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Grozījums Nr. 1
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

  -1. tā kā četri no desmit pasākumiem, kas 
tika pieņemti 2009. gadā Prāgas augstākā 
līmeņa sanāksmē par nodarbinātības 
jautājumiem, attiecas uz izglītību, 
arodapmācību, mūžizglītību, mācekļa 
praksēm, mobilitātes veicināšanu un 
labāku darba tirgus tendenču 
prognozēšanu un prasmju pielāgošanu 
šīm tendencēm,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti 
svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba 
tirgū un uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem 
pieejamas mūžizglītības shēmas un sniegt 
cilvēkiem iniciatīvā „Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām” izklāstītās iemaņas 
un prasmes;

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti 
svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba 
tirgū un uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem 
pieejamas mūžizglītības shēmas, tostarp 
oficiālas un neoficiālas izglītības shēmas,
un sniegt cilvēkiem iniciatīvā „Jaunas 
iemaņas jaunām darba vietām” izklāstītās 
iemaņas un prasmes; atgādina, ka 
pamatzināšanu apguve un laba vispārējā 
kultūras izpratne ir galvenais faktors
profesionālās mobilitātes nodrošināšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti 
svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba 
tirgū un uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem 
pieejamas mūžizglītības shēmas un sniegt 
cilvēkiem iniciatīvā „Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām” izklāstītās iemaņas 
un prasmes;

1. uzskata izglītību un apmācību par ļoti 
svarīgu jaunu cilvēku integrācijai darba 
tirgū un uzsver, ka svarīgi ir veidot visiem 
pieejamas un indivīdu fiziskajām, 
sociālajām un kultūras īpatnībām 
pielāgotas mūžizglītības shēmas un sniegt 
cilvēkiem iniciatīvā „Jaunas iemaņas 
jaunām darba vietām” izklāstītās iemaņas 
un prasmes; 

Or. el

Grozījums Nr. 4
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   1.a atgādina, ka Kopenhāgenas procesa 
mērķis ir mudināt indivīdus izmantot 
plašās pieejamās arodizglītības iespējas 
(piemēram, skolās, augstākās izglītības 
iestādēs, darba vietās vai privātstundās);

Or. en

Grozījums Nr. 5
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

   1.a uzsver, ka svarīgi ir nodrošināt, lai 
visiem jauniem cilvēkiem būtu stabilas 
pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai 
veicinātu mobilitāti visa mūža garumā un 
dotu tiem iespēju piemēroties pārmaiņām 
darba tirgū un jaunām ekonomiskajām 
un sociālajām vajadzībām; 

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   1.a uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 
veiktu pasākumus, kas vērsti pret visa 
veida diskrimināciju jaunu cilvēku vidū, 
un ka ir jānodrošina augstas kvalitātes 
izglītība un apmācība visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   1.a Uzskata, ka valodu apguve ir būtiska, 
lai uzlabotu jaunu cilvēku piekļuvi darba 
tirgum un lai veicinātu viņu mobilitāti un 
vienlīdzīgas iespējas;

Or. es



PE439.436v01-00 6/28 AM\807847LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 8
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   1.b mudina dalībvalstis veicināt tādu 
jauniešu sociālo iekļaušanu, kuriem ir 
mazāk iespēju, un risināt pāragras skolas 
pamešanas problēmas, un šajā kontekstā 
uzsver, ka, lai samazinātu pāragras skolas 
pamešanas gadījumu skaitu, svarīgi ir 
atbalstīt aktivitātes ārpus izglītības 
sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   1.c aicina dalībvalstis cilvēkiem, kuri 
pametuši izglītības sistēmu, nodrošināt 
pietiekamas iespējas tajā atgriezties, kā 
arī nodrošināt cilvēkiem, kas apmeklējuši 
arodapmācības kursus, iespējas pāriet uz 
augstāku izglītības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

2. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka 
attiecīgās iestādes palīdz jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, 
kad tie vēlas to darīt, un iesaka izglītības 
iestādēs rīkot visaptverošu ES informatīvu 
kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība visās tās formās, tostarp 
par kooperatīvo un brīvprātīgā darba 
nozari, iesaistot arī citus šīs nozares 
pārstāvjus (NVO, MVU, u.c.);

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts; atgādina, ka ir svarīgi, 
lai augstākās izglītības iestādes 
studentiem sniegtu pamatīgas zināšanas 
par visu veidu uzņēmējdarbību, tostarp arī 
par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

2. uzsver, ka ir svarīgi veicināt 
uzņēmējdarbību un palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību; 
tādēļ iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, 
veicinot un paplašinot programmu 
„Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, un 
iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Timo Soini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 

