bezdarba līmeni un palielināt 
jauniešu nodarbinātības izredzes;

F. tā kā aizvien lielāks skaits jauniešu vecumā no 25 līdz 30 gadiem turpina studijas, jo 
viņiem nav iespējas atrast darbu; 

G. tā kā MVU piemīt būtisks darbvietu izveides potenciāls un šiem uzņēmumiem ir 
izšķirīga nozīme pārejā uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku;

H. tā kā, neraugoties uz to, ka tādu strādājošo skaits, kuri pārcēlušies uz citu dalībvalsti, ir 
pieaudzis no 4,7 miljoniem 2005. gadā līdz 8 miljoniem 2008. gadā, procentuālā 
izteiksmē tas ir pieaugums no 2,1 % uz 3,3 % no kopējā darbaspēka;

I. tā kā dalībvalstīm ir būtiski svarīga loma cīņā pret jauniešu bezdarbu un plānošanas 
periodā no 2014. līdz 2020. gadam šim mērķim tās var izmantot arī finansiālu atbalstu 
no ES finansētiem instrumentiem, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Savienības 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmas (EaSI) un Garantijas jauniešiem 
shēmas;

J. tā kā Eiropas Savienība ir atvēlējusi EUR 6 miljardus jauniešu vecumā līdz 25 gadiem 
nodarbinātības atbalstam,

1. aicina efektīvi uzraudzīt, kā tiek īstenota Garantija jauniešiem;

2. aicina Komisiju paātrināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas izveidi un līdz 2014. gada 
beigām publicēt paziņojumu par to, kā tā izveidota;

3. mudina dalībvalstis apsvērt iespēju paplašināt Garantiju jauniešiem, lai tā attiektos arī 
uz jauniešiem, kas nav sasnieguši 30 gadu vecumu;

4. aicina dalībvalstis jo īpaši reformēt jauniešu izglītības un apmācības standartus, lai 
būtiski uzlabotu jauniešu izredzes darbā un dzīvē;
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5. aicina dalībvalstis galveno uzmanību pievērst nozarēm ar augstu izaugsmes un 
darbvietu radīšanas potenciālu un īstenot pasākumus, lai savās izglītības programmās 
par prioritārām noteiktu tādas jomas kā zinātne, tehnoloģija, inženierija un matemātika 
ar mērķi panākt atbilstību nākotnes tendencēm darba tirgū;

6. uzsver, ka Eiropai ir jārada MVU draudzīga vide, cita starpā jānodrošina labākie finanšu 
un juridiskie apstākļi jaunizveidotiem uzņēmumiem, jo 2012. gadā MVU veidoja 
kopumā 66,5 % no visām Eiropas darbvietām1;

7. atkārtoti norāda, ka ir jānodrošina plaša un vienkārša interneta lietošanas apmācība un 
interneta, tiešsaistes informācijas un digitālo prasmju pieejamība; saskaņā ar Digitālās 
programmas mērķiem aicina dalībvalstis veicināt un atvieglināt jauniešiem paredzētu 
pakalpojumu un izglītības iespēju digitalizāciju, lai dotu viņiem iespēju strādāt 
digitālajā jomā;

8. uzstāj, ka ir vajadzīga Eiropas reindustrializācija, pamatojoties uz tādu visaptverošu 
stratēģiju un tās īstenošanu, saskaņā ar kuru tiks veicināta un sekmēta izaugsmei 
labvēlīga politika un jaunu darbvietu izveide;

9. mudina dalībvalstis īstenot stingrus pasākumus jauniešu bezdarba apkarošanai un 
agrīnas izslēgšanas no darba tirgus novēršanai, jo īpaši veicot preventīvus pasākumus, 
ar kuriem novērst skolu vai apmācības un stažēšanās programmu priekšlaicīgu 
pamešanu (piemēram, ieviešot duālās izglītības sistēmu vai citas tikpat efektīvas 
shēmas);

10. uzsver, ka Garantijas jauniešiem mērķu sasniegšanai ir vajadzīgas stratēģiskas reformas, 
lai sekmīgāk veiktu pāreju no skolas uz darba tirgu; 

11. mudina dalībvalstis attiecīgi veidot un reformēt savas darba tirgus aģentūras;

12. aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju atbalstīt un veicināt mobilitātes mehānismus, jo 
īpaši EURES, kas atvieglina darba meklēšanu citās dalībvalstīs;

13. aicina dalībvalstis pilnībā izmantot valsts nodarbinātības dienestus (VND), lai 
līdzsvarotu brīvo darba vietu un kvalifikāciju piedāvājumu un pieprasījumu starp 
dalībvalstīm;

14. aicina Eiropas Komisiju atbalstīt iniciatīvas, kā arī citus veidus sadarbībai ar privāto 
sektoru, risinot ar jauniešu bezdarbu saistītus jautājumus;

15. aicina Eiropas Komisiju uzņemties vadību iniciatīvai par Eiropas reindustrializāciju, 
sekmējot rūpniecisku konkurētspēju, kas uzņēmumiem nerada pārmērīgu normatīvo 
slogu, un veicinot darbvietu radīšanu, risinot bezdarba problēmu un paplašinot iespējas 
jauniešiem sākt uzņēmējdarbību vai atrast darbu;

16. aicina dalībvalstis novērst nevajadzīgus administratīvus šķēršļus un birokrātiju attiecībā 
uz pašnodarbinātajiem, mikrouzņēmumiem un MVU un atvieglināt nosacījumus 

1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-
documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf report

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
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uzņēmējdarbības uzsākšanai; MVU veido lielu daļu no Eiropas ekonomikas, un to 
nozīme var būt izšķiroša, nodrošinot strauju un ilgtspējīgu atlabšanu pēc ekonomikas 
krīzes un radot darbvietas, tostarp jauniešiem;

17. aicina dalībvalstis visos līmeņos uzlabot sadarbību starp uzņēmējdarbības un izglītības 
nozarēm ar mērķi labāk piemērot mācību programmas darba tirgus prasībām un novērst 
kvalificētu darbinieku trūkumu, kas nelabvēlīgi ietekmē darba tirgus dalībniekus;

18. aicina dalībvalstis pievērst īpašu uzmanību augstajam jauniešu bezdarba līmenim mazāk 
aizsargātās grupās, prioritārā kārtā pievēršoties iekļūšanai un integrācijai darba tirgū un 
darba iegūšanas un integrācijas politikas saskaņošanai, jo nodarbinātība ir integrācijas 
panākumu atslēga;

19. mudina dalībvalstis novērst šķēršļus, kas mācekļiem, praktikantiem un stažieriem traucē 
īstenot pārrobežu praksi, un šādu praksi stiprināt, lai labāk līdzsvarotu jauniešiem 
paredzēto darba apmācību iespēju piedāvājumu un pieprasījumu, tādā veidā uzlabojot 
mobilitāti un nodarbinātības iespējas, jo īpaši pierobežas reģionos;

20. atzinīgi vērtē Padomes 2014. gada 10. martā pieņemto ieteikumu par stažēšanās 
kvalitātes sistēmu un aicina dalībvalstis to nekavējoties īstenot par labu tā adresātiem, 
un uzsver to, ka dalībvalstu programmas, ar kurām veicina un piedāvā prakses iespējas, 
var saņemt finansiālu atbalstu no Eiropas fondiem;

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un Padomei.


