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Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā

Temats: Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai 
konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Ņemot vērā Padomes ieteikumu par PIA, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai ir vairāki jautājumi:

1. Covid-19 krīze ir paātrinājusi vajadzību uzlabot digitālos apmācības risinājumus un nodrošināt 
izglītojamajiem, skolotājiem un pasniedzējiem vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām prasmēm, rīkiem 
un tehnoloģijām. Ar kādiem pasākumiem un finanšu un nefinanšu līdzekļiem dalībvalstis veicinās 
PIA digitālo atjaunināšanu un attālinātu mācīšanos, nodrošinot nepieciešamo prasmju 
pieejamību un apguvi visiem, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi internetam un digitālajiem rīkiem visās 
skolās? Kā to varētu koordinēt un uzraudzīt kopā ar Komisiju?

2. Kādus pasākumus dalībvalstis veiks, lai sasniegtu kvalitatīvos mērķus, tostarp izmantojot satvaru 
kvalitatīvai māceklībai un Erasmus programmu, un lai labāk apzinātu PIA absolventu gaitas?

3. Starp PIA nozari un vispārējo izglītības sistēmu trūkst saskaņotības un atbilstības, jo PIA bieži 
tiek uzskatīta par mazāk vēlamu iespēju, neraugoties uz pastāvīgo pieprasījumu nodrošināt 
vairāk arodizglītības profesionāļu visā Savienībā. Kāda ir dalībvalstu rīcība, lai palielinātu PIA 
pievilcību un nodrošinātu sinerģiju starp abām pusēm? Ko tās ir ieplānojušas ES līmenī, lai 
uzlabotu saziņu par PIA? Kādus pasākumus tās veic, lai sistēmā atgrieztos personas, kuras 
priekšlaicīgi pārtraukušas mācības PIA? Vai ir izveidota uzraudzības sistēma, lai apzinātu 
priekšlaicīgi mācības pārtraukušo personu gaitas?

4. Kādus pasākumus veiks dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka PIA programmas ir kvalitatīvas, 
iekļaujošas un piedāvā vienlīdzīgas iespējas visiem, jo īpaši neaizsargātām grupām, tostarp no 
lauku vai attāliem reģioniem? Kādus pasākumus tās veiks, lai nodrošinātu, ka visiem 
izglītojamiem ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu PIA, kā noteikts Eiropas sociālo tiesību pīlārā 
(ESTP)?

5. Kā dalībvalstis nodrošinās ļoti kvalitatīvu, daudzveidīgu un īpaši pielāgotu māceklību, tostarp 
taisnīgu atalgojumu un piekļuvi sociālajai aizsardzībai saskaņā ar ESTP?

6. Kā dalībvalstis nodrošinās, ka PIA sniedzējiem ir pietiekama autonomija, elastīgums un atbalsts, 
lai ātri pielāgotu savu apmācības piedāvājumu mainīgajām prasmju vajadzībām un nodrošinātu 
nākotnes darba tirgus iespējas un kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbvietas PIA absolventiem? 
Kādus Eiropas un valstu finanšu līdzekļus PIA nozarei paredz dalībvalstis?
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