2. uzsver, ka ir svarīgi palīdzēt jauniem 
cilvēkiem uzsākt savu uzņēmējdarbību un 
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iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu par tādām tēmām kā 
uzņēmējdarbība, sākuma kapitāls, nodokļu 
sistēma, uzsākot uzņēmējdarbību, 
apmācību atbalsts;

iesaka izglītības iestādēs rīkot ES 
informatīvu kampaņu galvenokārt par 
tādām tēmām kā uzņēmējdarbība, sākuma 
kapitāls, nodokļu sistēma, uzsākot 
uzņēmējdarbību, pastāvīgs apmācību 
atbalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   2.a uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 
veidotu „zaļas” darba vietas, piemēram, 
nodrošinot apmācības vides tehnoloģijās;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   2.a uzsver nepieciešamību izstrādāt īpašas 
programmas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, lai tādējādi uzlabotu viņu 
darba tirgus piekļuves iespējas;

Or. ro
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Grozījums Nr. 17
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   2.b uzsver, ka svarīga ir izglītība 
uzņēmējdarbības jomā, jo tā ir jauna 
veida nodarbinātībai vajadzīgo prasmju 
apgūšanas neatņemama daļa; 

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir svarīgs dialogs un 
sadarbība starp izglītību un visām 
ekonomiskajām un sociālajām 
iesaistītajām pusēm, un aicina uzlabot 
studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot skolotāju, darbinieku un studentu 
mobilitāti, paplašinot Erasmus 
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programmu;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītības un apmācību sniedzējiem 
un uzņēmējdarbības pārstāvjiem, un 
uzsver, ka ir svarīgi šo sadarbību 
pastiprināt; turklāt aicina uzlabot 
studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un uzņēmumiem un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti no vienas izglītības un 
uzņēmējdarbības jomas un citu un no 
valsts uz valsti;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītības un nodarbinātības jomām
un aicina uzlabot studentu, skolotāju un 
darbinieku mobilitāti un valodu apguves 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti; uzsver nepieciešamību atzīt un 
apstiprināt šāda veida mācības;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Timo Soini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
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mobilitāti; mobilitāti; mudina uzņēmējus iesaistīties 
ar skaidri definētu veicināšanas 
programmu palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju un darbinieku 
mobilitāti;

3. uzskata, ka ir būtiski veidot partnerības 
starp izglītību un nodarbinātību un aicina 
uzlabot studentu, skolotāju, darbinieku un 
jauno uzņēmēju mobilitāti;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   3.a uzsver jaunu ES līmeņa iniciatīvu vai 
programmu nepieciešamību, lai uzlabotu 
studentu mobilitāti starp augstākās 
izglītības sistēmu un uzņēmējdarbības 
nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Milan Zver

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

   3.a aicina dalībvalstis paātrināt valstu 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
kvalifikāciju sistēmu saskaņošanu, lai vēl 
vairāk palielinātu jaunu cilvēku mobilitāti 
izglītības un nodarbinātības jomās;

Or. sl

Grozījums Nr. 28
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību 
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību 
programmās kā to neatņemamu daļu, lai 
sniegtu studentiem iespēju apgūt prasmes 
un iegūt darba pieredzi, tādā veidā 
atvieglojot viņu iekļaušanos darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību 
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

4. atbalsta plašu prakšu iekļaušanu skolu 
mācību programmās, lai sniegtu studentiem 
iespēju iegūt darba pieredzi, tādā veidā 
atvieglojot viņu iekļaušanos darba tirgū;

Or. ro
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Grozījums Nr. 30
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību 
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

4. atbalsta prakšu iekļaušanu izglītības 
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

Or. el

Grozījums Nr. 31
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību 
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū;

4. atbalsta prakšu iekļaušanu skolu mācību
programmās, lai sniegtu studentiem iespēju 
iegūt darba pieredzi, tādā veidā atvieglojot 
viņu iekļaušanos darba tirgū; uzsver
prakšu izglītojošo funkciju un norāda, ka 
ar tām nevajadzētu aizstāt darbavietas;
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Or. de

Grozījums Nr. 33
Timo Soini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu kā savienot mācības un 
darbu, jo atsevišķas shēmas parāda 70 % 
iekļaušanos darbā pēc veiksmīgas 
prakses;

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu kā savienot mācības un 
darbu; atzinīgi vērtē darbu pie pārejas uz 
tādām praksēm, kas praktikantiem 
nodrošina godīgu atalgojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu kā savienot mācības un 
darbu, jo atsevišķas shēmas parāda 70 % 
iekļaušanos darbā pēc veiksmīgas prakses;

5. uzskata darba prakses attīstīšanu un 
nodrošināšanu par būtisku, jo tā ir iespēja 
sākt strādāt ar nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
patiesi nepieciešamu veidu, kā savienot 
mācības un darbu, jo atsevišķas shēmas 
parāda 70 % iekļaušanos darbā pēc 
veiksmīgas prakses;

