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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
par pieaugušo izglītību. Mūžu dzīvo – mūžu mācies
(2007/2114(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Pieaugušo izglītība. Mūžu dzīvo – mūžu mācies” 
(COM(2006)0614),

–
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu 

Nr. 1720/2006/EK, ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 26. septembra ieteikumu par pamatprasmēm 
mūžizglītībā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par demogrāfiskajām 
problēmām un solidaritāti paaudžu starpā3,

– ņemot vērā 2000. gada 23. un 24. marta Lisabonas Eiropadomes prezidentūras 
secinājumus,

– ņemot vērā EK līguma 149. un 150. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada septembra rezolūciju  par izglītības un 
mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada septembra rezolūciju par Eiropas 
Kvalifikācijas sistēmas izveidošanu mūžizglītībai5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada septembra rezolūciju par efektivitāti un 
vienlīdzīgumu Eiropas izglītības un apmācības sistēmās6,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A6-0000/2007),

A. tā kā pieaugušo izglītība kļūst par politisku prioritāti un tai vajadzīgas konkrētas un 
adekvātas programmas, pamanāmība, piekļuve un resursi; 

B. tā kā izglītība un apmācība ir kritiski faktori Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai, lai 
stiprinātu ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un sociālo saliedētību;

  
1 OV L 327, 24.11.2006, 45. lpp.
2 OV L 394, 30.12.2006, 10. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, 2007. gada septembra II sesija.
5 A6-0245/2007, 2007. gada septembra II sesija.
6 A6-0326/2007, 2007. gada septembra II sesija.
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C. tā kā mūžizglītības programmās būtu jāpiedalās vēl 4 miljoniem pieaugušo, lai sasniegtu 
tādus dalības rādītājus, par kādiem dalībvalstis vienojušās programmā „Izglītība un 
apmācība 2010”;

D. tā kā ieguldījumi pieaugušo izglītībā paaugstina sociālos un kultūras ieguvumus lielākas 
personiskās labklājības un apmierinājuma, kā arī aktīva pilsoniskuma izteiksmē;

E. tā kā pamatprasmju apguve pieaugušo izglītības procesā ir būtiska nodarbinātībai un 
mobilitātei darba tirgū, kā arī sociālajai iekļautībai;

F. tā kā pieaugušo izglītības daudzveidības pārraudzībai un politikas izstrādāšanai ir vajadzīgi 
ticami dati; 

G. tā kā informācija par pieaugušo izglītības sistēmām un piekļuve tām stipri atšķiras dažādās 
dalībvalstīs;

H. tā kā formālās, neformālās un neoficiālās izglītības atzīšana un novērtēšana ir 
mūžizglītības stratēģijas stūrakmens;

I. tā kā ir svarīgi piesaistīt pieaugušo izglītību Eiropas kvalifikāciju sistēmai un paaugstināt 
tās potenciālu attiecībā uz pamatprasmēm, kā arī sociālajām un personīgajām 
kompetencēm, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pieaugušo izglītības rīcības plānam;

2. atzīst, ka jāveic pasākumi dažādos līmeņos, lai veicinātu, pastiprinātu un izveidotu 
mācīšanās kultūras izaugsmi jo īpaši pieaugušajiem;

3. aicina dalībvalstis ieviest mūžizglītības kultūru, galvenokārt koncentrējot uzmanību uz 
pieaugušo izglītību un apmācību, īstenojot politiku un darbības, kas veicina zināšanu 
apgūšanu un padara to pievilcīgāku un pieejamāku, kā arī atjauninot kvalifikācijas;

Motivācijas uzlabošana (dalībai pieaugušo izglītībā) 

4. mudina uzlabot pieaugušo izglītības veicināšanu, lai motivētu arvien vairāk cilvēku 
iesaistīties šādā izglītībā; uzskata, ka pieaugušo izglītībai ir galvenā nozīme politikā, kas 
veicina vispārēju mācīšanās kultūru, izmantojot plašsaziņas līdzekļu kampaņas, 
informācijas, orientācijas un konsultāciju dienestus, un jo īpaši informācijas, orientācijas 
un konsultāciju dienestus, kas orientēti uz grupām, kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā;

