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A. Izvērtēšanas politiskais konteksts, mērķis un tvērums 

Politiskais konteksts 

“Europass” ir sistēma, kas “Europass” tiešsaistes platformā piedāvā tiešsaistes rīkus un informāciju, kuri atbalsta 
cilvēkus mūžizglītībā un savas karjeras pārvaldībā. Izglītojamie, darba ņēmēji, darba meklētāji un brīvprātīgie to 
var izmantot, lai visā Eiropā skaidri un konsekventi informētu par savām prasmēm, kvalifikāciju un pieredzi un 
iepazīstinātu ar tām. Šo platformu cita starpā var izmantot arī izglītotāji un apmācītāji, profesionālās orientācijas 
speciālisti, darba devēji, valstu nodarbinātības dienesti, sociālie partneri, darba ar jaunatni pakalpojumu sniedzēji, 
jaunatnes organizācijas, brīvprātīgo organizācijas un politikas veidotāji.  

Pašlaik tiek piedāvāts “Europass” profils, kur var reģistrēt lietotāju pieredzi un sasniegumus, izveidot CV un 
pavadvēstules un tos uzglabāt savā “Europass” bibliotēkā, kā arī pieteikumu pārvaldītājs “Application Manager”, 
kas kārto pieteikumus un veic ar tiem tālākas darbības. Lietotāji var pārcilāt un izprast savas prasmes un 
intereses sadaļās “Manas prasmes” un “Manas intereses” un ar digitālo prasmju pašnovērtēšanas rīku noteikt 
savas digitālās prasmes. Tādi ““Europass” dokumenti” kā “Apliecības pielikums” un “Diploma pielikums” apraksta 
iegūtās zināšanas un prasmes, un dokuments ““Europass” mobilitāte” ļauj reģistrēt citās Eiropas valstīs iegūtas 
zināšanas un prasmes. “Eiropas digitālie mācību sasniegumu apliecinājumi” ļauj lietotājiem saņemt elektroniski 
parakstītus digitālus diplomus un apliecības un tos glabāt “digitālajā makā”. “Europass” ir arī meklēšanas rīk i par 
kursiem, kvalifikāciju un kvalifikācijas sistēmām, kas ir daļa no Eiropas kvalifikācijas ietvara (EKI). Ir pieejama arī 
informācija par profesionālo orientāciju, kvalifikācijas atzīšanu un agrāko mācību apstiprināšanu. Visbeidzot, 
platformā ir darba meklēšanas rīks, ko nodrošina EURES (Eiropas Nodarbinātības dienestu sadarbības tīkls).  

Pēc 2018. gada 18. aprīļa “Europass” lēmuma (ES) 2018/646 Komisija 2020. gada 1. jūlijā iedarbināja “Europass” 
platformu. “Europass” ir viena no 12 darbībām, kas paredzētas 2020. gada Eiropas Prasmju programmā, kuras 
mērķis ir palīdzēt indivīdiem un uzņēmumiem attīstīt vairāk labu prasmju, lai atbalstītu prasmju pilnveidi un 
pārkvalificēšanos, tādējādi veicinot atgūšanos no Covid-19 pandēmijas un panākot sociāli taisnīgu zaļo un 
digitālo pārkārtošanos.  

Citu ar “Europass” saistītu Komisijas un Padomes pēdējā laika iniciatīvu vidū ir Integrācijas un iekļaušanas 
rīcības plāns 2021.–2027. gadam, Padomes Ieteikums par mācību kontiem, Padomes Ieteikums par 
mūžizglītības un nodarbinātības mikrodiplomiem, Padomes Rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai 
izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu (2021–2030) un Padomes Ieteikums par profesionālo 
izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. 

Mērķis un darbības joma 

“Europass” lēmumā ir noteikts, ka Komisijai līdz 2023. gada 23. maijam un pēc tam reizi piecos gados ir 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējuma ziņojums. 

Izvērtējot tiks analizēta “Europass” rezultativitāte, efektivitāte, piemērotība, saskanība un ES pievienotā vērtība 
kopš lēmuma pieņemšanas 2018. gada aprīlī un “Europass” platformas darbības sākuma 2020. gada 1. jūlijā. 
Bez tam tiks izvērtēta “Europass” ieviešanās un plašāka ietekme uz Eiropas darba tirgu un prasmēm un uz 
mūžizglītības politiku. Te ietilpst labāka kvalifikācijas, prasmju un iemaņu pārredzamība un salīdzināmība, 
mazāka neviengabalainība starp dažādām prasmēm un kvalifikācijas rīkiem un piekļuve informācijai un 
orientācijai par darba un mācību iespējām un darba tirgū vajadzīgajām prasmēm. 
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B. Labāks regulējums 

Apspriešanas stratēģija 

Plānotie apspriešanas pasākumi ir šādi: 

 sabiedriska apspriešana (12 nedēļas no 2022. gada 4. ceturkšņa, pieejama vietnē “Izsakiet viedokli”), kas 
ļauj ieinteresētajiem sabiedrības locekļiem un organizācijām sniegt atsauksmes, 

 pārrunas ar mērķgrupām un galveno “Europass” ieinteresēto personu aptaujas, 
 apspriešana ar “Europass” Konsultatīvo grupu un valstu “Europass” centriem, 
 apspriešana ar citām attiecīgām ES grupām (piemēram, EKI Konsultatīvo grupu). 

