
PE661.016v01-00

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000069/2020
Komisijai 
Reglamenta 136. pants
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
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. Kā Komisija plāno atbalstīt dalībvalstis, lai veicinātu PIA digitālo atjaunināšanu 
un attālinātās mācības, nodrošinot visiem iedzīvotājiem nepieciešamo prasmju pieejamību un 
apguvi? Kā to varētu koordinēt un uzraudzīt kopā ar dalībvalstīm?

2. Priekšlikumā ir iekļauti vairāki līdz 2025. gadam sasniedzami kvalitatīvi mērķi. Kā Komisija 
atbalstīs dalībvalstis šo mērķu sasniegšanā, tostarp izmantojot satvaru kvalitatīvai māceklībai un 
Erasmus programmu? Kā tā uzraudzīs progresu šo mērķu sasniegšanā un sniegs šo informāciju 
Parlamentam un Padomei? Kā tā plāno uzlabot veidus PIA absolventu gaitu apzināšanai?

3. Ir novērots, ka trūkst saskaņotības un atbilstības starp PIA nozari un vispārējo izglītības sistēmu, 
jo PIA bieži tiek uzskatīta par mazāk vēlamu iespēju, neraugoties uz pastāvīgo pieprasījumu pēc 
lielāka skaita arodizglītības profesionāļu. Kāda ir Komisijas rīcība, lai palielinātu PIA pievilcību un 
nodrošinātu sinerģiju starp abām pusēm? Ko Komisija ir ieplānojusi ES līmenī, lai uzlabotu 
saziņu par PIA? Kā tā var palīdzēt dalībvalstīm labāk koordinēt darbības ES līmenī?

4. Kā Komisija atbalstīs dalībvalstis, lai nodrošinātu, ka PIA ir ļoti kvalitatīva un iekļaujoša un ka tā 
piedāvā vienlīdzīgas iespējas visiem, jo īpaši neaizsargātām grupām, tostarp no lauku vai 
attāliem reģioniem? Kādus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka visiem izglītojamiem ir 
tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu PIA, kā noteikts Eiropas sociālo tiesību pīlārā?

5. Kā Komisija nodrošinās ļoti kvalitatīvu, daudzveidīgu un individuāli pielāgotu māceklību? Vai tā ir 
paredzējusi pārskatīt Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai?

6. Ņemot vērā ieteikuma brīvprātīgo raksturu, kā Komisija mudinās dalībvalstis reformēt PIA 
sistēmas un uzraudzīs šo reformu sasniegšanas progresu?

Iesniegšanas datums: 29/10/2020

Termiņš: 30/01/2021