5. piekrīt, ka īpašas telefona līnijas un interneta vietnes ir ļoti veiksmīgi pieaugušo izglītības 
veicināšanas līdzekļi un tie jāorientē galvenokārt uz zemas kvalifikācijas un vecākiem 
cilvēkiem; 

Statistikas dati  

6. uzskata, ka ir vajadzīgi salīdzināmi statistikas dati, lai izstrādātu un pārraudzītu politiku 
pieaugušo izglītības jomā, kā arī sniegtu norādes un ievirzes integrētai mūžizglītības 
programmai; 
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7. uzskata, ka Eiropas pieaugušo izglītības apsekojums ir jāatbalsta kā līdzeklis gan 
salīdzināmas informācijas iegūšanai par pieaugušo izglītību, gan kopēju koncepciju 
veicināšanai;

8. aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis veicināt labas prakses apmaiņu;

Darba dzīves, ģimenes dzīves un mūžizglītības saskaņošana un mūžizglītības efektivitāte

9. norāda, ka ģimenes dzīves, darba dzīves un mūžizglītības saskaņošanai ir vajadzīga ne 
tikai lielāka elastība laika un telpas pārvaldībā, bet arī sociālie, ekonomiskie un nodokļu 
stimuli, lai veicinātu pieaugušo piekļuvi apmācības un izglītības programmām; 

10. uzsver, ka ir jāuzlabo jauno tehnoloģiju izmantošana, un šajā sakarībā atzīmē, ka ir 
jāveicina piekļuve internetam kā jaunu zināšanu avotam, kā arī jāveicina tālmācības 
programmu un citu jaunu mācīšanās veidu izmantošana. 

11. vērš uzmanību uz vajadzību paplašināt sabiedrisko un privāto bērnu aprūpes iestāžu 
skaitu un iesaistīt darba devējus, kas varētu piedāvāt uzņēmumu bērnu aprūpes iestādes;

Solidaritāte paaudžu starpā (pret „ghetto des ages”) un starpkultūru solidaritāte

12. atgādina, ka demogrāfiskās pārmaiņas radīs dalībvalstīm sarežģītu savstarpēji saistītu 
problēmu kopumu un ka mūsu sabiedrībām būs jāizstrādā jaunas formas solidaritātei 
paaudžu starpā;

13. tādēļ ierosina uzlabot zināšanu, prasmju un pieredzes nodošanu pieaugušajiem un jo īpaši 
vecākiem cilvēkiem ar šefības shēmu palīdzību, lai atbalstītu dažādas uzņēmējdarbības un 
amatu aktivitātes; uzskata arī, ka ir svarīgi, lai šādi padomdevēji būtu iesaistīti tīklā, ar 
kura starpniecību viņi varētu kopīgi izmantot informāciju un apmainīties ar to;

14. uzsver „ģimenes mācīšanās pieejas” nozīmi, kurā vecāki ir motivēti atgriezties pie 
mācīšanās, jo viņi grib palīdzēt saviem bērniem gūt sekmes skolā;

15. atbalsta brīvprātīgo programmu izstrādāšanu, ņemot vērā to nozīmi solidaritātē paaudžu 
starpā un pieredzes un kvalifikācijas atzīšanā; 

16. uzsver vajadzību mobilitātes un sociālās saskaņas nolūkā nodrošināt jo īpaši imigrantiem 
elastīgas izglītības un apmācības programmu iespējas, kā arī piemērotus apstākļus to 
realizācijai;

Valodu mācīšanās nozīme un „riska grupu” īpašās vajadzības

17. uzskata valsts un vietējo imigrantu atbalsta centru izveidošanu par galveno līdzekli, kas 
nodrošina piekļuvi noderīgai informācijai un sniedz paskaidrojumus par jautājumiem, kas 
attiecas uz migrantu pilnīgu integrāciju sabiedrībā; 

18. atkārtoti uzsver lielāka atbalsta sniegšanas nozīmi valodu kursiem, jo īpaši kursiem, kas 
paredzēti imigrantiem;

19. atbalsta domu par „prasmju audita” izveidošanu imigrantiem, mazkvalificētiem cilvēkiem 
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un invalīdiem; uzskata, ka kopā ar ekonomiskiem ieguvumiem šādi prasmju auditi var arī 
veicināt rasisma, ksenofobijas, diskriminācijas un atstumtības samazināšanu; 

