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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad švietimas yra investicija į mūsų bendrą ateitį: jis daro teigiamą įtaką 
socialinei sanglaudai, kuri yra išankstinė ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir 
užimtumo sąlyga; pabrėžia švietimo ir kultūros vaidmenį piliečių asmeniniam 
tobulėjimui ir kritinio mąstymo lavinimui, socialiniam judumui, kūrybingumo ir 
inovacijų skatinimui ir informuotumo apie didžiuosius kolektyvinius iššūkius, 
pavyzdžiui, klimato kaitą, skaitmeninę transformaciją ir paradigmas keičiančias 
technologijas, didinimui; primena uždavinį nuolat tobulinti ES ir valstybių narių 
švietimo, mokymo ir įgūdžių lavinimo politiką, kad būtų užtikrintas įtraukus, 
prieinamas ir aukštos kokybės švietimas, visapusiškas mokymasis visą gyvenimą ir 
visiems prieinamas mokymas, taip pat įgūdžių tobulinimas ir perkvalifikavimas, ypač 
asmenų, kurių išsilavinimo lygis žemesnis arba kurie turi mažiau galimybių įsidarbinti, 
ir nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET) bei 
ilgalaikių bedarbių; pritaria, kad reikia pasirengti būsimam technologinės pažangos 
poveikiui darbo rinkai ir visuomenei, įskaitant automatizavimą, dirbtinį intelektą ir 
robotiką, taip pat kasdieniam gyvenimui ir mūsų asmeniniam ir kolektyviniam santykiui 
su žiniomis, mokymusi ir informacija; šiuo atžvilgiu primena, kaip svarbu įgyti 
žiniasklaidos priemonių naudojimo įgūdžių siekiant kovoti su dezinformacija ir kurti 
aktyvų skaitmeninį pilietiškumą;

2. pabrėžia, kad būtina visapusiškai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį (EPSR); 
ragina laiku priimti Vaiko garantijų iniciatyvą ir ryžtingai įgyvendinti Jaunimo garantijų 
iniciatyvą, taip pat siekti darnaus vystymosi tikslų, susijusių su kokybišku švietimu, kad 
kiekvienas galėtų įpirkti kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą 
gyvenimą ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime bei įsilieti į darbo rinką; 
ragina Komisiją skubiai pristatyti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo 
veiksmų planą ir toliau tobulinti savo socialinių rodiklių suvestinės rodiklius ir jų 
stebėseną;

3. pabrėžia, kad valstybės narės turi didinti įgūdžių, diplomų ir asmeninių kvalifikacijų 
tarpusavio pripažinimą ir perkeliamumą vidaus darbo rinkoje, taip padėdamos kurti 
Europos švietimo erdvę, kuri pagerins darbo jėgos judumą ir padidins tarptautinį ES 
ekonomikos konkurencingumą;

4. mano, kad precedento neturinčia ES finansine parama, skirta ekonomikos gaivinimui po 
COVID-19 pandemijos, turėtų būti siekiama atkurti prarastas darbo vietas ir 
ekonomikos augimą, kuris būtų įtraukus ir vienodai naudingas visiems, ir šalinti 
struktūrinius socialinius ir ekonominius trūkumus, įskaitant ankstyvą mokyklos 
nebaigimą ir mokymosi mokykloje nesėkmes; primena, kad nuolatinis mokyklinis 
ugdymas yra glaudžiai susijęs su galimybe naudotis socialinės apsaugos sistemomis, 
pagal kurias tenkinami pagrindiniai vaikų ir jų šeimų poreikiai, įskaitant kokybišką 



PE662.131v03-00 4/8 AD\1223217LT.docx

LT

mitybą ir sveikatos priežiūrą; pabrėžia, kad Europos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 
negalima veiksmingai pasiekti be laipsniškos ir visapusiškos švietimo ir mokymo 
sistemų pertvarkos, o tam reikėtų didelių investicijų ir ypatingą dėmesį skirti tam, kad 
niekas nebūtų paliktas nuošalyje; pabrėžia, kad reikia pasimokyti iš COVID-19 krizės ir 
pasidalyti kai kurių šalių geriausia patirtimi naudojant skaitmenines priemones 
švietimui; 

