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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 14
1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir 
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

Kopienas sociālās kohēzijas, pilsoņu 
personiskās attīstības un konkurētspējas
nodrošināšanā izšķirošais priekšnoteikums
ir tas, lai pilsoņi iegūtu, saglabātu un 
paplašinātu savu kvalifikāciju. Tāpēc valstu 
un Kopienas līmenī jāveicina un jāuzlabo 
iesaistīšanās mūžizglītībā un kvalifikāciju 
izmantošana.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras mērķis ir aprakstīt cilvēku kvalifikācijas. Šis ieraksts ir 
izdevīgs gan privātpersonām, gan sabiedrībai, un tā vietā, lai par svarīgāko konkurētspējas 
palielināšanas veidu uzskatītu tīri instrumentālu pieeju izglītībai, būtu atbilstoši jāattīsta šī 
ideja. 
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 15
1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

(1) (1) Kopienas konkurētspējas un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši 
svarīga ir visu iedzīvotāju zināšanu, prasmju 
un kompetenču pastāvīga attīstīšana un 
atzīšana. Tāpēc valstu un Kopienas līmenī 
jāveicina un jāuzlabo visu cilvēku, it īpaši 
sabiedrības neaizsargātāko locekļu, 
piemēram, nekvalificētu, vecāka 
gadagājuma darbinieku, skolu nepabeigušo 
jauniešu, bezdarbnieku, migrantu vai 
invalīdu iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 16
1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir 
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

(1) Iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana un 
mācīšanās rezultātu novērtējums nodrošina 
profesionālo kvalifikāciju kvalitāti un ir 
izšķiroši svarīgi Kopienas konkurētspējas un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā, lai 
veicinātu pārrobežu profesionālo mobilitāti 
un apmierinātu piedāvājuma un 
pieprasījuma prasības Eiropas darba tirgū.
Tāpēc valstu un Kopienas līmenī jāveicina 
un jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

Or. el

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 17
1. apsvērums
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(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir 
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

(1) (1) Kopienas konkurētspējas, darba 
vietu kvalitātes, nodarbinātības un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir 
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo notiekošā jaunāko zināšanu 
izplatīšana ar augstākās izglītības vai arī ar 
darba ņēmēju izglītošanas vai apmācības 
palīdzību, kā arī sistemātiska iesaistīšanās 
mūžizglītībā un kvalifikāciju izmantošana.

Or. el

Pamatojums

(a) Darba ņēmēju sniegtas jaunākās tehniskās zināšanas, prasmes un kompetence ne tikai 
atstāj netiešu ietekmi uz ekonomiku un konkurētspēju (vispārējā nozīmē), bet arī tieši ietekmē 
atsevišķu darba ņēmēju dzīvi, uzlabojot darba vietu kvalitāti un radot vairāk darba vietu.  b) 
Īpaši pasākumi ir nepieciešami, lai izplatītu jaunākās tehniskās zināšanas darba vietās, lai 
pēc iespējas efektīvāk veicinātu mūžizglītību, kuru tomēr jāorganizē sistemātiski, 
nediskriminējot un neizslēdzot kādas kategoriju darba ņēmējus.

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 18
2. apsvērums

(2) Lisabonas Eiropadome 2000. gadā 
nonāca pie secinājuma, ka kvalifikāciju 
lielākai caurskatāmībai jābūt vienai no 
galvenajām komponentēm, kas vajadzīgas, 
lai Kopienas izglītības un apmācības 
sistēmas pielāgotu zināšanu sabiedrības 
vajadzībām. Turklāt Barselonas Eiropadome 
2002. gadā aicināja gan uz ciešāku sadarbību 
starp universitātēm, gan uz caurskatāmības 
un atzīšanas metožu uzlabošanu 
profesionālajā izglītībā un apmācībā.

(2) Lisabonas Eiropadome 2000. gadā 
nonāca pie secinājuma, ka kvalifikāciju 
lielākai caurskatāmībai jābūt vienai no 
galvenajām komponentēm, kas vajadzīgas, 
gan lai Kopienas izglītības un apmācības 
sistēmas pielāgotu zināšanu sabiedrības 
vajadzībām, gan veicinātu darba ņēmēju 
mobilitāti un nodarbinātību. Turklāt 
Barselonas Eiropadome 2002. gadā aicināja 
gan uz ciešāku sadarbību starp 
universitātēm, gan uz caurskatāmības un 
atzīšanas metožu uzlabošanu profesionālajā 
izglītībā un apmācībā.

Or. el
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Pamatojums

Norāde uz saikni starp pasākumiem darba ņēmēju izglītības un apmācības veicināšanai un 
palielinātu mobilitāti un nodarbinātības iespējām. 

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 19
5. apsvērums

(5) Saistībā ar Kopenhāgenas procesu 
Padomes secinājumos un dalībvalstu valdību 
pārstāvju sanāksmē Padomē 2004. gada 
15. novembrī par nākotnes prioritātēm 
attiecībā uz lielāku Eiropas sadarbību 
profesionālās izglītības un apmācības jomā 
priekšroka tika dota atvērtas un elastīgas 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanai, kas pamatotos uz 
caurskatāmību un savstarpēju uzticēšanos un 
kas būtu kā vienots paraugs, aptverot gan 
izglītību, gan apmācību.

(5) Saistībā ar Kopenhāgenas procesu 
Padomes secinājumos un dalībvalstu valdību 
pārstāvju sanāksmē Padomē 2004. gada 15. 
novembrī par nākotnes prioritātēm attiecībā 
uz lielāku Eiropas sadarbību profesionālās 
izglītības un apmācības jomā priekšroka tika 
dota atvērtas un elastīgas Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanai, 
kas pamatotos uz caurskatāmību, 
saprotamību un savstarpēju uzticēšanos un 
kas būtu kā vienots paraugs, aptverot gan 
izglītību, gan apmācību.

