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PASIŪLYMAI 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad ES valstybės narės yra atsakingos už savo švietimo ir mokymo sistemas, o 

ES padeda joms nustatyti bendrus tikslus ir dalytis geriausia patirtimi; 

2. primena, kad švietimas, kurį vykdant turėtų būti skatinamas kritinis, analitinis ir 

savarankiškas mąstymas ir turėtų būti skiriamas dėmesys kultūriniams ir 

visuomeniniams aspektams, yra esminis dalykas ugdant atsakingą pilietiškumą, 

grindžiamą tarpusavio pagarbos kultūra ir pagrindinėmis vertybėmis, ir pagrindinė 

žmogaus teisė; 

3. taip pat primena pirmąjį Europos socialinių teisių ramsčio principą, pagal kurį 

nustatoma, kad visi turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą 

gyvenimą, kad galėtų įgyti įgūdžių, kurie suteiktų galimybę jiems būti visaverčiais 

visuomenės nariais ir sėkmingai pereiti į darbo rinką, ir tuos įgūdžius ugdyti; 

4. be to, pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog pastarąjį dešimtmetį socialiniai ir ekonominiai 

skirtumai Sąjungoje didėja, kokybiškas visų lygių švietimas padeda kuo labiau 

sumažinti nelygybę, įskaitant socialinę ir ekonominę nelygybę tarp kartų, ir lyčių 

stereotipus bei nelygybę ir atlieka svarbų vaidmenį didinant socialinį judumą ir 

konvergenciją; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad mokytojų kvalifikacija ir jų laisvė prisitaikyti prie mokymo 

programų ir pasirinkti lavinimo būdus yra išankstinė kokybiško švietimo sąlyga, 

suteikianti geriausią pagrindą tam, kad mokiniai tęstų mokslus ir galėtų sėkmingai 

integruotis į darbo rinką;  

6. šiuo požiūriu ypač pabrėžia tai, kad galimybė gauti kokybišką išsilavinimą ES turėtų 

būti suteikta visiems vaikams ir besimokantiesiems, įskaitant neįgaliuosius ir 

nepriklausomai nuo jų tėvų socialinio ir ekonominio, geografinio ar kultūrinio statuso, 

todėl ragina valstybes nares investuoti į kokybiško švietimo ir mokymo sistemas; 

7. mano, kad vidurinis išsilavinimas turėtų būti nemokamas ir privalomas, ir ragina 

valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad žmonėms, kurie nebaigė pradinės ar 

vidurinės mokyklos, būtų suteikta galimybė atnaujinti ir baigti mokslus; 

8. pabrėžia būtinybę visuose ES regionuose išlaikyti netoli gyvenamosios vietos esančias 

mokyklas ir švietimo įstaigas, nes tai yra būtinas gero išsilavinimo ir lygių galimybių 

pagrindas, siekiant Europoje suvienodinti gyvenimo ir darbo sąlygas; 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad postindustriniame amžiuje dėl pažangaus ES ekonomikos 

pobūdžio pokyčių, taip pat dėl ES darbo rinkos skaitmeninimo, automatizavimo ir 

robotizavimo padidėjo aukštos kvalifikacijos ir įgūdžių paklausa, o žemos kvalifikacijos 

ir įgūdžių paklausa sumažėjo, todėl iki 2020 m. bus 756 000 neužpildytų laisvų darbo 

vietų IRT specialistams visoje ES ekonomikoje1; ragina Komisiją nuodugniai įvertinti, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lt&pubId=7711  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lt&pubId=7711
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kokį poveikį skaitmeninimas, automatizavimas ir robotizavimas yra padarę ir darys 

darbo vietų skaičiui ir pobūdžiui; 

10. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo jėgos kvalifikacija dažnai neatitinka darbo rinkos 

poreikių ir, turėdamas tai omenyje, pažymi, kad, nepaisant didelės aukšto lygio įgūdžių 

paklausos darbo rinkoje ir švietimo sistemos atsako – didelės aukštojo mokslo 

institucijų plėtros1, apie 20 proc. Europos piliečių, įskaitant universiteto absolventus, 

trūksta pagrindinių gebėjimų – raštingumo ir gebėjimo skaičiuoti2; be to, primena, kad 