5. yra susirūpinęs dėl COVID-19 pandemijos poveikio švietimo sričiai, nes tarp valstybių 
narių esama didelių skaitmeninio švietimo skirtumų – šioje srityje 32 proc. mokinių kai 
kuriose valstybėse narėse dėl įvairių priežasčių – ir struktūrinio, ir materialaus pobūdžio 
– kelis mėnesius neturėjo galimybių mokytis; yra susirūpinęs dėl to, kad universitetų ir 
profesinio rengimo ir mokymo įstaigų studentai negali laikytis savo įprastų mokymo 
programų, o tai turės įtakos jų galimybėms patekti į darbo rinką, nes, Eurostato 
duomenimis, 2018 m. 26,3 proc. 16-29 metų amžiaus jaunuolių ES jau grėsė skurdas ar 
socialinė atskirtis1; pabrėžia, kad ES žalioji ir skaitmeninė pertvarka ES turėtų būti 
grindžiama teisingumu visuomenėje ir ją vykdant turėtų būti atsižvelgta į tokias sritis 
kaip užimtumas, įgūdžiai ir švietimas, ir turėtų būti teikiama parama ir neatidėliotina 
pagalba labiausiai nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems asmenims, pavyzdžiui, 
jaunesnių kartų asmenims, moterims, neįgaliesiems, vienišoms motinoms (tėvams), 
vyresnio amžiaus asmenims ir kitoms pažeidžiamoms grupėms, kad jie galėtų patenkinti 
pagrindinius savo poreikius; pabrėžia švietimo sveikatos klausimais ir pagrindinės 
medicininės prevencijos mokyklose vaidmenį švelninant pandemijos protrūkio 
padarinius ir užkertant kelią būsimoms ekstremalioms visuomenės sveikatos situacijoms 
bei joms rengiantis;

6. ragina valstybes nares padidinti bendrojo vidaus produkto asignavimus švietimui ir į 
savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus įtraukti plataus 
užmojo investicijas į visus švietimo lygmenis, įskaitant profesinį rengimą ir mokymą, 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, kaip ekonomikos atsigavimo, kuriuo 
skatinama socialinė sanglauda ir kovojama su nelygybe, sąlygą;

7. palankiai vertina tai, kad į Europos semestrą įtraukti elementai, susiję su konkrečia 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) veikla švietimo, 
kultūros, sporto ir žiniasklaidos sektoriuose; ragina Komisiją atidžiai stebėti valstybių 
narių pažangos ataskaitas dėl nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planų įgyvendinimo pagal Europos semestrą, siekiant patikrinti, kokiu mastu buvo 
pasiekti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės tikslai;

8. ragina Komisiją į Europos semestro sistemą geriau integruoti švietimą ir išplėsti 
dabartinę jos taikymo sritį įtraukiant socialinius tikslus, skaitmeninį švietimą ir teikiamo 
švietimo kokybę, kad būtų galima įvertinti švietimo sistemų raidą ir reformas ir 
nuosekliai tikrinti, kaip visoje Sąjungoje įgyvendinami ES veiksmų planai, darbotvarkės 
ir ekonomikos gaivinimo tikslai;

9. primygtinai ragina valstybes nares parengti nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, pagal kuriuos bent 25 proc. lėšų būtų skirta socialinėms 
investicijoms, ir pirmenybę teikti, ypač pagal konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, švietimo įstaigoms ir besimokantiesiems skirtoms tikslinėms 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion
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investicijoms į skaitmeninę infrastruktūrą ir įrangą, kad neįgaliems vaikams, 
moksleiviams ir jaunuoliams, mažiau galimybių turintiems asmenims, asmenims iš 
nepalankioje padėtyje esančių grupių ir atokių bei kaimo vietovių ir specialių ugdymo 
poreikių turintiems asmenims būtų užtikrintos lygios nuotolinio ir internetinio 
mokymosi galimybės;