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 20
5.a apsvērums (jauns)

(5.a) Jāpaātrina sarunas par to 
kvalifikāciju atzīšanu, kas iegūtas 
pašizglītības ceļā vai ar neformālo izglītību, 
atbilstīgi 2004. gada 28. maijā notikušajā  
izglītības, jaunatnes un kultūras ministru 
sanāksmē  izdarītajiem secinājumiem par 
pašmācības un neformālās izglītības 
identifikāciju un apstiprināšanu.

Or. el



AM\661706LV.doc PE 386.720v01-00 5/32 AM\

LV

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 21
5.a apsvērums (jauns)

(5.a) Neformālas mācīšanās un pašmācības 
rezultātu apstiprināšana jāveicina saskaņā 
ar Padomes 2004. gada 28. maija 
secinājumiem par kopējiem Eiropas 
principiem neformālas mācīšanās un 
pašmācības identificēšanu un atzīšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mainīts referenta formulējums, lai liktu lielāku uzsvaru nevis uz 
iesaistītajiem mācīšanās procesiem, bet uz mācīšanās rezultātu apstiprināšanu. (Tulkotāja 
piezīme – otrais pamatojuma teikums neietekmē angļu valodas variantu.)

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 22
5.a apsvērums (jauns)

(Neietekmē angļu valodas variantu.)  

Or. de

Pamatojums

(Neietekmē angļu valodas variantu.)

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 23
7. apsvērums

(7) Šajā ieteikumā ir ņemts vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Lēmums 2241/2004/EK par 
vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un 
kompetences caurskatāmībai (Europass), kā 
arī Eiropas Parlamenta un Padomes [...] 
ieteikums par pamatprasmēm mūžizglītībā.

(7) Šajā ieteikumā ir ņemts vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Lēmums 2241/2004/EK par 
vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un 
kompetences caurskatāmībai (Europass), kā 
arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra
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Ieteikums 2006/962/EK par pamatprasmēm 
mūžizglītībā.

Or. el

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 24
8. apsvērums

(8) Šis ieteikums atbilst augstākās 
izglītības ministru 2005. gada maija 
sanāksmē Bergenā pieņemtajai Eiropas 
Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūrai 
un ciklu deskriptoriem. 

(8) Šis ieteikums atbilst Eiropas Augstākās 
izglītības telpas ietvarstruktūrai un ciklu 
aprakstiem, par ko vienojās 45 piecu 
Eiropas valstu augstākās izglītības ministri,
tiekoties 2005. gada maijā Bergenā un 
Briges – Kopenhāgenas procesa ietvaros.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumi tiek iekļauta norāde uz profesionālajai apmācībai veltīto Briges –
Kopenhāgenas procesu.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 25
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Piektajā līmenī piektā līmeņa prasmju 
un kvalifikāciju, kuras var iegūt pēc vidējās 
izglītības vai īstermiņa kursos universitātē, 
konsolidācija nekādos apstākļos nedrīkst 
ierobežot vai apiet formālo valsts izglītības 
sistēmu un nedrīkst novest pie formālas 
akadēmiskas kvalifikācijas, bet vienīgi pie 
zināšanu, prasmju vai spēju reģistrācijas, 
kas jāņem vērā darba tirgū kopā ar formālo 
akadēmisko kvalifikāciju.

Or. el
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Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 26
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Padomes 2004. gada maija 
secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu 
profesionālās izglītības un apmācību jomā, 
2006. gada 15. februāra ieteikumā par 
turpmāku Eiropas sadarbību kvalitātes 
nodrošināšanai augstākās izglītības jomā 
un Eiropas augstākās izglītības telpas 
kvalitātes nodrošināšanas standartos un 
pamatnostādnēs, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri, tiekoties 2005. gada 
maijā Bergenā, ir iekļauti kopēji kvalitātes 
nodrošināšanas principi, kuriem jākļūst 
par pamatu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras īstenošanai,  ņemot vērā 
EKS globālo pieeju, īpašu vērību veltot ne 
tikai universitātēm, bet arī darba tirgus 
īpašajām prasībām, vienlaikus ievērojot 
valstu kompetenci. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Bernard Lehideux

Grozījums Nr. 27
9. apsvērums

(9) Šis ieteikums neattiecas uz 
situācijām, uz ko attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
7. septembra Direktīva 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, ar kuru 
piešķir tiesības un uzliek pienākumus gan 
attiecīgajai valsts iestādei, gan migrantiem. 
Atsauce uz Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras kvalifikāciju līmeņiem 
nedrīkst ietekmēt pieeju darba tirgum, ja 
profesionālā kvalifikācija ir atzīta saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK.

(9) Šis ieteikums neattiecas uz situācijām, uz 
ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīva 
2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, ar kuru piešķir tiesības un uzliek 
pienākumus gan attiecīgajai valsts iestādei, 
gan migrantiem.  Atsauce uz Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras kvalifikāciju 
līmeņiem nedrīkst ietekmēt pieeju darba 
tirgum, ja profesionālā kvalifikācija ir atzīta 
saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK. Tomēr, 
ieviešot kompensācijas pasākumus, 
piemēram tos, kas minēti Direktīvas 
2005/36/EK 14. pantā, Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru var izmantot 
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kā pamatprincipu kopumu. 

Or. fr

Pamatojums

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 28
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu. 

