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EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

PADOME
Padomes secinājumi par ieguldījumu Eiropas jaunatnē, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Solidaritātes
korpusu
(2017/C 62/01)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ATGĀDINOT:

— Eiropadomes 2016. gada 15. decembra sanāksmes secinājumus, kuros aicināts virzīt uz priekšu darbu pie nesenajām
jaunatnei veltītajām Komisijas iniciatīvām, tostarp par mobilitāti, izglītību, prasmju attīstību un Eiropas Solidaritātes
korpusu (1);
— kopīgo deklarāciju par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadā, kurā prioritāte ir piešķirta Eiropas Savienības sociā
lās dimensijas jautājuma risināšanai, jo īpaši pastiprinot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu un izveidojot Eiropas
Solidaritātes korpusu (2);
UZSVER to:

— cik svarīgi ir rīkoties, lai modernizētu un uzlabotu izglītības sistēmu kvalitāti ES – no agrīnas pirmsskolas izglītības
līdz augstākajai izglītībai, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem, jo īpaši ņemot vērā jaunākos ESAO Star
ptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (PISA) 2015. gada rezultātus, kas skaidri apliecina, ka ir jāuzlabo izglī
tības un apmācības sistēmu efektivitāte, jo īpaši mācību rezultāti skolēniem no nelabvēlīgas sociālekonomiskās vides
un/vai migrantu vides;
— ka ir jāatjauno centieni veicināt un sargāt ES vērtības, kas izklāstītas LES 2. pantā, jo īpaši tās vērtības, kas respektē
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, lai turpinātu
veicināt jauniešu izpratni par Eiropas identitāti un uzlabotu ES projekta pozitīvo tēlu viņu acīs un uzticēšanos (3)
tam, jo īpaši ņemot vērā to, ka dažu jauniešu starpā satraucoši izplatās populistisks noskaņojums un atstumtības
sajūta no kopīgā Eiropas projekta;
— ka jauniešu bezdarba apkarošana joprojām ir viena no galvenajām prioritātēm daudzās dalībvalstīs, un pieņem zinā
šanai Komisijas priekšlikumus par papildu finansējumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, garantijas jauniešiem
turpinātu izvēršanu un pasākumus, ar kuriem pievēršas jauniešu bezdarba jautājumam un kuri ietver atbalstu kvali
tatīvai māceklībai, mācībām darbavietā, kā arī mācekļu mobilitātei;
— cik svarīgi ir vēl vairāk paplašināt iespējas jauniešiem aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un sociālās iniciatīvās gan
savā valstī, gan ārvalstīs, lai tādējādi attīstītu vispārīgās prasmes un iemaņas, kas viņiem ļautu īstenot vienmērīgāku
pāreju uz pieaugušo dzīvi un darba pasauli. Turklāt lielākas iespējas uzņemties aktīvu lomu kopienas līmenī būtiski
palīdzēs attīstīt minētās sociālās un pilsoniskās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas jauniešu aktīvai līdzdalībai
iekļaujošāku un demokrātiskāku sabiedrību stiprināšanā un veidošanā;
NORĀDA:

— uz šādiem Eiropas Komisijas 2016. gada 7. decembra paziņojumiem: “Ieguldījums Eiropas jaunatnē”, “Izglītības uzla
bošana un modernizēšana” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (4);
(1)
(2)
(3)
(4)

EUCO 34/16.
Dok. 15375/16.
EUROBAROMETER 85/16.
Dokumenti 15418/16, 15420/16 un 15421/16.
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— uz iniciatīvu “Ieguldījums Eiropas jaunatnē”, kas attiecas uz trim galvenajām starpnozaru dimensijas jomām un kas ir
īpaši svarīgas jauniešiem: labākas iespējas, izmantojot izglītību un apmācību, solidaritāti, līdzdalību, mācību mobili
tāti un nodarbinātību, un
— jo īpaši uz Eiropas Komisijas paziņojumu par Eiropas Solidaritātes korpusu un tās nodomu pirmajā posmā izmantot
esošās finansēšanas programmas (1), resursus un kvalitātes standartus, kas cita starpā noteikti attiecībā uz Eiropas
Brīvprātīgo dienestu (EVS) un ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI), lai jaunieši varētu piedalī
ties Eiropas Solidaritātes korpusā;
MUDINA KOMISIJU:

— 2017. gada pirmajā pusgadā nākt klajā ar:
— atbilstīgu leģislatīvu un uz pierādījumiem balstītu priekšlikumu, pienācīgi ievērojot subsidiaritātes principu, attie
cībā uz Eiropas Solidaritātes korpusa iespējamā otrā posma darbību, kas aptver gan tā brīvprātīgā darba, gan
darba virzienus, nodrošinot izmaksu efektivitāti – pēc apspriešanās ar dalībvalstīm, attiecīgajām ieinteresētajām
personām un jauniešiem,
— skaidru sistēmu, tostarp to, kā Eiropas Solidaritātes korpuss ir jāfinansē, jāīsteno un jāizvērtē;
— nodrošināt, ka Eiropas Solidaritātes korpuss būs ne tikai spējīgs sasniegt savu mērķi saistībā ar jauniešu aktīvu iesais
tīšanos un līdzdalību, bet arī nodrošinās kvalitatīvu iekārtošanu darbā un projektus ar spēcīgu mācību dimensiju, kas
ļauj gūt pozitīvus rezultātus jauniešu turpmākai personiskai, sociālai un profesionālai attīstībai, vienlaikus izvairoties
no nevēlamas ietekmes uz darba tirgu.

(1) Pašlaik norisinās līdzekļu apstiprināšanas process programmai Erasmus+ 2017. gadam.