44 proc. europiečių trūksta pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, todėl jiems kyla didelių 

kliūčių norint patekti į technologiškai pažengusią darbo rinką ir pilietiškai bei aktyviau 

dalyvauti visuomenės gyvenime; 

11. pažymi, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad niekas nebaigtų mokyklos be 

pagrindinių gebėjimų, įskaitant pagrindinius skaitmeninius įgūdžius; pabrėžia, kad 

daugelyje darbo vietų dabar reikalingas didesnis raštingumas, gebėjimas skaičiuoti, 

skaitmeninis raštingumas ir kiti esminiai įgūdžiai ir kad dėl to modernios švietimo 

sistemos turėtų apimti visus aštuonis bendruosius gebėjimus, išdėstytus Komisijos 

pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą 

gebėjimų, kurie taip pat apima žinias ir nuostatas; palankiai vertina tai, kad pasiūlyme 

skaitmeniniai įgūdžiai taip pat apibrėžiami kaip pagrindiniai gebėjimai; 

12. pabrėžia, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, būtinybę kiek įmanoma daugiau naudoti 

skaitmeninimą vykdant visų formų švietimą, todėl ragina valstybes nares ir regionus 

visų tipų mokyklose skatinti skaitmeninį švietimą; 

13. ragina valstybes nares visų pirma didinti piliečių skaitmeninį raštingumą pasitelkiant 

tinkamą ankstyvąjį ugdymą, lavinantį kalbą, loginius ir matematinius gebėjimus, taip 

pat simbolinį mąstymą, grindžiamą kodavimu, programavimu ir susijusia veikla, kuri 

yra svarbi darbui aukštųjų technologijų sektoriuose, ir, kalbant plačiau, skaitmeninėje 

darbo rinkoje; pažymi, kad šie gebėjimai yra universalaus pobūdžio ir gali būti naudingi 

daugelyje kitų sektorių, taip pat kasdieniame gyvenime; atsižvelgdamas į tai, palankiai 

vertina Komisijos iniciatyvas, tokias kaip Kodavimo savaitė ir Skaitmeninių įgūdžių ir 

užimtumo koalicija, ir ragina valstybes nares parengti visapusiškas nacionalines 

skaitmeninių įgūdžių strategijas, kurios gali padėti ir mokytojams, ir besimokantiesiems 

įgyti skaitmeninių įgūdžių ir paremti juos šioje srityje; 

14. ragina valstybes nares užtikrinti, kad išankstinė visų mokyklų – nuo pradinio iki 

universitetinio lygmens, įskaitant suaugusiųjų švietimo centrus, – baigimo sąlyga būtų 

gebėjimas naudotis pagrindiniais gebėjimais, ir ragina valstybes nares teikti pirmenybę 

žemą kvalifikaciją turinčių suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui; atsižvelgdamas į tai, 

palankiai vertina Įgūdžių tobulinimo krypčių iniciatyvą, kuri yra svarbi Naujos Europos 

įgūdžių darbotvarkės programa; 

15. mano, jog yra itin svarbu, kad mokytojų rengimas tiek universitetiniu, tiek profesinio 

                                                 
1 Šaltinis: Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis (2017); EBPO 2016 m. Suaugusiųjų gebėjimų tyrimas.  
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf , 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf [A 

priedas, A3.3(L) lentelė, A 3.3(N)].  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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mokymo lygmeniu apimtų skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius visą jų karjerą; 

16. pabrėžia, kad pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai ir skaitmeninis raštingumas, išugdomi 

švietimo sistemų, turėtų apimti mokymą apie tai, kaip protingai naudotis elektroniniais 

įrenginiais siekiant užkirsti kelią pernelyg dideliam kompiuterių, interneto ar mobiliųjų 

telefonų naudojimui ir apsaugoti vaikus nuo elgesio priklausomybės nuo elektroninių 