(10) (10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt 
kopīgu paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību 
skaidrotu kvalifikācijas dažādās 
kvalifikāciju sistēmās un to līmeņos, 
neatkarīgi no tā, vai runa ir par vispārējo 
izglītību un augstāko izglītību, vai 
profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
valsts un nozaru līmenī uzlabos dažādu 
dalībvalstu iedzīvotāju kvalifikāciju 
caurskatāmību, savstarpējo ticamību, 
salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu. 
Turklāt Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai jāļauj starptautiskajām 
nozaru organizācijām piesaistīt savu 
kvalifikācijas sistēmu kopīgam atskaites 
punktam, tādējādi atvieglojot piesaisti pie 
valstu kvalifikācijām un šo kvalifikāciju 
ietveršanu nacionālajās kvalifikācijas 
sistēmās. Tāpēc šis ieteikums, ņemot vērā tā 
nesaistošo raksturu, neatceļ un nesamazina 
iespēju katrai dalībvalstij izvēlēties sev 
nepieciešamo kvalifikāciju līmeni, tādējādi 
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palīdzot veicināt darbinieku un studējošo
mūžizglītību, paaugstinātas nodarbinātības 
iespējas un starptautisko mobilitāti. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 29
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu. 

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību.  Šim nolūkam dalībvalstis 
veicinās politiskās nostādnes, lai iesaistītu 
ministrijas, kas atbild par šiem 
jautājumiem vai ar kurām jākonsultējas 
par tiem, ar mērķi nodrošināt, lai 
kvalifikāciju pamatprincipu kopums tiek 
lietots ar savstarpēju piekrišanu. Turklāt 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
visās tās formās, it īpaši atzīstot formālās, 
neformālās un patstāvīgās mācīšanas un 
mācīšanās ekvivalento vērtību un 
darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu Eiropas līmenī, vienlaicīgi 
veicinot iegūtās informācijas un pieredzes 
apmaiņu.

Or. it
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai valsts pārvaldes iestādes var saskaņoti rīkoties, lai veicinātu to kvalifikāciju 
un apliecību terminu lietošanu, par kuriem Eiropā ir panākta vienošanās.  Reaģējot uz darba 
tirgus pieprasītajām skolas, universitātes un profesionālajām kvalifikācijām, Eiropā radīsies 
vēl iedarbīgāka mobilitāte, tādējādi uzlabojot izredzes sasniegt Lisabonas stratēģijas mērķus.

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 30
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu.

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
pamatprincipu kopumu, lai varētu salīdzināt
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību, un 
varētu veicināt valsts vai nozaru līmenī 
izsniegto atestātu caurskatāmību un 
salīdzināmību. Tas uzlabos dažādu 
dalībvalstu iedzīvotāju kvalifikāciju un 
kompetenču caurskatāmību, salīdzināmību, 
pārnesamību un atzīšanu. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums ir konsekventi jāievēro un 
jāizrāda savstarpēja uzticēšanās, lai 
izveidotos caurskatāmi kvalitātes 
apliecināšanas principi, jo šis ieteikums, 
iespējams, dos ieguldījumu arī plašāku 
mērķu sasniegšanā saistībā ar izglītības 
iespēju uzlabošanu, mūžizglītības 
veicināšanu un darbinieku un studējošo
pielāgošanās, nodarbinātības un 
starpvalstu mobilitātes palielināšanu.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 31
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu.

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. 
Tādēļ EKS ir izstrādāta kā elastīga un 
transponēšanai atklāta sistēma, lai pareizi 
varētu aprakstīt dažādās izglītības sistēmas 
veidus — akadēmisko, profesionālo un 
uzņēmējdarbības. Lai panāktu vispārējās 
un profesionālās izglītības līdzvērtību un 
vēlamo caurskatāmību starp izglītības 
sistēmām, principā ir jābūt iespējai katru 
EKS aprakstīto līmeni sasniegt arī pa 
dažādiem izglītības un karjeras ceļiem.   
Tas uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 32
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 

(10) (10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt 
kopīgu paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību 
skaidrotu kvalifikācijas dažādās 
kvalifikāciju sistēmās un to līmeņos, 
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par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu. 

neatkarīgi no tā, vai runa ir par vispārējo 
izglītību un augstāko izglītību, vai 
profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, veicinās 
profesionālā kvalifikāciju līmeņa atzīšanu 
un palielinās salīdzināmību, savstarpējo 
uzticību un sadarbību starp dažādām 
nacionālajām un reģionālajām izglītības 
sistēmām un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu un nodarbinātības iespēju 
paplašināšanu, visā ES teritorijā veicinot 
apmaiņu ar prasmēm, zināšanām, pieredzi 
un spējām.

Or. el

Pamatojums

EKS varētu būt noderīgs līdzeklis, lai veicinātu dažādu izglītības iestāžu plašāku sadarbību 
un savstarpēju uzticēšanos, kā arī darbinieku kvalifikāciju un prasmju līmeņu piesaisti un 
atzīšanu.   Vēlreiz tiek uzsvērta saikne starp pasākumiem, kas veicinās darbinieku izglītošanu 
un apmācīšanu, kā arī vairos mobilitāti un nodarbinātības iespējas.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 33
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju un iemaņu caurskatāmību, 
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un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu. 

salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu. 
Turklāt Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai jāļauj starptautiskajām 
nozaru organizācijām piesaistīt savu 
kvalifikācijas sistēmu kopīgam atskaites 
punktam, tādējādi atvieglojot šo 
kvalifikāciju ietveršanu nacionālajās 
kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc šis ieteikums 
palīdz sasniegt plašākus mērķus saistībā ar 
mūžizglītības veicināšanu un darbinieku un 
studējošo nodarbinātības, piemērošanās 
spēju, personīgās attīstības, sociālās 
integrācijas un starpvalstu mobilitātes 
palielināšanu. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 34
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu. 