10. atkreipia dėmesį į didelę žalą, kurią COVID-19 pandemija padarė kūrybos ir kultūros 
sektoriams ir pramonės šakoms, įskaitant renginius ir pasirodymus, kultūrinį turizmą, 
nematerialiojo kultūros paveldo praktiką, ir į egzistencinę grėsmę, kurią ji kelia 
daugeliui menininkų ir kūrybos įmonių; apgailestauja dėl to, kad poveikis kultūrai 
nebuvo atspindėtas 2020 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikate dėl 2021 m. ES 
metinės tvaraus augimo strategijos (COM(2020)0575) ir prašo Komisijos ir valstybių 
narių nustatyti ir priimti konkrečias iniciatyvas šiam sektoriui apsaugoti; konkrečiau, 
ragina valstybes nares daug dėmesio skirti kultūrai ir bent 2 proc. savo nacionalinių 
EGADP biudžetų skirti kultūros ir kūrybos sektoriui, kadangi visas šis sektorius yra ir 
vidutinės trukmės laikotarpiu bus vienas iš labiausiai nukentėjusių ir gali būti, kad 
COVID-19 pandemijos padariniai jam bus skaudžiausi; ragina valstybes nares sparčiau 
stengtis pagerinti savo socialinės apsaugos sistemas ir darbo sąlygas šio sektoriaus 
darbuotojams; 

11. ragina valstybes nares įtraukti Europos Parlamento rekomendaciją teikti pirmenybę 
investicijoms į švietimą ir mokymą, šiam sektoriui skiriant bent 10 proc. nacionalinio 
EGADP biudžeto, kad jis galėtų prisitaikyti prie naujų iššūkių, kuriuos sukėlė 
pandemija, ir užtikrinti sąžiningą skaitmeninę ir žaliąją pertvarką;

12. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti EGADP, kad būtų sudarytos 
būtinos sąlygos visoje Europos Sąjungoje užtikrinti skaitmeninio ir mišraus švietimo 
galimybes, kurios būtų mokymąsi gyvai papildanti priemonė ir kurios padėtų padidinti 
švietimo sistemų įtraukumą, ypatingą dėmesį skiriant nepalankioje padėtyje esančių 
grupių lygioms galimybėms gauti kokybišką švietimą ir mokymą, siekiant kompensuoti 
tai, kad socialinė ir ekonominė padėtis šiuo metu yra svarbiausias vaikų ir jaunimo 
mokymosi rezultatų veiksnys; yra susirūpinęs dėl to, kad smarkiai išaugo nedirbančio, 
nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo dalis, ir ragina skirti tikslinį 
finansavimą, kad šiai pažeidžiamai grupei būtų sudarytos naujos galimybės; primena ES 
įgūdžių darbotvarkės tikslą iš esmės sumažinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą, kartu 
atsižvelgiant į tai, kad 42 proc. europiečių vis dar neturi pagrindinių skaitmeninių 
įgūdžių, taip sudarant sąlygas aktyviam skaitmeniniam piliečių dalyvavimui; 
primygtinai ragina Komisiją geriau integruoti skaitmeninį švietimą į Europos semestro 
procesą; be to, pabrėžia, kad reikia spręsti didelės lyčių nelygybės problemą 
skaitmeninių įgūdžių ir darbo technologijų sektoriuje srityje;

13. ragina valstybes nares imtis būtinų priemonių siekiant sustiprinti savo skaitmeninę 
infrastruktūrą, junglumą ir mokyklose, universitetuose ir mokymo centruose 
naudojamus mokymo metodus bei paspartinti reformas, kuriomis įgyvendinama 
skaitmeninė pertvarka, tokiu būdu užtikrinant, kad visi europiečiai galėtų ja pasinaudoti, 
ir ypač stengtis užtikrinti visiems prieinamą internetinį švietimą; primena būtinybę 
tinkamai rengti mokytojus, dėstytojus ir tėvus, nes jie visi atlieka itin svarbų vaidmenį 
skaitmeninės pertvarkos procese, ypač atsižvelgiant į naujus formatus, t. y. nuotolinį ir 
mišrųjį mokymąsi; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nuodugniai įvertinti pernelyg dažno 
buvimo skaitmeniniame pasaulyje poveikį, ir ragina imtis priemonių, kuriomis būtų 
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skatinamas geresnis supratimas apie skaitmeninių technologijų keliamą pavojų, kuris 
gali ypač paveikti vaikus ir jaunimą; pabrėžia, kad ilgainiui skaitmeninio ir internetinio 
švietimo prieinamumas turėtų būti ne pakeisti, o tik papildyti tiesioginę mokytojų ir 
mokinių sąveiką, nes tik fiziškas dalyvavimas mokymo procese gali veiksmingai 
užtikrinti asmeninių ir socialinių įgūdžių įgijimą;