žaidimų ir socialinės žiniasklaidos; 

17. pabrėžia visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo svarbą siekiant užtikrinti, 

kad būtų išnaudojamos tinkamos, lanksčios ir kokybiškos mokymo ir karjeros 

galimybės; pabrėžia, kad reikia skatinti pameistrystę ir mokymo galimybes, 

įgyvendinant informuotumo didinimo iniciatyvas, skirtas studentams, jų tėvams, 

suaugusiems besimokantiems asmenims, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams, 

darbdaviams ir valstybinėms užimtumo tarnyboms; 

18. primena, kad mokymasis visą gyvenimą – keliant kvalifikaciją ir persikvalifikuojant – 

yra svarbus atveriant naujas galimybes aktyviai įtraukčiai ir tobulinant įgūdžius ir 

kvalifikacijas, visų pirma mažos kvalifikacijos asmenų, bedarbių, specialių poreikių 

turinčių asmenų, vyresniųjų kartų ir migrantų, ; pabrėžia, kad reikia siekti individualaus 

požiūrio į karjeros plėtrą ir visą gyvenimą trunkantį švietimą ir mokymą; ragina 

Komisiją remti valstybes nares rengiant mokymo ir švietimo programas, 

palengvinančias aktyvią suaugusių asmenų, grįžtančių į darbo rinką, įtrauktį ir 

reintegraciją; 

19. ragina valstybes nares aktyviai propaguoti ir skleisti informaciją apie žemos 

kvalifikacijos suaugusiųjų galimybes tobulinti įgūdžius, įskaitant galimybę naudotis 

konsultavimo orientavimo ir karjeros klausimais paslaugomis; pabrėžia, kad ši 

informacija turi būti teikiama prieinamu ir naudotojui patogiu formatu; 

20. atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant 2 mln. laisvų darbo vietų ES, daugiau nei 30 proc. 

kvalifikuotų jaunuolių, turinčių diplomus, dirba darbo vietose, kurios neatitinka jų 

įgūdžių ar siekių, o 40 proc. Europos darbdavių patiria sunkumų ieškodami žmonių, 

turinčių reikalingų įgūdžių1; 

21. pažymi, kad įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties priežastis gali būti ne tik 

netinkama kvalifikacija, bet ir per žema arba per aukšta kvalifikacija; 

22. pabrėžia, kad įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktis ir kvalifikuotų darbuotojų 

trūkumas darbo rinkoje yra svarbūs nedarbo ir neužpildomų laisvų darbo vietų 

veiksniai2; mano, kad su šiais nerimą keliančiais reiškiniais turėtų būti kovojama, be 

kita ko: 

– užtikrinant, kad švietimo sistemos glaudžiau bendradarbiautų su verslo ir socialiniais 

partneriais, tokiais kaip darbdavių asociacijos ir profesinės sąjungos, pvz., raginant 

specialistus dalyvauti kuriant pameistrystės ir stažuočių programas, turinčias realią 

                                                 
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
2 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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mokomąją vertę; 

– didinant judumą tarp pasienio regionų, įskaitant keitimąsi praktine patirtimi 

aukščiausiu politiniu lygmeniu, ir 

– skiriant dėmesį visapusiškam besimokančiųjų vystymuisi, ne vien tik 

įsidarbinamumui, bet ir socialiniams bei pilietiniams gebėjimams; šiuo požiūriu ragina 

valstybes nares daugiau dėmesio skirti universaliesiems gebėjimams ir socialiniams 

emociniams įgūdžiams, tarpkultūriniams gebėjimams, kritiniam ir kūrybiniam 

mąstymui, taip pat problemų sprendimui ir verslumui – visa tai yra įgūdžiai, reikalingi 

darbo rinkoje; 