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
pamatprincipu kopumu, lai varētu salīdzināt
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 
vai profesionālo izglītību un apmācību, un 
veicināt caurskatāmību attiecībā uz valsts 
vai nozaru līmenī piešķirtajām 
kvalifikācijām. Tas uzlabos dažādu 
dalībvalstu iedzīvotāju kvalifikāciju un
kompetenču caurskatāmību, salīdzināmību 
un atzīšanu. Turklāt Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai jāļauj starptautiskajām 
nozaru organizācijām piesaistīt savu 
kvalifikācijas sistēmu kopīgam atskaites 
punktam, tādējādi atvieglojot šo 
kvalifikāciju ietveršanu nacionālajās 
kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc šis ieteikums 
ir konsekventi jāievēro un jāizrāda 
savstarpēja uzticēšanās, lai garantētu 
caurskatāmu kvalitātes nodrošināšanas 
principu rašanos, jo šis ieteikums palīdz arī 
sasniegt plašākus mērķus saistībā ar 
mūžizglītības veicināšanu un darbinieku un 
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studējošo nodarbinātības un starpvalstu
mobilitātes palielināšanu.

Or. fr

Pamatojums

(Tulkotāja piezīme – pamatojums neietekmē angļu valodas variantu.)

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 35
10.a apsvērums (jauns)

(10a ) Šis ieteikums, neskarot valsts 
izglītības un arodmācību sistēmas, veicina 
to modernizāciju, saistot universitāšu 
sniegto izglītību ar nodarbinātību, kā arī 
veidojot saiknes starp formālo un 
neformālo mācīšanos un pašmācību.

Or. el

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 36
10.a apsvērums (jauns)

(10.a) Šī ieteikuma mērķis ir uzlabot 
saskaņošanu starp izglītības un mācību 
sistēmām un tas palielina pašmācības un 
neformālas mācīšanās vērtību.  Iespējams, 
tas stimulēs patlaban īstenoto apmācību un 
kvalifikāciju celšanas sistēmu pielāgošanu 
un mudinās cilvēkus mācīties vienam no 
otra.

vai de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 37
11. apsvērums
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(11) Šis ieteikums apstiprina Līguma 
5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo tā 
mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
rīcību, atvieglojot turpmāku sadarbību starp 
tām, lai palielinātu caurskatāmību un 
sekmētu mobilitāti un mūžizglītību. Šis 
ieteikums saskan ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu, jo tas neaizvieto 
un nenosaka nacionālās kvalifikāciju 
sistēmas un/vai kvalifikācijas. Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūra neraksturo 
īpašas kvalifikācijas vai indivīdu 
kompetences, un konkrētai kvalifikācijai 
jāparedz vieta atbilstošā Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenī, 
pamatojoties uz attiecīgo nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu,

(11) (11) Šis ieteikums atbilst Līguma 
5. pantā minētajam subsidiaritātes 
principam, ciktāl tā mērķis ir atbalstīt un 
papildināt dalībvalstu rīcību, atvieglojot 
turpmāku sadarbību starp tām, lai palielinātu 
caurskatāmību, savstarpēju uzticēšanos un 
pilsoņu kvalifikāciju pārnesamību un 
atzīšanu un sekmētu mobilitāti un 
mūžizglītību saskaņā ar dalībvalstu tiesību 
aktiem un praksi. Šis ieteikums saskan ar 
šajā pantā minēto proporcionalitātes 
principu, jo tas neaizvieto un nenosaka 
nacionālās kvalifikāciju sistēmas un/vai 
kvalifikācijas. Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūra neraksturo īpašas 
kvalifikācijas vai indivīdu kompetences, un 
konkrētu kvalifikāciju jāpiesaista 
atbilstošajam Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenim, pamatojoties uz 
attiecīgajām nacionālo kvalifikāciju 
sistēmām.

Or. el

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 38
11. apsvērums

(11) Šis ieteikums apstiprina Līguma 
5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo tā 
mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
rīcību, atvieglojot turpmāku sadarbību starp 
tām, lai palielinātu caurskatāmību un 
sekmētu mobilitāti un mūžizglītību. Šis 
ieteikums saskan ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu, jo tas neaizvieto 
un nenosaka nacionālās kvalifikāciju 
sistēmas un/vai kvalifikācijas. Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūra neraksturo 
īpašas kvalifikācijas vai indivīdu 
kompetences, un konkrētai kvalifikācijai 
jāparedz vieta atbilstošā Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenī, 
pamatojoties uz attiecīgo nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu,

(11) Šis ieteikums apstiprina Līguma 
5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo tā 
mērķis ir atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
rīcību, atvieglojot turpmāku sadarbību starp 
tām, lai palielinātu caurskatāmību un 
sekmētu mobilitāti un mūžizglītību. Šis 
ieteikums saskan ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu, jo tas neaizvieto 
un nenosaka nacionālās vai vietējās
kvalifikāciju sistēmas un/vai kvalifikācijas. 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra 
neraksturo īpašas kvalifikācijas vai indivīdu 
kompetences, un konkrētu kvalifikāciju 
jāpiesaista atbilstošajam Eiropas
Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim, 
pamatojoties uz attiecīgo nacionālo vai 
vietējo kvalifikāciju sistēmu,
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Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 39
1. ieteikums

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā un noteikt 
kvalifikāciju līmeņus nacionālajās 
sistēmās, tomēr ievērojot Eiropas 
teritoriālās bagātības un īpašās 
priekšrocības.