14. ragina Komisiją remti tas valstybes nares, kurios labiau atsilieka kurdamos skaitmeninę 
infrastruktūrą ir junglumą, rengiant papildomas ekspertų konsultacijas;

15. palankiai vertina tai, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone 
remiama skaitmeninė pertvarka, ne mažiau kaip 20 proc. skiriant skaitmeninėms 
technologijoms, ir šiuo atžvilgiu pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad gigabitinės 
visuomenės junglumas būtų naudingas kuo didesniam skaičiui ES piliečių, įskaitant 
gyvenančiuosius kaimo ir atokiose vietovėse; pabrėžia, kad plačiajuostis ryšys turėtų 
būti laikomas viešąja gėrybe ir jo infrastruktūra turėtų būti tinkamai finansuojama, kad 
būtų visuotinai prieinama, nes tai yra itin svarbus žingsnis siekiant panaikinti 
skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti sąžiningą ir teisingą prieigą prie skaitmeninės 
ekonomikos;

16. pažymi, kad reikia teikti konkrečią paramą žiniasklaidos sektoriui, kuris atlieka labai 
svarbų vaidmenį mūsų demokratinėse šalyse, gerbiant ir skatinant žiniasklaidos laisvę ir 
pliuralizmą tuo metu, kai internetinėje aplinkoje vis labiau dominuoja keli stambūs 
veikėjai, kurių įtaka rinkoje ir paslankios mokesčių bazės vis didėja, todėl daugeliui 
mažesnių Europos įmonių kartais sunku pradėti ir plėsti veiklą bendrojoje rinkoje, kaip 
pabrėžta Komisijos komunikate dėl 2021 m. ES metinės tvaraus augimo strategijos; 
atkreipia valstybių narių dėmesį į 2020 m. gruodžio 3 d. paskelbtame Komisijos 
Žiniasklaidos veiksmų plane nustatytas konkrečias priemones, kuriomis siekiama padėti 
transliavimo, naujienų leidybos ir kino sektoriams atsigauti nuo didelių reklamos 
pajamų praradimo dėl pandemijos įvesto izoliavimo ir skatinti skaitmeninio turinio 
gamybą ir platinimą; mano, kad tokios priemonės turėtų būti įtrauktos į tą ne mažesnę 
kaip 20 proc. skaitmeniniam sektoriui skirtinų išlaidų dalį visuose nacionaliniuose 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose;

17. ragina valstybes nares stiprinti sporto sektoriaus atsigavimą ir bendrą jo atsparumą 
krizėms ir ypač mėgėjišką sportą, taip pat užtikrinti, kad sporto sektorius galėtų 
visapusiškai pasinaudoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone; 
pabrėžia, kad sportas atlieka svarbias visuomenines funkcijas, nes skatina įtrauktį, 
integraciją ir tokias vertybes, kaip tarpusavio pagarba, solidarumas, įvairovė ir lygybė, 
įskaitant lyčių lygybę, ir pabrėžia, kad jis naudingas sprendžiant klausimus, susijusius 
su ilgesnio izoliavimo namuose ir mokyklų uždarymo poveikiu fizinei ir psichinei 
sveikatai, ir užkertant jam kelią; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją stiprinti įtrauktį per 
sportą ir ieškoti naujų būdų, kaip kuo labiau padidinti jo poveikį ir aprėptį.
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