23. pažymi, kad skirtingose darbo vietose gali būti reikalaujama tų pačių įgūdžių ir jose gali 

reikėti atlikti tokias pačias užduotis; todėl mano, kad švietimo sistema turėtų būti 

orientuota į įgūdžius ir užduotis, kad būtų galima sparčiai pereiti iš vienos darbo vietos į 

kitą; atkreipia dėmesį į tai, kad, kintant visuomenei ir darbo rinkai, švietimo sistemos 

turėtų skirti dėmesį tam, kad aprūpintų besimokančiuosius tinkamais įgūdžiais, 

kompetencija ir žiniomis, kad jie taptų aktyviais Europos piliečiais ir sėkmingai 

dalyvautų darbo rinkoje; pabrėžia, kad įgūdžių ugdymas ir stiprinimas yra nuolatinis 

procesas, kuris apima visus švietimo lygmenimis ir darbo rinką; mano, kad įgūdžiai ir 

kompetencijos turėtų būti naudojami ir švietimo procese, ir pripažįstant išsilavinimą ir 

kvalifikacijas, taikant mikrokvalifikacijų – trumpų sertifikuotų kursų – sistemą; 

24. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos komunikatą „Nauja Europos įgūdžių 

darbotvarkė“1, kuriame pateikiami sprendimai dėl įgūdžių pasiūlos ir paklausos 

neatitikties ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo, taip pat dėl to, kaip rasti tinkamą 

įgūdžių pripažinimo sistemą; dar kartą atkreipia dėmesį į 10 veiksmų, kuriuos pradėti 

vykdyti pagal šią darbotvarkę, nes taip ES vykdomas tinkamas žmonių mokymas ir 

teikiama parama siekiant įgyti įgūdžių; mano, kad įgūdžių ir darbo paklausos tendencijų 

ir modelių supratimas suteikia žmonėms galimybių geriau pasirinkti profesiją, rasti 

kokybišką darbą ir padidinti sėkmės gyvenime galimybes; todėl ragina ir toliau 

prognozuoti įgūdžių poreikius; 

25. be to, pažymi, jog Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) 

prognozuoja, kad iki 2025 m. lygiagrečiai didės tiek įgūdžių paklausa, tiek pasiūla ir 

kad aukšto lygio įgūdžių paklausa darbo rinkoje lenkia švietimo sistemos pasiūlą; visų 

pirma primena, kad prognozuojama, jog iki 2020 m. gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos sektoriuose truks daugiau kaip 200 000 darbuotojų; ragina 

gerinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kad būtų galima atsižvelgti į darbo 

rinkos poreikius ir toliau prognozuoti įgūdžių poreikius siekiant vystyti darbo rinką; 

teigiamai vertina tai, kad būsimos Europass platformos naudotojams bus suteikiama su 

įgūdžiais susijusios informacijos rinkimo galimybė, padėsianti pasirinkti mokymo 

programas ir profesiją; 

26. atkreipia dėmesį į tai, kad kuriama nemažai darbo vietų su atsinaujinančiųjų išteklių 

energija susijusiuose sektoriuose ir kad žaliesiems sektoriams ir profesijoms turėtų būti 

                                                 
1 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatas „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti 

žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“ (COM(2016)0381). 
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skiriamas atitinkamas dėmesys mokyklų mokymo programose; 

27. pabrėžia, kad didelis NEET jaunimo skaičius – beveik 6,3 mln. 15–24 metų 

nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių – galėtų būti 

sumažintas pasiekus, kad nebūtų mokyklos nebaigimo atvejų ir kad mokyklos būtų 

praktiškesnės ir susietos su vietos aplinka, plėtojant ryšius su vietos įmonėmis, vietos 

valdžios institucijomis, socialinėmis įstaigomis ir NVO; mano, kad su mokyklos 

nebaigimu, kuris yra viena iš priežasčių, dėl kurių jaunuoliai vėliau tampa NEET 

jaunimu, galėtų būti kovojama naikinant skurdą ir socialinę atskirtį; mano, kad taip pat 

svarbu remti besimokančiuosius, kad jie rastų jiems tinkamus mokymosi būdus, 

įskaitant internetinius kursus ir mišrųjį mokymąsi; palankiai vertina aktualių ir 

sudominančių mokymo programų ir patikimų bei gerai parengtų orientavimo sistemų, 

kurias taikant visiems besimokantiesiems būtų teikiamos aukštos kokybės konsultavimo 

ir orientavimo paslaugos, įgyvendinimą; 

