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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa pastāvīgi uzlabot ES un dalībvalstu izglītības, apmācības un prasmju politiku, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un mūžizglītību, kas pieejama visiem, jo īpaši 
pievēršoties arvien lielākā prasmju trūkuma novēršanai, tostarp digitālo prasmju un 
digitālajai nākotnei vajadzīgo prasmju trūkuma novēršanai, un nepieciešamībai izprast 
un veidot digitalizētās ekonomikas un sabiedrības realitāti, kā arī sagatavoties 
gaidāmajai mākslīgā intelekta ietekmei uz darba tirgu un publisko sfēru; uzsver, ka šai 
politikai būtu jāveicina indivīdu un sabiedrības attīstība, kā arī jaunas perspektīvas 
darba tirgū nākotnē, vienlaikus cita starpā ņemot vērā mērķus panākt enerģētikas 
pārkārtošanu uz mazoglekļa un ilgtspējīgu ekonomiku un Eiropas zaļo kursu; aicina 
dalībvalstis paātrināt konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu;

2. norāda, ka sociālekonomiski nelabvēlīgi apstākļi bieži vien ļauj prognozēt vājas sekmes 
izglītībā un otrādi; uzskata, ka adekvāti finansēta, kvalitatīva un iekļaujoša izglītības un 
mūžizglītības sistēma palīdzēs izlauzties no šā apburtā loka un veicinās sociālo 
iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas; atbalsta plānus paredzamā nākotnē realizēt Eiropas 
izglītības telpu, īpašu uzmanību pievēršot izglītības kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai 
un nolūkā nodrošināt visiem piekļuvi kvalitatīvai uz nākotni vērstai izglītībai; aicina 
Komisiju palīdzēt dalībvalstīm reformēt un modernizēt savas izglītības sistēmas, tostarp 
digitālo mācīšanos un augsti kvalitatīvu pasniegšanu, un veicināt apmaiņu ar 
paraugpraksi programmā “Erasmus+”;

3. uzstāj, ka augstas kvalitātes, pieejama un iekļaujoša agrīnā pirmsskolas izglītība un 
aprūpe (ECEC) pozitīvi ietekmē visus bērnus un jo īpaši bērnus no mazāk privileģētas 
sociālekonomiskas vides un bērnus ar īpašām vajadzībām, tādējādi palīdzot mazināt 
sociālo nevienlīdzību un stiprināt sociālo integrāciju; uzsver, ka agrīnā pirmsskolas 
izglītība un aprūpe būtiski ietekmē bērnu attīstību, mācīšanos un labklājību īstermiņā un 
veido ilgtermiņa dzīves sasniegumu, sociālās iekļaušanas un nodarbināmības 
uzlabošanai nepieciešamos komponentus; tādēļ atbalsta centienus izveidot Eiropas 
Garantiju bērniem, ņemot vērā priekšizpētes rezultātus un ievērojot subsidiaritātes 
principu;

4. aicina dalībvalstis palielināt investīcijas izglītībā un apmācībā, jo strukturālas 
investīcijas cilvēkkapitālā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem un cilvēkiem ar 
ierobežotām iespējām, ir būtiskas, lai veicinātu zināšanu ietilpīgu, ilgtspējīgu, 
kvalitatīvu un iekļaujošu izaugsmi, ņemot vērā pieaugošo prasmju trūkumu, jo īpaši 
STE(A)M jomās, un neatbilstību mainīgajā darba pasaulē, jo īpaši šajā digitalizācijas 
laikmetā; uzsver, ka ir svarīgi jau no agrīna vecuma nodrošināt izglītību vides un 
uzņēmējdarbības jomā, lai motivētu jauniešus veidot uzņēmumus, un uzskata, ka ir 
vairāk jādara, lai STE(A)M jomām piesaistītu vairāk meiteņu; uzsver, ka digitālajām 
prasmēm un medijpratībai vajadzētu būt būtiskai izglītības politikas daļai un cita starpā 
tajā būtu jāiekļauj kiberdrošība, kiberhigiēna, kiberatbildība un datu aizsardzība;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis darīt vairāk, lai veicināt kvalitatīvu māceklību ES, un 
apzināt veidus, kā ieviest Eiropas māceklības statūtus;
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6. uzskata, ka Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem ir būtiska nozīme, lai 
uzlabotu piekļuvi izglītības materiāliem un informācijai un lai aktīvi iekļautu jauniešus, 
jo īpaši tos, kuri dzīvo lauku apvidos un nomaļās vietās vai apvidos ar sarūkošu 
iedzīvotāju skaitu, un migrantu izcelsmes personas; šajā sakarā norāda, ka liela nozīme 
var būt inovatīvām pasniegšanas un mācīšanās metodēm kopā ar piekļuvi digitāliem 
informācijas avotiem;