Piekļuve augstākajai izglītībai

20. uzskata, ka piekļuve augstākajai izglītībai ir jānodrošina plašākai sabiedrībai, tostarp 
pieaugušajiem ar darba pieredzi un vecākiem cilvēkiem;

21. norāda, ka ir nepieciešama vidusskolu sistēmu modernizācija, lai tās kļūtu 
konkurētspējīgākas, elastīgākas, pieejamākas un efektīvākas; 

Kvalitātes, pedagoģijas un piedāvājuma daudzveidības uzlabošana 

22. uzsver vajadzību panākt, lai pieaugušo izglītības jomā strādātu augsti kvalificēti 
speciālisti; uzskata, ka jāatbalsta īpašas programmas pieaugušo izglītotājiem, un rosina 
izveidot universitāšu programmas ar grāda piešķiršanu pieaugušo izglītībā;

23. atbalsta tādus pasākumus, kuru mērķis ir paaugstināt kompetenču nodošanu un mobilitāti 
pieaugušo izglītībā, piemēram:

a) Eiropas kvalifikācijas sistēmas un EUROPASS ieviešana un paplašināšana;
b) pamatprasmju, galveno kompetenču, formālās, neformālās un neoficiālās izglītības 

un kvalifikāciju atzīšana un novērtēšana, lai nodrošinātu mācību rezultātu 
pārredzamību, tādējādi veicinot mācību sasniegumu atzīšanu un pāreju starp 
dažādiem mācību ceļiem;

Finansēšana

24. aicina paplašināt darba devēju praksi finansēt un organizēt savu darbinieku apmācību un 
atbalstīt to ar nodokļu atlaidēm, jo darbinieku kvalifikācija un prasmes ir jauninājumu, 
produktivitātes un konkurētspējas galvenais aspekts; 

25. rosina koordināciju, sadarbību, efektivitāti un pārredzamību starp likumdošanas 
pasākumiem un ar pieaugušo izglītību saistīto struktūru vai asociāciju sistēmām, tīkliem 
un partnerībām, izmantojot vietējos, reģionālos, valsts un Eiropas (sabiedriskos un 
privātos) finanšu resursus;

26. uzskata par būtisku, lai tiktu piešķirti finanšu stimuli, kas nodrošina cilvēkiem brīvu 
piekļuvi apmācībai un izglītībai un ar to saistītajiem ieguvumiem; norāda, ka šādi finanšu 
stimuli varētu būt nodokļu atlaižu, stipendiju, dotāciju un līdzfinansējuma veidā vai 
nodokļu un sociālo nodrošinājumu izmaksu samazināšanas veidā tiem darba devējiem, 
kuri nodrošina piemērotus darba apstākļus pieaugušo izglītībai; 

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

2006. gada oktobrī Komisija publicēja paziņojumu „Pieaugušo izglītība. Mūžu dzīvo – mūžu 
mācies” un tagad izstrādā „Pieaugušo izglītības rīcības plānu, 2007”, kuru paredzēts pieņemt 
septembra beigās vai oktobra sākumā. Paziņojumā uzsvērta pieaugušo izglītības būtiskā 
nozīme nodarbinātībā un mūsdienu darba tirgus mobilitātē, kā arī sociālajā iekļautībā.

Pašreizējo ekonomisko un sociālo pārmaiņu mērogs, straujā pāreja uz sabiedrību, kas balstīta 
uz zināšanām, un demokrātiskās pārmaiņas, ko rada iedzīvotāju novecošanās Eiropā, ir 
problēmas, kuru risināšanai ir vajadzīga jauna pieeja izglītībai un apmācībai mūžizglītības 
struktūrā. 

Izglītību un apmācību vairs nevar ierobežot ar skolas un pēcskolas gadiem; tā ir jāatjaunina un 
jāpaplašina visas darba dzīves laikā; tas ir plašs process visa mūža ilgumā.  Izglītība un jo 
īpaši pieaugušo izglītība veicina personības izaugsmi, pašcieņu, aktīvu pilsonisko līdzdalību, 
sociālo iekļautību un starpkultūru dialogu.  