Or. el

Grozījumu iesniedza Harlem Désir

Grozījums Nr. 40
1. ieteikums

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu, lai 
veicinātu dažādu kvalifikācijas līmeņu un 
dažādu kvalifikācijas sistēmu atzīšanu
mūžizglītības perspektīvā un sekmētu uz 
zināšanām balstītu Eiropas ekonomiku un 
vislielāko iespējamo integrāciju Eiropas 
darba tirgū;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu mēģina precizēt šī ieteikuma mērķus, saskaņā ar Lisabonas stratēģiju virzot 
to uz mācīšanās un izglītības veicināšanu kopumā. EKS jāpalīdz pārveidot Eiropu ekonomiku 
par ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas, lai padarītu tās darba tirgu iekļaujošāku.  Tāds ir 
šī ieteikuma pamatmērķis.
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Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 41
1. ieteikums

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai, 
novērtēšanai un atzīšanai mūžizglītības 
perspektīvā, nepieļaujot diskrimināciju vai 
izslēgšanu.

Or. el

Pamatojums

EKS var būt noderīgs līdzeklis, lai veicinātu dažādu izglītības iestāžu plašāku sadarbību un 
savstarpēju uzticēšanos, kā arī darbinieku kvalifikāciju un iemaņu līmeņu piesaisti un 
atzīšanu.  Tas nepieciešams arī, lai nodrošinātu vienlīdzību un līdztiesīgas iespējas, nevienu 
neizslēdzot vai diskriminējot ne tikai attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu, bet, raugoties no 
mūžizglītības viedokļa, arī izglītību un apmācību.

Grozījumu iesniedza Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 42
1. ieteikums

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā, vienlaicīgi ņemot 
vērā nacionālo izglītības sistēmu dažādību 
un to, kā šīs sistēmas mijiedarbojas ar 
valsts darba tirgiem, it īpaši raugoties no 
kultūras, ekonomikas, demokrātijas, 
sociālā un indivīda viedokļa.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 43
1. ieteikums
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1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā, tomēr ievērojot 
un iekļaujot Eiropas teritoriālās bagātības 
un īpašās priekšrocības.

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 44
2. ieteikums

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
attīstot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei.

2. Pamatojoties uz brīvprātības principu un 
ņemot vērā šī ieteikuma nesaistošo 
raksturu, censties līdz 2010. gadam 
piesaistīt nacionālo kvalifikācijas sistēmu 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, jo 
īpaši caurskatāmā veidā piesaistot
kvalifikāciju līmeņus, un neizslēdzot iespēju 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
sistēmā izvēlēties tikai tos kvalifikāciju 
līmeņus, kas atbilst valsts likumdošanai un 
praksei.

Or. el

Grozījumu iesniedza Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 45
2. ieteikums

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
attīstot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei.

2. Līdz 2010. gadam veicināt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu piesaisti Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, attiecīgā 
gadījumā jo īpaši caurskatāmā veidā norādot 
kvalifikāciju līmeņu atbilstību I pielikumā 
raksturotajiem līmeņiem un attīstot 
nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 46
2. ieteikums

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
attīstot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei.

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
attīstot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei, lai nodrošinātu 
garantētus kvalitātes standartus ar mērķi 
dot pilsoņiem iespēju ar vienlīdzīgām 
priekšrocībām piekļūt jebkuras dalībvalsts 
darba tirgum;

Or. it

Pamatojums

Eiropas profesionālās izglītības un apmācības kredītpunktu sistēma (ECVET) un Europass ir 
noderīgi instrumenti, bet EKS būtu jāgarantē, ka dalībvalstis var būt pārliecinātas par 
pilsoņu izglītības un profesionālās kvalifikācijas kvalitāti. 

Grozījumu iesniedza Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 47
2. ieteikums

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās 
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass 
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

3. Veicināt dalībvalstu savstarpēju 
uzticēšanos un sadarbību, lai nodrošinātu, 
ka visās jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās
un kompetento iestāžu izsniegtajos Europass
dokumentos ir skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 48
3. ieteikums

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās 
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass 
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

3. Attiecīgā gadījumā noteikt pasākumus, 
lai līdz 2012. gadam visās jaunajās 
kompetento iestāžu izsniegtajās
kvalifikācijas apliecībās, diplomos un 
Europass dokumentos būtu skaidri norādīta 
atsauce — izmantojot nacionālās vai 
vietējās kvalifikācijas sistēmas — uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 49
3. ieteikums

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās 
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass 
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

3. Pielikt papildu pūles ar mērķi 
nodrošināt, lai līdz 2012. gadam visas 
jaunās piešķirtās profesionālajās 
kvalifikācijas, diplomus un kompetento 
iestāžu izsniegtos Europass dokumentus var 
klasificēt atbilstošā Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmenī.

Or. el

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 50
3. ieteikums

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass 
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni.

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās 
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass 
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce uz 
atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeni un lai kredītu 
atzīšanas sistēma pamatotos uz rezultātiem, 
nevis uz procesu, un apmācības 
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organizācijas un darba devēji to viegli 
varētu saprast;

Or. it

Pamatojums

Kvalifikāciju un apliecību reforma tikai tad dos rezultātus, ja dokumentos un apliecībās 
iekļautos datus bez grūtībām varētu saprast visplašākais cilvēku loks — tie, kuriem šie 
dokumenti ir domāti.

Grozījumu iesniedza Harlem Désir

Grozījums Nr. 51
3.a ieteikums (jauns)

3.a Nodrošināt, lai visi Eiropas darba devēji 
ar sociālā dialoga palīdzību piedāvā saviem 
darbiniekiem, atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem, reālas apmācības iespējas, kā arī 
iespējas apstiprināt šo darbinieku 
zināšanas un iemaņas. 