7. norāda, ka 2018. gadā 16,5 % jeb katrs sestais no ES iedzīvotājiem vecumā no 20 līdz 
34 gadiem nestrādāja, nemācījās un neapguva arodu (NEET situācija), bet izglītību 
priekšlaicīgi pametušo īpatsvars bija 10,6 %; atzīst, ka šie rādītāji ir tikpat zemi kā 
2008. gada pirmajā ceturksnī, sasniedzot zemāko atzīmi kopš šādu datu apkopošanas 
sākuma 2006. gada pirmajā ceturksnī; tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 
savus centienus nolūkā samazināt izglītības priekšlaicīgu pamešanu un NEET situācijā 
esošo jauniešu īpatsvaru, jo īpaši sociāli nelabvēlīgākā situācijā esošo vidū, uzlabot 
izglītības rezultātus, ņemot vērā reģionālās un demogrāfiskās atšķirības, kā arī īstenot 
visaptverošas profilaktiskas stratēģijas un iesaistīt izglītību priekšlaicīgi pametušos 
izglītībā un apmācībā; 

8. mudina dalībvalstis veicināt ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm un 
uzņēmumiem nolūkā atbalstīt vietējas un reģionālas mazoglekļa ekonomikas, kā arī 
risināt pašreizējās un gaidāmās prasmju neatbilstības problēmas, tostarp veicinot 
tehnisko, uzņēmējdarbības un digitālo prasmju apguvi, kā arī arodmācības un duālās 
apmācības un studiju programmas, un ieviest efektīvu un visaptverošu prasmju, 
diplomu un kvalifikāciju, kā arī neformālās un ikdienējās mācīšanās savstarpējas 
atzīšanas un validēšanas metodoloģiju; uzsver, ka Eiropas universitātes varētu kļūt par 
izcilības un inovācijas centriem, ja tiktu efektīvi īstenota Eiropas universitāšu iniciatīva; 
atgādina, ka iniciatīvas efektīvai īstenošanai ir vajadzīgs ievērojams finansējums, un 
šajā sakarā atgādina par savu prasību trīskāršot “Erasmus+” budžetu 2021.–2027. gada 
laikposmam;

9. prasa uzlabot izglītības un apmācības sistēmu kvalitāti, pieejamību un efektivitāti, 
stiprināt visaptverošu mūžizglītību un uzlabot prasmes un pārkvalificēšanos, it sevišķi 
cilvēkiem ar zemāku izglītības līmeni, jo īpaši pieaugušajiem un jauniem pieaugušajiem 
un citām nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, tostarp romiem un migrantu izcelsmes 
personām; uzsver vajadzību izglītības sistēmās popularizēt veselīgus ieradumus, jo īpaši 
sporta nodarbības, kas ievērojami veicina sociālo iekļautību un integrāciju, un atkārtoti 
pauž savu atbalstu pilsonības izglītībai skolās kā Eiropas demokrātijas nozīmīgam 
pīlāram; uzsver, ka pieaugušo izglītība, apmācības un mūžizglītība pozitīvi ietekmē 
indivīdu, ekonomiku un sabiedrību; 

10. uzskata, ka efektīva pārvaldība un atbilstošs finansējums visās izglītības situācijās, 
mūsdienīgi un kvalitatīvi izglītības resursi un mācību process, motivēti un kompetenti 
mācībspēki ar pievilcīgām algām un augstāka līmeņa sociālo atzinību un mūžizglītība ir 
ārkārtīgi svarīgi aspekti taisnīguma, daudzveidības un izcilības panākšanai izglītībā; 
šajā kontekstā uzsver, ka ir jācenšas panākt lielāku dzimumu līdzsvaru skolotāja 
profesijā un ka darbam tajā ir nepieciešams piesaistīt lielāku skaitu motivētu kandidātu 
ar pārliecinošu akadēmisko vai profesionālo kvalifikāciju un pedagoģiskām prasmēm; 
prasa ieviest skolotājiem un pasniedzējiem paredzētas pastāvīgas kvalitatīvas apmācības 
un atbalsta sistēmas; 
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11. uzskata, ka mūsdienu pasaulē, kas ir aizvien vairāk savstarpēji saistīta un savstarpēji 
atkarīga, svešvalodu zināšanas ir būtiskas prasmes, kas sniedz cilvēkiem iespēju 
laicīgāk un pilnvērtīgāk sazināties ar apkārtējo pasauli, kā arī palīdz būt gatavākiem 
konkurēt un gūt panākumus globālā sabiedrībā un ekonomikā; tāpēc aicina dalībvalstis 
īstenot izvirzīto mērķi, proti, panākt, ka visi iedzīvotāji apgūst vismaz divas svešvalodas 
un sāk svešvalodu apguvi agrīnā vecumā, kā izklāstīts Padomes 2017. gada decembra 
secinājumos.
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