28. atkreipia dėmesį į būtinybę padidinti migrantų ir pabėgėlių įgūdžių ir kvalifikacijos lygį; 

pabrėžia, kad tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu reikia imtis veiksmų siekiant paremti 

veiksmingą integraciją į darbo rinką, taip pat darbo rinkos reformas, kad būtų 

pasinaudota turimais įgūdžiais, žiniomis ir kvalifikacija; primena, kad būtina tobulinti 

įgūdžių ir kvalifikacijų, įskaitant įgytus už ES ribų, pripažinimo ir patvirtinimo 

sistemas; 

29. labai teigiamai vertina tai, kad, siekdama modernizuoti mokyklinį švietimą ES, 

Komisija ypač remiasi tuo, kad svarbu skatinti įtraukų švietimą keičiantis geriausia 

patirtimi, susijusia su mokinių migrantų integracija ir bendrų vertybių skleidimu; 

30. be to, pabrėžia, kad ir toliau turėtų būti skatinamas pabėgėlių ir migrantų 

perkvalifikavimas ir kitos praktinio švietimo ir mokymo priemonės; 

31. atkreipia dėmesį į ypatingas vaikų ir paauglių, kurių tėvai dėl profesinių priežasčių 

keliauja po Europą, švietimo aplinkybes ir ragina Komisiją atlikti tyrimą, siekiant 

atkreipti dėmesį į konkrečias tokių vaikų ir paauglių priešmokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo problemas; 

32. mano, kad mokyklos turėtų palaikyti visus besimokančiuosius ir užtikrinti įtraukų visų 

švietimą, ypač neįgaliųjų; taip pat pabrėžia būtinybę įtraukti neįgalius vaikus (mokinius) 

į švietimo sistemą, kad jie galėtų gyventi savarankiškai ir visapusiškai įsitraukti į 

visuomenės gyvenimą kaip aktyvūs dalyviai ir iš tikrųjų prie jos kūrimo prisidedantys 

nariai; pripažįsta, kad dėl dabartinės technologinės plėtros neįgaliems mokiniams 

suteikiama daugiau galimybių gauti išsilavinimą naudojantis formaliojo ir neformaliojo 

mokymosi metodais; ragina valstybes nares sudaryti daugiau galimybių gauti įprastą 

įtraukų kokybišką išsilavinimą, atsižvelgiant į visų besimokančių neįgaliųjų, nesvarbu, 

kokio tipo negalia, poreikius, t. y., pavyzdžiui, pasirūpinti dvikalbiu kurčių vaikų 

lavinimu turint mintyje specifinius lingvistinius jų poreikius; ragina valstybes nares 

stebėti, kaip mokyklos laikosi neatmetimo politikos; 

33. atkreipia dėmesį į tai, kad darbo rinkos pokyčių tempai, švietimo sistemų įvairovė ir 

augantis darbuotojų judumas, taip pat didėjantis migracijos mastas reikalauja, kad 

darbdaviai ir švietimo paslaugų teikėjai pripažintų įgytą kvalifikaciją, įgūdžius ir 
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gebėjimus, be kita ko, mokantis neformaliai arba savaime1, taikydami panašią sistemą ir 

remdamiesi geriausia tų valstybių narių, kurios jau pradėjo taikyti tokio tipo priemones, 

patirtimi; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į politikos priemonių, skirtų labiausiai nuo 

darbo rinkos atskirtoms ir pažeidžiamoms grupėms, svarbą; 

34. primena, kad 2012 m. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos rezultatų patvirtinimo2 valstybių narių prašoma, kad ne vėliau kaip 2018 m. 