Or. fr

Pamatojums

EKS nedos rezultātus, ja darba devēji neiesaistīsies apmācības un mūžizglītības veicināšanā. 
Lai darba devēju ieguldījums būtu iedarbīgs, par to jādiskutē un tas  jāapspriež ar darba 
ņēmējiem.

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 52
3.a ieteikums (jauns)

3a. Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrā 
un ar to saistītajos pasākumos jāņem vērā 
tādu jaunu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšana, kas nepieciešamas, lai vairotu 
vides apziņu un ilgspējību un dažās nozarēs 
radītu jaunas kvalificētas darba vietas, 
kuras dalībvalstīs viegli var kvalificēt kā 
šāda veida darba vietas, piemēram, zvejas 
instruktori amatierzvejas nozarē un 
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zvejniecības aizsardzības inspektori 
komerciālās zvejas nozarē. 

Or. it

Pamatojums

Labas prakses apmaiņas un  izplatīšanas darbības plāns vairos sabiedrības izpratni par 
apmācības iespējām Eiropas līmenī.

Grozījumu iesniedza Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 53
4. ieteikums

4. Nosakot un aprakstot kvalifikācijas, 
izmantot uz studiju rezultātiem balstītu 
pieredzi un veicināt neformālās un ikdienas 
izglītības atzīšanu saskaņā ar Eiropas 
kopīgajiem principiem, par ko vienojās 
Padomes 2004. gada 28. maija secinājumos.

4. Nosakot un aprakstot kvalifikācijas, ņemt 
vērā mācīšanās procesā veiktos
ieguldījumus un mācīšanās rezultātus un 
veicināt neformālās un pašmācības atzīšanu 
saskaņā ar Eiropas kopīgajiem principiem, 
par ko vienojās Padomes 2004. gada 28. 
maija secinājumos un ar šo pieeju saskaņot 
1. pielikumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Harlem Désir

Grozījums Nr. 54
4.a ieteikums (jauns)

4a. Īpašu uzmanību veltīt, lai apstiprinātu 
pašmācību, ko veikuši to kategoriju 
darbinieki, kuriem visvairāk draud 
bezdarbs vai nedroša nodarbinātība, lai 
atvieglinātu viņiem iespēju mainīt darba 
vietu un nodrošinātu, ka viņi netiek izslēgti 
no darba tirgus;

Or. fr

Pamatojums

EKS jāļauj atzīt ar darbu saistītas kompetences formas, kuras līdz šim netika atzītas, piešķirot 
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par tām kādu kvalifikāciju vai apliecību.  Īpaši svarīgi tas ir to darbinieku kategorijām,
kuriem var nākties meklēt jaunu darba vietu sakarā ar rūpniecības pārstrukturēšanu. 

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 55
4.a ieteikums (jauns)

4a. Sākt informēt visus sociālos partnerus 
un profesionālās nozares un apspriesties ar 
tiem, lai nodrošinātu, ka amatu sarakstos 
kvalifikācijas līmeņu un kompetenču 
atzīšanai pakāpeniski tiek ņemts vērā EKS;

Or. fr

Pamatojums

Nacionālo kvalifikāciju iekļaušanas sistēma EKS ir jāsaista ar tām kompetenču klasifikācijas 
sistēmām, ko jau pielieto uzņēmumi.

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 56
4.a ieteikums (jauns)

4a. Uzlabot un veicināt sistēmu, ar kuru 
sniegt Eiropas pilsoņiem pastāvīgu, pilnīgu 
un plaši izplatītu informāciju par visu to 
starpvalstu izmēģinājuma projektu 
rezultātiem, kurus īsteno, pamatojoties uz 
iegūtās pieredzes izmantošanai un labas
prakses izplatīšanai izstrādātām 
procedūrām.

Or. it

Pamatojums

Labas prakses izplatīšanas darbības plāns vairos sabiedrības izpratni par apmācības 
iespējām Eiropā.
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 57
5. ieteikums

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo vai vietējo
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Or. en

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 58
5. ieteikuma ievaddaļa

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izveidot valsts centru, kas atbalstītu un
koordinētu saikni starp nacionālo vai vietējo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru. Šim centram 
jādarbojas, pamatojoties uz iestāžu 
sadarbību, un tam jāgarantē visas sistēmas 
kvalitāte un starp kvalifikāciju līmeņiem 
pastāvošo saikņu caurskatāmība.

Centra uzdevumi ir šādi: Centra uzdevumi ir šādi: 

Or. it

Pamatojums

Ļoti svarīgi ir nodrošināt kvalitāti un starp kvalifikāciju līmeņiem pastāvošo saikņu 
caurskatāmību.

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 59
5. ieteikuma ievaddaļa

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izraudzīties vienu vai — katrā konkrētajā 
gadījumā atkarībā no dalībvalstu 
struktūras un prasībām — vairākas 
kompetentas valsts struktūrvienības, kas 
atbalstītu un koordinētu saikni starp 
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nacionālo kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru

Centra uzdevumi ir šādi: Šo struktūrvienību uzdevumi ir šādi:

Or. de

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 60
5. ieteikuma ievaddaļa

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izraudzīties nacionālos koordinācijas 
punktus, kas atbalstītu un koordinētu saikni 
starp nacionālo vai vietējo kvalifikāciju 
sistēmu un Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru.