Or. es
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Grozījums Nr. 35
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu kā savienot mācības un 
darbu, jo atsevišķas shēmas parāda 70 % 
iekļaušanos darbā pēc veiksmīgas prakses;

5. uzskata darba prakses attīstīšanu ciešā 
saistībā ar mācību programmu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja nostiprināt 
prasmes un sākt strādāt ar pavisam nelielu 
iepriekšēju darba pieredzi un apmācību; 
uzskata prakses par patiesi nepieciešamu 
veidu, kā savienot mācības un darbu, jo 
atsevišķas shēmas parāda 70 % iekļaušanos 
darbā pēc veiksmīgas prakses;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu kā savienot mācības un 
darbu, jo atsevišķas shēmas parāda 70 % 
iekļaušanos darbā pēc veiksmīgas prakses;

5. uzskata darba prakses attīstīšanu par 
ārkārtīgi svarīgu, jo tā ir iespēja sākt 
strādāt ar pavisam nelielu iepriekšēju darba 
pieredzi un apmācību; uzskata prakses par 
teicamu veidu, kā savienot mācības un 
darbu un kas ļoti pozitīvi ietekmē jauno
cilvēku nodarbinātības iespējas, jo 
atsevišķas shēmas parāda 70 % iekļaušanos 
darbā pēc veiksmīgas prakses;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   5.a atzinīgi vērtē dalībvalstu par augstāko 
izglītību atbildīgo ministru sanāksmes par 
Boloņas procesu 2020 (2009. gada 28. un 
29. aprīlis) lēmumu prasīt veidot ciešākas 
partnerības starp valsts varas iestādēm, 
augstākās izglītības iestādēm, studentiem, 
darba devējiem un darba ņēmējiem, kas 
būtu veids, kā labāk īstenot mūžizglītības 
politikas;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Milan Zver

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   5.a aicina dalībvalstis veicināt neoficiālas 
un neformālas izglītības ceļā gūto 
sasniegumu atzīšanu, lai jauni cilvēki 
varētu pienācīgi parādīt savu izglītību un 
prasmes, darba tirgū meklējot darbu;

Or. sl

Grozījums Nr. 39
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

   5.a uzsver, ka ir jānodrošina darba prakšu 
izglītojošā vērtība un kvalitāte; šajā 
sakarā uzsver, ka Komisijai un Padomei ir 
jāizstrādā Eiropas darba prakšu kvalitātes 
harta; 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī 
svešvalodas;

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka galvenā 
loma izglītībā būtu jāpiešķir digitālajām 
prasmēm, jaunajām tehnoloģijām, 
zinātnei un valodām;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī 

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā īpaši 
būtu jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģiju un zinātnes apgūšanai būtu 
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svešvalodas; jāgūst laba vispārējā kultūras izpratne un 
būtu jāmāca arī svešvalodas;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī 
svešvalodas;

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī 
svešvalodas saistībā ar uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt prasmes un 
iemaņas; atbalsta saiknes stiprināšanu starp 
mācībām un darbu un ierosina, ka papildus 
tehnoloģijai un zinātnei būtu jāmāca arī 
svešvalodas;

6. uzskata, ka mācekļi būtu pienācīgi 
jāapmāca un ka šī prakse darba vietā būtu 
jāizmanto kā iespēja apgūt ne tikai
prasmes un iemaņas, bet arī uzlabot jauno 
speciālistu informētības pakāpi; atbalsta 
saiknes stiprināšanu starp mācībām un 
darbu un ierosina, ka papildus tehnoloģijai 
un zinātnei būtu jāmāca arī svešvalodas; 

Or. el
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Grozījums Nr. 44
Timo Soini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   6.a aicina stingrāk uzraudzīt praktikantu 
darbības un darba līgumu noteikumus, lai 
tādējādi novērstu ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumus, piemēram, 
saistībā ar prakšu ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   6.a uzsver, ka pašreizējo ekonomisko 
lejupslīdi var izmantot kā vienreizēju 
iespēju pārskatīt politikas un uzlabot 
programmas, kas veicina jaunu cilvēku 
piekļuvi darba tirgum;

Or. el

Grozījums Nr. 46
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   6.a aicina nodrošināt lielāku atbalstu 
arodapmācībai un tās prestižu;

Or. es
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Grozījums Nr. 47
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

  6.b ierosina ieviest noteikumus 
praktikanta statusa uzlabošanai, it īpaši 
tādos ar kultūru saistītos arodos kā 
mākslas darbu atjaunošana, grāmatu 
iesiešana, mūzikas instrumentu ražošana, 
kulinārija, utt.;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

  6.c uzsver, ka ir svarīgi veicināt to 
studentu prakses iespējas un mobilitāti, 
kuri apmeklē mākslas skolas vai 
apmācības tādās jomās kā kino, mūzika, 
deja un teātra vai cirka māksla; 

Or. es

Grozījums Nr. 49
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir 
galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā, 

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; tā kā jaunieši ir 
galvenā grupa, uz kuru attiecas šī 
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uzskata, ka ir būtiski, lai viņiem tiktu 
nodrošināta labāka izglītība un apmācība.

stratēģija, uzskata, ka ir būtiski, lai viņiem 
tiktu nodrošināta labāka izglītība un 
apmācība.