būtų nustatytos neformaliojo mokymosi ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo 

priemonės; 

35. primena, kad svarbu tobulinti arba pradėti taikyti savaiminio ir neformaliojo mokymosi 

pripažinimo procedūras3, remiantis valstybių narių, kurios jau pradėjo taikyti tokio tipo 

priemones, geriausia patirtimi; 

36. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau dėti pastangas siekiant neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo ir ragina valstybes nares 

pripažinti mikrokvalifikacijų svarbą ir naudą; palankiai vertina tai, kad buvo sukurti 

atviri masinio nuotolinio mokymo kursai, kurie galėtų praplėsti galimybę 

neprivilegijuotoms grupėms ar asmenims, kuriems aplinkybės trukdo lankyti paskaitas, 

gauti išsilavinimą ir taip padidinti geresnio darbo ir gyvenimo galimybes, tokiu būdu 

sudarydami sąlygas kovoti su nedarbu, ypač jaunimo; 

37. ragina valstybes nares tarptautinti švietimo sistemas ir plėsti besimokančiųjų judumo 

programas siekiant juos geriau paruošti ES darbo rinkai, kurioje užsienio kalbų įgūdžių 

ir žinių apie kitas kultūras trūkumas yra pirmoji judumo kliūtis; pabrėžia, kad judumo 

programos prisidėjo prie Europos integracijos ir turi teigiamą poveikį jaunimo 

užimtumui; atsižvelgdamas į tai, prašo skirti ypatingą dėmesį tarpvalstybiniam švietimo 

aspektui, pvz., skatinti kaimyninių šalių kalbų mokymąsi ir mokymą ir visų pirma 

įtraukti naujus šios srities akademinius prioritetus tiek į akademinio, tiek į profesinio 

mokymo programas; Mano, jog svarbu užtikrinti, kad šie veiksmai būtų skirti visų tipų 

mokykloms ir visiems švietimo lygmenims, kad ne tik universitetų absolventams, bet ir 

profesinio rengimo ir mokymo (PRM) sistemos dalyviams būtų suteikta galimybė 

patekti į ES darbo rinką; 

38. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tarpusavyje 

pripažintų judumo programas, tokias kaip „Erasmus+“, ir užtikrinti nuolatines dideles 

investicijas į „Erasmus+“, taip pat finansinę ir individualią paramą; vertina tai, kad 

2016 m. pagal programą „Erasmus+“ 725 000 europiečių buvo paremti judumo 

stipendijomis, kad galėtų studijuoti, mokytis, mokyti, dirbti ar vykdyti savanorišką 

veiklą užsienyje, ir kad einama teisingu keliu, kad būtų pasiektas programos tikslas 

2014–2020 m. paremti 3,7 proc. ES jaunimo; 

39. siūlo Komisijai, vykdant visus veiksmus, įskaitant judumą, toliau laikyti verslumo 

ugdymą ir mokymą vienu iš būsimos programos „Erasmus+“ prioritetų per kitą 

                                                 
1 Žr. 2017 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės. Priimti 

tekstai, P8_TA(2017)0360. 
2 OL C 398, 2012 12 22, p. 1.  
3 2017 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės. 
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finansinį laikotarpį (po 2020 m.); 

40. apgailestauja dėl to, kad didėjant aukštos kvalifikacijos ir įgūdžių paklausai laikui 

bėgant dėl didelės aukštojo išsilavinimo plėtros vyksta diplomų infliacija, kartu didėja 

profesinių gebėjimų ir kvalifikacijos trūkumas, lemiantis pusiausvyros darbo rinkoje 

nebuvimą; 

41. todėl ragina ugdyti daugiau į darbo rinką orientuotų gebėjimų ir labai padidinti praktinio 

mokymo dalį; ragina visų pirma valstybes nares labiau plėtoti tretinį profesinį rengimą 

ir mokymą, kad besimokantieji galėtų įgyti aukštą kvalifikaciją, susijusią su praktiniais 

įgūdžiais ir mokymusi; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia galimybės pereiti iš vienos 