Centra uzdevumi ir šādi: Šo koordinācijas punktu uzdevumi ir šādi:

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā dažās dalībvalstīs izveidojušos izglītības sistēmu, nav piemēroti izveidot vienotu 
valsts centru. Dalībvalstīm jāspēj izmantot jau esošās struktūras, kas atbild par kvalifikācijas 
sistēmu tehnisko pusi, pat ja tas nozīmē, ka jāveido vairāki koordinācijas punkti, nevis 
pieņemt lejupēju pieeju, kas varētu radīt dublēšanos.

Grozījumu iesniedza Maria Matsouka

Grozījums Nr. 61
5. ieteikum ba) apakšpunkts (jauns)

(ba) nevienu nediskriminējot vai izslēdzot, 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju mūžizglītībai 
un apmācību programmām, it īpaši mazāk 
kvalificētajiem darbiniekiem, migrantiem, 
sievietēm, invalīdiem un jauniešiem.

Or. el

Pamatojums

Jānodrošina vienlīdzība un līdztiesīgas iespējas bez izslēgšanas vai diskriminācijas, ņemot 
vērā ne tikai kvalifikāciju atzīšanu, bet arī izglītību un apmācību mūžizglītības kontekstā.
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Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 62
5. ieteikuma e) apakšpunkts

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts 
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī.

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts 
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, 
ekonomiskos un sociālos partnerus, nozares 
un ekspertus jautājumos par kvalifikāciju 
salīdzināmību un izmantošanu Eiropas 
līmenī;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 63
5. ieteikuma e) apakšpunkts

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī.

(e) nodrošināt visu attiecīgo ieinteresēto 
personu iesaistīšanu atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem un praksei, ieskaitot augstākās 
izglītības un profesionālās izglītības un 
apmācības iestādes, sociālos partnerus, 
nozares un ekspertus jautājumos par 
kvalifikāciju salīdzināmību un izmantošanu 
Eiropas līmenī.

Or. de

Pamatojums

Runājot par subsidiaritāti, izglītība dalībvalstīs ir organizēta ne tikai valsts, bet arī 
reģionālajā un/vai vietējā līmenī. Tādēļ ir jāiekļauj visi attiecīgie līmeņi.

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 64
5.a ieteikums (jauns)
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5a. Novērst dubultošanos, kas veidojas 
starp Direktīvā 2005/36/EK (par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu) 
paredzēto atzīšanas sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrā paredzēto 
caurredzamības sistēmu, jo šie abi 
instrumenti darbojas vienlaicīgi kā 
paralēlas klasifikācijas un novērtējuma 
sistēmas, kas nenāk par labu 
profesionālajai mobilitātei; tādēļ 
dalībvalstīm iesaka pēc tam, kad būs 
pieņemts ieteikums par Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidi, 
Direktīvu 2005/36/EK iekļaut EKS sistēmā, 
ja EKS izrādīsies labāks un vieglāk 
piemērojams instruments;  

Or. de

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 65
5.a ieteikums (jauns)

5a. (un Komisijai) jāveicina izraudzīto 
nacionālo centru sadarbība un apmaiņas 
starp tiem, lai nodrošinātu to, ka valsts 
sertifikācijas sistēmās tiek uzturēti moderni 
un caurredzami kvalitātes nodrošināšanas 
principi un tiek garantēta savstarpēja 
uzticēšanās, bez kā nav iedomājama EKS 
pastāvēšana;

Or. fr

Pamatojums

EKS nacionālajām sertifikāciju sistēmām kalpo par kritēriju.  Tā var darboties vienīgi 
pamatojoties uz caurskatāmību, kvalitātes nodrošināšanu un savstarpēju uzticēšanos, kas 
jāveicina, dalībvalstīm pastāvīgi uzturot savstarpējus kontaktus.

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll

Grozījums Nr. 66
6. ieteikuma b) apakšpunkts
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(b) „nacionālā kvalifikāciju sistēma” ir visi 
dalībvalstu darbības aspekti, kas saistīti ar 
mācīšanās un citu mehānismu atzīšanu, kuri 
saista izglītību un apmācību ar darba tirgu 
un pilsonisko sabiedrību. Tā paredz tādu 
institucionālu pasākumu un procesu 
īstenošanu, kas attiecas uz kvalitātes 
nodrošināšanu, vērtēšanu un kvalifikāciju 
piešķiršanu. Nacionālo kvalifikāciju sistēmu 
var veidot vairākas apakšsistēmas un tā var 
paredzēt nacionālo kvalifikāciju 
ietvarstruktūru; 

(b) „nacionālā kvalifikāciju sistēma” ir visi 
dalībvalstu darbības aspekti, kas saistīti ar 
mācīšanās un citu mehānismu atzīšanu, kuri 
saista izglītību un apmācību ar darba tirgu 
un pilsonisko sabiedrību. Tā paredz tādu 
institucionālu pasākumu un procesu 
īstenošanu, kas attiecas uz kvalitātes 
nodrošināšanu, vērtēšanu un kvalifikāciju 
piešķiršanu. Nacionālo kvalifikāciju sistēmu 
var veidot vairākas apakšsistēmas un tā var 
paredzēt nacionālo un vietējo kvalifikāciju 
ietvarstruktūras;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 67
1. nodoms

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo 
īpaši atvieglojot sadarbību un pārbaudes un 
veidojot atbalsta un metodiskos materiālus.

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo 
īpaši iekļaujot sociālo partneru aktīvu 
līdzdalību izmēģinājuma projektos, kuriem 
piešķirts Kopienas atbalsts, atvieglojot 
sadarbību un pārbaudes, tostarp speciālistu 
veiktu brīvprātīgu salīdzinošu pārskatīšanu
un veidojot atbalsta un metodiskos 
materiālus.