Eiropas Savienība jau iesaista daudzus savus pilsoņus tieši ar savām izglītības un apmācības 
programmām, tomēr ir lielas atšķirības dalībā dažādās dalībvalstīs. 

Pieaugušo izglītības darba kārtība ir jāvirza uz priekšu. Pieaugušo dalība izglītībā un 
apmācībā ir pārāk zema, ja ES vēlas sasniegt mērķi – 12,5 % dalību pieaugušo izglītībā līdz 
2010. gadam.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas pieņemto pakāpenisko pieeju un atbalsta nākotnes rīcības 
plāna izveidošanu, apsverot šādus uzdevumus.
a) Atcelt dalības šķēršļus. Pieaugušo dalība izglītībā un apmācībā joprojām ir ierobežota. 
Dalībvalstīm ir jāievieš augstas kvalitātes orientācijas un informācijas sistēmas, kā arī 
mērķtiecīgi finansiālie stimuli atsevišķām personām un atbalsts vietējo partnerību izveidei. 

b) Nodrošināt pieaugušo izglītības kvalitāti. Lai nodrošinātu pieaugušo izglītības kvalitāti, 
īpaša uzmanība ir jāvelta kvalitātes dažādajām dimensijām, it sevišķi personāla attīstībai, 
kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem, kā arī metodēm un materiāliem. 
c) Ieviest sistēmas mācību sasniegumu atzīšanai un novērtēšanai. Dalībvalstis tiek aicinātas 
saistīt šīs sistēmas ar savas valsts kvalifikācijas programmām Eiropas kvalifikācijas sistēmas 
kontekstā.  

d) Ieguldīt līdzekļus novecojošo iedzīvotāju un migrantu labā. Dalībvalstīm ir jāiegulda 
līdzekļi novecojošo iedzīvotāju un migrantu labā, nodrošinot izglītību un apmācību, kas atbilst 
izglītojamo vajadzībām, vienlaikus uzlabojot sabiedrības izpratni par migrantu un gados 
vecāku cilvēku nozīmi Eiropas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

e) Spēt novērtēt progresu. Ticami dati ar piemērotiem rādītājiem un kritērijiem ir būtiski tādas 
politikas veidošanai, kas pamatota uz pierādījumiem.  Ir jāturpina datu kvalitātes un 
salīdzināmības uzlabošana.

Referente uzskata, ka paziņojums publicēts pareizajā laikā un ka rīcības plāns ir daudzsološs; 
viņa ir pārliecināta, ka jāveic pasākumi dažādos līmeņos, lai izveidotu, veicinātu un 
nostiprinātu mācīšanās kultūru jo īpaši pieaugušajiem.  
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Referente atsaucas uz šiem pasākumiem visā ziņojumā, norādot uz labo praksi dalībvalstīs un 
ierosinot iespējamos pasākumus.  

Pasākumi ir vērsti galvenokārt uz:
1. motivāciju; 
2. statistiku;   
3. darba dzīves, ģimenes dzīves un mūžizglītības saskaņošanu un mūžizglītības efektivitāti;
4. solidaritāti paaudžu starpā un starpkultūru solidaritāti;
5. valodu mācīšanās nozīmi un „riska grupu” īpašām vajadzībām;
6.  piekļuvi augstākajai izglītībai; 
7. kvalitātes, pedagoģijas un pakalpojuma sniegšanas daudzveidības uzlabošanu; 
8. finansēšanu.

Referente uzsver domu, ka pieaugušo izglītība ir būtiska mūžizglītības sastāvdaļa un ļoti 
sarežģīta nozare. Pieaugušajiem ir jāsaista mācīšanās ar viņu zināšanām, pieredzi un kultūras 
situāciju.  Pieaugušo izglītībai ir jābūt piemērojamai viņu pienākumiem, jābūt vērtībai katram 
indivīdam.

Tādēļ visi šie pasākumi ir jāveic cik drīz vien iespējams, jo pieaugušo izglītība ir kļuvusi vēl 
svarīgāka laikā, kad globalizācija, demogrāfiskās problēmas, ekonomiskās un sociālās 
pārmaiņas Eiropā prasa lielāku kvalifikācijas un prasmju pielāgošanu personīgajai, sociālajai 
un darba dzīvei. 
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