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir 
galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā, 
uzskata, ka ir būtiski, lai viņiem tiktu 
nodrošināta labāka izglītība un apmācība.

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; tā kā jaunieši ir 
galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā un 
viena no galvenajām grupām, uz kuru tā 
attiecas, uzskata, ka ir būtiski viņiem 
nodrošināt labāku izglītību un apmācību 
un mudināt viņus pēc tās tiekties;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir 
galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā, 
uzskata, ka ir būtiski, lai viņiem tiktu 
nodrošināta labāka izglītība un apmācība.

7. atgādina, ka jaunajai ES 2020 stratēģijai 
ir ļoti svarīga nozīme valstspiederīgo 
nodarbinātības uzlabošanā; jaunieši ir 
galvenais faktors tās mērķu sasniegšanā, 
uzskata, ka ir būtiski, lai viņiem tiktu 
nodrošināta labāka izglītība un apmācība; 
uzsver, ka ES budžets ir jāpārskata, lai ES 
budžeta prioritātes atbilstu ES 2020 
stratēģijā uzsvērtajām politiskajām 
prioritātēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a aicina dalībvalstis ieviest pozitīvus 
pasākumus jaunu cilvēku iesaistīšanai 
tajās darba tirgus jomās, kurās tie ir 
pārāk maz pārstāvēti;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Santiago Fisas Ayxela

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a uzskata, ka lielāks atbalsts jāsniedz 
brīvprātīgā darba programmām dažādās 
jomās, cita starpā arī sociālajā, kultūras 
un sporta jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a uzsver, ka ir svarīgi jaunus cilvēkus 
iesaistīt izglītības un apmācības politiku 
izstrādē, lai labāk tiktu ņemtas vērā viņu 
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vajadzības; šajā sakarā iesaka Komisijai 
jautājumos par jaunu cilvēku prioritātēm 
konsultēties ar valstu jaunatnes padomju 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a aicina dalībvalstis veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
to, ka studenti pamet skolas, tādējādi 
sniedzot viņiem iespēju iegūt papildu 
kvalifikāciju un atvieglojot viņu 
iekļaušanos darba tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Piotr Borys

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a uzskata, ka ir ļoti svarīgi izglītības un 
apmācību sistēmu pielāgot strauji 
mainīgajam darba tirgum un jaunu 
profesiju pieprasījumam; tādēļ uzsver, ka 
šajā sakarībā ir jāveic pētījumi ar mērķi 
padarīt izglītības sistēmu efektīvāku;

Or. pl
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Grozījums Nr. 57
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.a pauž bažas par aizvien pieaugošo 
bezdarbnieku skaitu jaunu cilvēku vidū, 
jo īpaši pašreizējā ekonomiskajā situācijā. 
Mudina dalībvalstis nodrošināt, lai darba 
tirgi būtu pēc iespējas elastīgāki, lai 
garantētu, ka cilvēki, kuri drīzumā 
pabeigs savas studijas vai apmācības, var 
viegli atrast darbu un mainīt darbavietu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.b atgādina, ka dalībvalstīm 
nodarbinātības veicināšanas nolūkā savās 
politikās ir jāiekļauj starppaaudžu 
dimensija, lai tādējādi izvairītos no 
pašreizējās konkurences starp jauniem 
cilvēkiem un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Cătălin Sorin Ivan

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

  7.b uzsver, ka ir svarīgi visos izglītības 
līmeņos iekļaut digitālo prasmju un 
plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmju 
apguvi un to turpināt arī darba prakšu 
laikā, lai tādējādi nodrošinātu, ka visi 
pilsoņi ir apguvuši digitālās prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.b mudina dalībvalstis nodrošināt 
jauniem cilvēkiem iespējas attīstīt 
attiecīgajā nozarē nepieciešamās prasmes, 
lai tādējādi nodrošinātu lielāku 
iespējamību, ka pēc izglītības vai 
apmācību pabeigšanas tie varēs atrast 
darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

   7.c uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstīs 
būtu tādi tiesību akti, kas darba tirgū 
aizsargā jaunus cilvēkus (piemēram, 
minimālās algas noteikumi Apvienotajā 
Karalistē) un ļauj viņiem iekļauties 
neatkarīgā pieaugušo dzīvē.
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Or. en