Or. el

Grozījumu iesniedza Iles Braghetto

Grozījums Nr. 68
2. nodoms

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu valstu centru pārstāvji, Eiropas sociālie 
partneri un vajadzības gadījumā citas 

2. Viena gada laikā pēc šī ieteikuma 
apstiprināšanas dienas izveidot Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras padomdevēju 
grupu (kurā būtu valstu centru pārstāvji, 
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ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 
sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai. 

Eiropas sociālie partneri un vajadzības 
gadījumā citas ieinteresētās personas), lai 
pārraudzītu, sadarbotos un nodrošinātu 
procesa kvalitāti un vispārēju saskanību, 
kvalifikāciju sistēmas piesaistot Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Or. it

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā paredzēts izveidot padomdevēju grupu, lai pārraudzītu, saskaņotu un 
nodrošinātu kvalitāti un vispārējo saskanību, saistot kvalifikāciju sistēmas ar EKS. Lai 
nodrošinātu to, ka kvalifikāciju kvalitāti var apliecināt pēc iespējas efektīvāk un ātrāk, svarīgi 
ir noteikt termiņu, līdz kuram izveidot šo padomdevēja grupu.

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 69
2. nodoms

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu valstu centru pārstāvji, Eiropas sociālie 
partneri un vajadzības gadījumā citas 
ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 
sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai.

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu, kurā 
tiks iekļauti Eiropas sociālie un 
ekonomiskie partneri, struktūrvienības, kas 
valsts līmenī atbild par izglītību un 
apmācību, un vajadzības gadījumā citas 
ieinteresētās personas, un kura pārraudzīs, 
sadarbosies un nodrošinās procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai.

Or. de

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 70
2. nodoms

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu valstu centru pārstāvji, Eiropas sociālie 
partneri un vajadzības gadījumā citas 
ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu nacionālo koordinācijas punktu
pārstāvji, Eiropas sociālie partneri un 
vajadzības gadījumā citas ieinteresētās 
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sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai.

personas), lai pārraudzītu, sadarbotos un 
nodrošinātu procesa kvalitāti un vispārēju 
saskanību, kvalifikāciju sistēmas piesaistot 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
Dalībvalstis noteiktajā datumā pārskata šīs 
grupas uzdevumus un darbības ilgumu;

Or. en

Pamatojums

Padomdevēju grupas izveide ir svarīga tāpēc, lai ES  dalītos ar EKS īstenošanā gūto pieredzi. 
Šāda grupa palīdzēs arī vairot uzticēšanos starp dalībvalstu izglītības sistēmām. Tomēr pēc 
īstenošanas fāzes pabeigšanas ir jāpārskata šīs grupas uzdevumi un lietderība. Dalībvalstīm 
jālemj par to, kad šo pārskatu veikt, lai gan tas, šķiet, nebūs ātrāk par 2012. gadu.

Grozījumu iesniedza Françoise Castex

Grozījums Nr. 71
2.a nodoms (jauns)

2a. Kopienas līmenī sākt informēt 
profesionālās nozares un nozaru dialoga 
komitejas un apspriesties ar tām, lai 
nodrošinātu, ka EKS tiek iekļauts 
koplīgumos un to ņem vērā, domājot par 
darba iespējām saistībā ar pārrobežu 
profesionālo mobilitāti;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo pasākumu mēģina Kopienas līmenī pārcelt tās saiknes, kas valsts  līmenī pastāv starp 
apmācības sistēmām un uzņēmumiem, kā arī starp kvalifikācijas līmeņiem un darbavietu 
līmeņiem.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 72
3. nodoms

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 

3. Sadarbībā ar dalībvalstīm pārraudzīt
saskaņā ar šo ieteikumu veikto rīcību un 
piecus gadus pēc tā pieņemšanas ziņot 
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Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārskatīšanu.

Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto 
pieredzi un nozīmi nākotnē, vajadzības 
gadījumā arī veicot iespējamu ieteikuma 
pārskatīšanu.

Or. el

Grozījumu iesniedza Sepp Kusstatscher

Grozījums Nr. 73
3. nodoms

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārskatīšanu. 

3. Sadarbībā ar dalībvalstīm un 
iesaistītajiem cilvēkiem izskatīt un novērtēt
saskaņā ar šo ieteikumu veikto rīcību un 
piecus gadus pēc tā pieņemšanas ziņot 
Eiropas Parlamentam un Padomei par gūto 
pieredzi un nozīmi nākotnē, vajadzības
gadījumā arī veicot iespējamu ieteikuma 
pārskatīšanu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 74
3. nodoms

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārskatīšanu. 

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un trīs gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārbaudi un
pārskatīšanu. 

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 75
3.a nodoms (jauns)



AM\661706LV.doc PE 386.720v01-00 32/32 AM\

LV

3.α Pamatojoties uz kopīgiem Eiropas 
neformālas mācīšanās un pašmācības 
identificēšanas un atzīšanas principiem, 
veicināt Eiropas profesionālās izglītības un 
apmācības kredītpunktu sistēmas (ECVET) 
izstrādi un īstenošanu; šī sistēma ir 
paredzēta, lai sekmētu izglītošanās 
rezultātu pārņemšanu, uzkrāšanu un 
atzīšanu, neatkarīgi no to ieguves veida un 
vietas. 

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 76
3.b nodoms (jauns)

3b. EKS jābūt elastīgai, lai to varētu 
pielietot apvienojumā jau ar pastāvošām 
nozaru iniciatīvām profesionālo 
kvalifikāciju pilnveidošanai. Turklāt 
nacionālajām sistēmām ES dalībvalstīs 
jācenšas veicināt valsts prioritātes 
stratēģiskā konverģence.

Or. el