 

Par apspriešanu ar mērķgrupām un diskusijām tiks paziņots pa “Europass” saziņas kanāliem. Papildus vietnei 
“Izsakiet viedokli” šie saziņas kanāli tiks izmantoti, lai apspriešanas rezultātus un izvērtējumu pēc pabeigšanas 
darītu pieejamus. Kopsavilkuma ziņojums par saņemtajām atsauksmēm tiks publicēts 8 nedēļu laikā pēc 
sabiedriskās apspriešanas. 

“Europass” konsultatīvā grupa ir ES līmeņa konsultatīva struktūra, kas veidota no ieinteresētajām personām. 
“Europass” konsultatīvo grupu Komisija izveidoja, lai tā atbalstītu “Europass” lēmuma īstenošanu. Lēmumā 
noteikts, ka Komisijai jānodrošina šā lēmuma saskaņota īstenošana un uzraudzība, ko veiktu “Europass” 
konsultantu grupa, kurā būtu dalībvalstu un attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvji. Konsultantu grupai, 
vajadzības gadījumā sadarbojoties ar citām grupām, galvenokārt vajadzētu izstrādāt stratēģisku pieeju 
“Europass” īstenošanai un turpmākai attīstībai un konsultēt par tīmekļa rīku izstrādi, tos arī izmēģinot, un par 
“Europass” tiešsaistes platformā sniegto informāciju.” 
 
Grupa parasti sanāk divreiz gadā, un to veido dalībvalstu iestādes (divi delegāti no katras valsts), trešās valstis, 
kuras piedalās “Europass”, ieinteresēto personu organizācijas, to vidū sociālie partneri, Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centrs, Eiropas Izglītības fonds, UNESCO un Eiropas Padome.  

Katrā “Europass” valstī ir izveidots savs “Europass” centrs, kas sniedz atbalstu lietotājiem un veicina prasmju un 
kvalifikācijas dokumentēšanu. Centri darbojas neatkarīgi un tiek līdzfinansēti ar dotācijām. Tie arī sadarbojas 
tematiskās darba grupās (inovācija, stratēģija, saziņa un popularizēšana, Eiropas digitālie sertifikāti mācībām, 
“Europass” mobilitātes dokumenti u. c.) un izstrādā priekšlikumus. Komisija galvenokārt sazinās ar valstu 
centriem par veicināšanas pasākumiem, statistiku, platformu uzlabojumiem, tulkojumiem un atbalstu lietotājiem. 

Kāpēc rīkojam apspriešanu  

Komisija vēlas ievākt liecības par “Europass” ieviešanu un plašāku ietekmi uz Eiropas darbaspēka tirgu un 
prasmēm un uz mūžizglītības politiku. Respondentu atsauksmes par pieredzi ar “Europass” un tā rīku 
noderīgumu palīdzēs Komisijai vēl vairāk uzlabot šos pakalpojumus. 

Mērķauditorija 

Individuālie galalietotāji ir izglītojamie, darba meklētāji, darba ņēmēji un brīvprātīgie.  

Citas mērķgrupas ir izglītības un apmācības sniedzēji, profesionālās orientācijas speciālisti, darba devēji, valsts 
nodarbinātības dienesti (ieskaitot Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīklu), sociālie partneri, darba ar jaunatni 
pakalpojumu sniedzēji, jauniešu organizācijas, brīvprātīgo organizācijas un politikas veidotāji (arī Padomes 
Nodarbinātības komiteja).  

ES ieinteresēto personu grupas un operatīvie partneri ir “Europass konsultantu grupa”, “Europass” centri, EKI 
padomdevēju grupa, EKI koordinācijas punkti (kvalifikācijas un kvalifikācijas ietvarstruktūras jomā), kā arī tīkls 
“Euroguidance” (par profesionālās orientācijas un apmācību iespējām). 

Datu vākšana un metodika 

Pamats vērtēšanai būs ārējs pētījums, kas sākās 2022. gada jūnijā. Pētījumā ietilpst sabiedriskās apspriešanas 
atbilžu analīze un liecību, informācijas un atsauksmju vākšana no ieinteresētajām personām sanāksmēs, 
pārrunās un aptaujās. Izvērtēšanas metodika un ar to saistītie rādītāji tiks izstrādāti ciešā sadarbībā ar “Europass” 
konsultantu grupu.  

Tiks vērtēta lietotāju un ieinteresēto personu apmierinātība ar “Europass” rīkiem, platformas datplūsma 
sadarbspējas funkciju rezultātā, reģistrēto lietotāju skaits, tās izmantošana mācībās un darbā un plašāka ietekme 
uz Eiropas darba tirgu un ES prasmju un mūžizglītības politiku.  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_lv

