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KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS
IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS PAR ATJAUNINĀTU
STRATĒRĢISKU EIROPAS SADARBĪBAS SISTĒMU IZGLĪTĪBAS UN
APMĀCĪBAS JOMĀ
Šo ietekmes novērtējumu pievienos Komisijas paziņojumam par atjauninātu stratēģisku
sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā. Sagatavot šādu priekšlikumu
Komisiju aicināja Padome (Izglītība) 2008. gada martā Eiropadomē apstiprinātajos galvenajos
vēstījumos.
Izglītība un apmācība ir svarīgs faktors Lisabonas stratēģijā, un, izmantojot tajā minēto
atvērto koordinācijas metodi (darba programma “Izglītība un apmācība 2010”), ir sasniegti
konkrēti rezultāti, palielinot valstu līdzdalību Eiropas sadarbībā un priekšrocības, ko sniedz
šāda sadarbība, un mazinot šķēršļus pilsoņu mobilitātei un mūžizglītībai. Tomēr valstu
sistēmās vēl ir risināmi grūti uzdevumi un novēršami trūkumi, kā liecina Kopīgs Padomes un
Komisijas 2008. gada progresa ziņojums par darba programmas īstenošanu1 un
nepietiekamais progress, īstenojot piecus kritērijus, par kuriem vienojās saskaņā ar pašlaik
izmantoto atvērto koordinācijas metodi. Šie rezultāti un atbildes un komentāri, kas saņemti
pēc dalībvalstu un Eiropas ieinteresēto personu organizāciju apspriešanās, ko rīkoja saistībā ar
šo ietekmes novērtējumu, liecina, ka ir nepieciešams uzlabot īstenošanu valstu līmenī un līdz
ar to arī atvērtās koordinācijas metodes ietekmi uz valstu sistēmām, stingrāk ievērojot tūlītējās
prioritātes, uzņemoties lielākas politiskās saistības un nodrošinot lielāku pamanāmību, vairāk
iesaistot ieinteresētās personas, efektīvāk mācoties citam no cita un uzlabojot mūžizglītības
koordinēšanu izglītības un apmācības nozarēs.
Attiecībā uz vispārējām izglītības un apmācības sistēmu nākotnes problēmām vēl joprojām ir
risināmas Lisabonas stratēģijā minētās politiskās problēmas, veidojot uz zināšanām balstītu
ekonomiku, un saistībā ar demogrāfiskām pārmaiņām un globalizāciju. Dienas kārtībā ir arī
tādi jautājumi kā migrācija un ilgtspēja. Situācijā, kad trūkst augsti kvalificētu strādnieku un
kad cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju nav atbilstošas kvalifikācijas, ir nopietns risks, ka
pieprasījums pēc noteiktas kvalifikācijas neatbildīs piedāvājumam. Tādējādi ir nepieciešams
pēc iespējas drīz uzlabot darba ņēmēju kvalifikāciju un to cilvēku kvalifikāciju, kuriem draud
atstumtība. Pierādījumi liecina, ka ieguldījumi izglītībā un apmācībā rada ievērojamas
priekšrocības ekonomikai, sabiedrībai un atsevišķiem indivīdiem, kuras izpaužas
nodarbinātībā, zināšanu un inovāciju jomā, sociālajā iekļaušanā un pilsoniskumā, tai skaitā
noziedzības mazināšanā un veselības stāvokļa uzlabošanā.
Plašās dalībvalstu, sociālo partneru un ieinteresēto personu apspriešanās par atvērto
koordinācijas metodi, ko pašlaik īsteno izglītības un apmācības jomā, iznākums lielākoties ir
bijis labvēlīgs. Vēl joprojām aktuālas ir vispārējās problēmas, ko risina, un mērķi, ko mēģina
sasniegt, izmantojot atvērto koordinācijas metodi. Tomēr dalībvalstis arī iesaka pielāgot darba
metodes, lai uzlabotu to mērķtiecību un efektivitāti.
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Kopīgs Padomes un Komisijas 2008. gada progresa ziņojums par darba programmas “Izglītība un
apmācība 2010” īstenošanu — “Mūžizglītība zināšanām, jaunradei un jauninājumiem” (2008. gada
februāris), OV C 86/1, 5.4.2008.
