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Tema: Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, 
socialinio sąžiningumo ir atsparumo

Atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją dėl profesinio mokymo, Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas teikia keletą klausimų.

1. Dėl COVID-19 krizės dar labiau išryškėjo būtinybė tobulinti skaitmeninio mokymo būdus ir 
besimokantiems asmenims, mokytojams ir instruktoriams užtikrinti vienodas galimybes įgyti 
skaitmeninių įgūdžių bei naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir technologijomis. Kaip Komisija 
ketina remti valstybes nares, kad jos skatintų profesinio rengimo ir mokymo skaitmeninį 
modernizavimą ir nuotolinį mokymąsi, visiems užtikrindamos reikiamų įgūdžių prieinamumą ir jų 
įgijimo galimybes? Kaip būtų galima tai koordinuoti ir stebėti kartu su valstybėmis narėmis?

2. Pasiūlyme numatyta keletas kokybinių tikslų, kurie turi būti pasiekti ne vėliau kaip iki 2025 metų. 
Kokią paramą teiks Komisija šių tikslų siekiančioms valstybėms narėms, be kita ko, taikydama 
pameistrystės ir programos „Erasmus“ kokybės sistemą? Kaip ji stebės, kokią pažangą padarė 
valstybės narės siekdamos šių tikslų, ir kokiais būdais perduos šią informaciją Parlamentui ir 
Tarybai? Kaip ji ketina pagerinti profesinio rengimo ir mokymo įstaigų absolventų karjeros 
stebėsenos būdus?

3. Pastebima, kad profesinio mokymo sektoriui trūksta suderinamumo su bendrojo lavinimo sistema 
ir jie vienas kito neatitinka, o profesinis mokymas dažnai laikomas mažiau pageidaujamu 
variantu, nepaisant nuolat didėjančios profesinį išsilavinimą įgijusių specialistų paklausos. Ką 
Komisija daro, kad profesinis rengimas ir mokymas taptų patrauklesnis, ir kokiais būdais užtikrina 
abiejų sistemų suderinamumą ir sąveiką? Ką Komisija planuoja daryti ES lygmeniu, kad 
pagerintų informacijos apie profesinį rengimą ir mokymą sklaidą? Kaip ji gali padėti valstybėms 
narėms geriau koordinuoti veiksmus ES lygmeniu?

4. Kokiais būdais Komisija rems valstybes nares, kad profesinio rengimo ir mokymo programos 
būtų aukštos kokybės, įtraukios ir suteiktų vienodas galimybes visiems, visų pirma 
pažeidžiamoms grupėms bei asmenims, gyvenantiems kaimo ir atokiose vietovėse? Kokių 
veiksmų Komisija imsis, kad kokybiškas ir įtraukus profesinis rengimas ir mokymas taptų realia 
visų piliečių teise, kaip įtvirtinta Europos socialinių teisių ramstyje?

5. Kaip Komisija užtikrins aukštos kokybės, įvairią ir prie poreikių pritaikytą pameistrystę? Ar ji 
ketina peržiūrėti kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinę sistemą?

6. Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacija neprivaloma, kaip Komisija skatins valstybes nares 
reformuoti savo profesinio rengimo ir mokymo sistemas ir kaip stebės jų reformų pažangą?
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