švietimo sistemos į kitą svarbą; 

42. pažymi, kad, nepaisant didėjančio studentų skaičiaus, absolventų, turinčių aukšto lygio 

įgūdžius, dalis valstybėse narėse yra skirtinga ir kad absolventų, turinčių labai žemo 

lygio įgūdžius, skaičius svyruoja nuo 10 proc. iki daugiau kaip 50 proc.; primygtinai 

reikalauja, kad aukštojo mokslo politikoje taikomi vertinimo kriterijai taip pat apimtų 

kokybinius kriterijus, pvz., taikant lyginamąjį indeksą, kuriuo remdamosi valstybės 

narės turi didinti studentų skaičių1, dėmesys turėtų būti kreipiamas ne tik į diplomų 

skaičių, bet ir į tikrąjį įgūdžių lygį;  

43. ragina Komisiją ir valstybes nares aukštosiose mokyklose, regioninėse ir vietos valdžios 

institucijose, taip pat darbdaviams propaguoti atnaujintą ES aukštojo mokslo 

darbotvarkę, siekiant patenkinti aukštųjų mokyklų ir studentų poreikius ir spręsti jiems 

kylančias problemas, palaikyti santykius su vietos ir regionų subjektais, užmegzti ryšius 

su vietos bendruomenėmis, skatinti vietos ir regionų plėtrą ir inovacijas, kurti įtraukias 

ir susijusias aukštojo mokslo sistemas, stiprinti bendradarbiavimą su darbo pasauliu ir 

atsižvelgti į įgūdžių poreikius regionuose; 

44. be to, pabrėžia, kad valstybėse narėse trūksta aukštos kokybės profesinio orientavimo, ir 

mano, kad tik patrauklios ir paklausios profesinio rengimo ir mokymo programos, 

parengtos prisidedant socialiniams partneriams ir bendradarbiaujant su jais, gali 

paskatinti besimokančiuosius jas pasirinkti; 

45. todėl pabrėžia, kad reikia tobulinti profesinio orientavimo mokyklose kokybę ir kad 

visais švietimo ir mokymo lygmenimis teikiamos specialios švietimo orientavimo 

paslaugos ir parama gali padėti lengviau įsidarbinti; 

46. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti konkrečias užimtumo galimybes, susijusias 

su profesiniu rengimu ir mokymu (PRM) ir PRM svarba darbo rinkoje;  

47. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad profesinis ir pedagoginis mokymas 

būtų matomesnis, remiant tokias platformas kaip EURES, užtikrinti, kad jis būtų 

visiems prieinamas, proporcingas lyčių atžvilgiu ir nediskriminacinis, taip pat užtikrinti 

pakankamą jo finansavimą ir pagerinti kokybę ir patrauklumą, skatinti visų formų 

dualinį mokymą, mokymąsi darbo vietoje ir realybe grindžiamą mokymą visais 

švietimo lygmenimis ir vykdant visų formų švietimą, įskaitant aukštąjį mokslą, siekiant 

užtikrinti stipresnį ryšį tarp švietimo ir darbo rinkos ir suteikti galimybių pereiti prie 

                                                 
1 Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis (2017). 
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skirtingų rūšių švietimo; todėl pabrėžia būtinybę aprūpinti mokymo įstaigas modernia 

technine įranga ir tinkama skaitmenine infrastruktūra; ragina plėtoti ir stiprinti politines 

priemones, kuriomis skatinama pameistrystė ir jaunimo verslumas, kad jaunimui būtų 

paprasčiau patekti į darbo rinką;  

48. mano, jog norint užtikrinti, kad pameistrystė ar mokomoji praktika būtų kokybiška, 

ypač svarbu turėti sutartį, kurioje būtų apibrėžiamos visų šalių funkcijos ir atsakomybė 

ir konkrečiai nurodoma trukmė, mokymosi tikslai ir užduotys, atitinkančios aiškiai 

nustatytus įgytinus įgūdžius, užimtumo statusas, tinkama kompensacija (atlygis), taip 

pat už viršvalandžius, socialinės apsaugos sistemos pagal taikytinus nacionalinės teisės 

aktus ir (arba) taikytinos kolektyvinės sutartys;  