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Pamatojoties uz iepriekš minētajām problēmām, atjauninātai stratēģiskai sistēmai Eiropas
sadarbībai izglītības un apmācības jomā ir definēti trīs mērķi: uzlabot vispārējo kvalifikācijas
līmeni (ilgtermiņa mērķis), sniegt atbalstu dalībvalstīm izglītības un apmācības reformu
īstenošanā (vidēja termiņa mērķis) un risināt konkrētus aspektus, lai uzlabotu atvērtās
koordinācijas metodes efektivitāti un ietekmi, īpaši nodrošinot stingrāku virzību, uzņemoties
lielākas politiskās saistības un nodrošinot lielāku pamanāmību, vairāk iesaistot ieinteresētās
personas, efektīvāk mācoties citam no cita un uzlabojot horizontālo koordinēšanu izglītības un
apmācības nozarēs (īstermiņa mērķis).
Tiek apsvērti četri stratēģiskie risinājumi: darba turpināšana saskaņā ar Lisabonas stratēģiju,
neizmantojot īpašu atvērtās koordinācijas metodi izglītībai un apmācībai, status quo
saglabāšana (t.i., darba programma “Izglītība un apmācība 2010” pašreizējā veidā),
atjaunināta stratēģiskā sistēma un paplašināta un padziļināta atvērtā koordinācijas metode.
Katrā no šiem risinājumiem nepieciešama atšķirīga dalībvalstu rīcība un sadarbības
pasākumos ieguldītā darba apjoms, taču visos risinājumos ir ievērots subsidiaritātes princips,
un tie ir proporcionāli galvenajām problēmām, kas plašākā Lisabonas stratēģijas un
atjauninātās sociālās programmas kontekstā risināmas izglītības un apmācības jomā.
Visos četros risinājumos ir grūti novērtēt atvērtās koordinācijas metodes ietekmi uz
dalībvalstu politikas izstrādi un politikas konverģenci. Īpaši grūti ir pārliecinoši pierādīt
cēloņsakarību starp atvērto koordinācijas metodi un valstu politikas rezultātiem kvantitatīvā
izteiksmē (piemēram, saistībā ar kompetences līmeņa paaugstināšanu, ko mēra, novērtējot
progresu attiecībā pret kritērijiem). Tomēr kvantitatīvā izteiksmē līdz šim gūtā pieredze un
apspriešanās liecina, ka dalībvalstis un ieinteresētās personas uzskata, ka pašlaik izmantotā
atvērtā koordinācijas metode veicina valsts politikas attīstību, tomēr dažās jomās nepieciešami
uzlabojumi. Tāpēc visticamāk, ka stiprinot atvērtās koordinācijas metodes efektivitāti ar
atjauninātas stratēģiskās sistēmas palīdzību vai to paplašinot un padziļinot (3. vai
4. risinājums), palielināsies tās vispārējā ietekme uz valstu sistēmu reformu, sekmējot
Lisabonas stratēģijas un atjauninātās sociālās programmas īstenošanu.
Katram no risinājumiem ir savas priekšrocības, taču tikai atjauninātas stratēģiskās sistēmas
izstrāde (3. risinājums), atbilst nosacījumam, ka atvērtajai koordinācijas metodei ir lielākā
mērā jāietekmē valstu izglītības un apmācības sistēmu reformas un jākļūst par efektīvāku
sadarbības un politikas izstrādes instrumentu. Tas ļauj definēt politikas mērķus, kuri atbilst
visām dalībvalstu un ieinteresēto personu identificētajām problēmām, un reaģēt uz
nepieciešamību ieviest izmaiņas darba metodēs, ko izmanto atvērtajā koordinācijas metodē.
Visbeidzot šis risinājums ir arī īstenojams.
Mehānismi, lai pārraudzītu un novērtētu atvērtās koordinācijas metodes ietekmi uz valstu
politikas izstrādi, politikas konverģenci un politikas rezultātiem izglītības un apmācības jomā,
jau eksistē (piemēram, divgadu kopīgi progresa ziņojumi un gada ziņojumi par rādītājiem un
kritērijiem). To efektivitāte palielinātos, ja kopīgajos ziņojumos vairāk pievērstu uzmanību
tematiskām prioritātēm, ja ņemtu vērā arī valstu novērtējumus, uzlabotu atgriezenisko saiti ar
dalībvalstīm par atvērtās koordinācijas metodes darbību un vairāk iesaistītu ieinteresētās
personas.
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