49. pabrėžia, kad būtina pasiūlyti tinkamą mokymosi ir mokymo turinį bei tinkamas darbo 

sąlygas atliekant mokomąją praktiką ar pameistrystės metu, siekiant užtikrinti jų esminį 

vaidmenį pereinant iš švietimo sistemos į profesinį gyvenimą; pabrėžia, kad mokomoji 

praktika ir pameistrystė niekada neturėtų būti naudojamos kaip darbo vietų pakaitalas, o 

stažuotojai ar pameistriai neturėtų būti laikomi pigia ar net neapmokama darbo jėga;  

50. primena, kad šiandien norint užtikrinti pavyzdinį švietimą ir mokymą reikalinga tikra 

mokyklų ir darbo pasaulio integracija, ir pabrėžia, kad dėl šios integracijos gerėja tiek 

vaikų gebėjimo skaičiuoti ir raštingumo kokybė, tiek profesiniai gebėjimai, kurių jie turi 

įgyti; šiuo atžvilgiu palankiai vertina dualinio mokymo sistemas ir realybe grindžiamą 

švietimą – tai novatoriškas požiūris, pagal kurį mokyklos valdo tikras įmones, kurios 

siūlo tikrus produktus ar paslaugas ir dalyvauja darbo rinkoje; 

51. mano, kad informacijos apie tolesnę absolventų karjerą ir tikslių bei atitinkamų 

duomenų (ne tik nacionaliniu, bet ir ES lygmeniu) rinkimas yra itin svarbus siekiant 

užtikrinti kokybę ir plėtoti kokybišką švietimą, grindžiamą turiniu ir atitinkantį darbo 

rinkos poreikius, taip pat siekiant reformuoti švietimo sistemas, kad jos būtų lankstesnės 

ir įtraukesnės; 

52. užtikrina, kad karjeros stebėjimo sistema, skirta absolventų užimtumo lygiui stebėti, ir 

kiti karjeros rodikliai taip pat turėtų būti naudojami vertinant mokyklų mokymo 

programas ir mokymo organizavimą ne tik siekiant padidinti absolventų galimybes 

darbo rinkoje, bet ir stiprinti jų padėtį bei įtaką kuriant ekonomiką ir naujas darbo 

vietas;  

53. ragina rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis apie tretinio mokslo ir profesinio rengimo 

ir mokymo absolventų rezultatus, kad būtų galima geriau panaudoti šiuos duomenis, 

atsižvelgiant į absolventų užimtumą, ir įvertinti švietimo kokybę lyties požiūriu;  

54. pabrėžia, kad didesnės investicijos į švietimo ir mokymo sistemas, jų modernizavimas ir 

priderinimas yra esminė socialinės ir ekonominės pažangos sąlyga; todėl pabrėžia, jog 

svarbu užtikrinti, kad socialinėms investicijoms, visų pirma į švietimą ir mokymą 

visiems, būtų teikiamas prioritetas nauju daugiametės finansinės programos 2020–

2026 m. programavimo laikotarpiu;  

55. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, pasitelkiant ESF ir Europos semestrą, siekiant 

remti visapusišką valstybių narių viešąją politiką, kurioje dėmesys skiriamas tam, kad 

būtų suteikiamos galimybės sklandžiau pereiti iš švietimo sistemos ir (ilgalaikio) 
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nedarbo į darbą, ir ypač siekiant užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų visapusiškai 

įgyvendintos priemonės, nurodytos Tarybos rekomendacijoje dėl ilgalaikių bedarbių 

integracijos į darbo rinką;  

56. pakartoja, kad svarbu stebėti ES programų, skirtų jaunimo užimtumui, rezultatus ir 

atlikti poveikio vertinimus; atkreipia dėmesį į veiksmingų ir tvarių investicijų svarbą; 
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