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Pakeitimas 1
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad investicijos į švietimą ir 
mokymą ir gebėjimų poreikių 
prognozavimas itin svarbūs, jei norima 
pasiekti strategijos „ES 2020“ 
įsipareigojimų padidinti išsilavinimo lygį, 
t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų dalį iki 10 proc. arba mažiau ir 
padidinti tretinio arba ekvivalentiško 
švietimo įstaigų baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

1. pažymi, kad investicijos į švietimą ir 
mokymą ir gebėjimų poreikių 
prognozavimas itin svarbūs, jei norima, 
kad valstybės narės padidintų ekonomikos 
augimą ir liktų konkurencingos 
tarptautinėje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 2
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad investicijos į švietimą ir 
mokymą ir gebėjimų poreikių 
prognozavimas itin svarbūs, jei norima 
pasiekti strategijos „ES 2020“ 
įsipareigojimų padidinti išsilavinimo lygį, 
t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų dalį iki 10 proc. arba mažiau ir 
padidinti tretinio arba ekvivalentiško 
švietimo įstaigų baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

1. pažymi, kad investicijos į švietimą ir 
mokymą ir Europos piliečių kvalifikacijos 
lygio kėlimas itin svarbūs, jei norima 
pasiekti strategijos „ES 2020“ 
įsipareigojimų padidinti išsilavinimo lygį, 
t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų dalį iki 10 proc. arba mažiau ir 
padidinti tretinio arba ekvivalentiško 
švietimo įstaigų baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

Or. fr

Pakeitimas 3
Marie-Christine Vergiat
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad investicijos į švietimą ir 
mokymą ir gebėjimų poreikių 
prognozavimas itin svarbūs, jei norima 
pasiekti strategijos „ES 2020“ 
įsipareigojimų padidinti išsilavinimo lygį, 
t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų dalį iki 10 proc. arba mažiau ir 
padidinti tretinio arba ekvivalentiško 
švietimo įstaigų baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

1. pažymi, kad svarbių investicijų į 
švietimą ir mokymą, ypač valstybės 
investicijų, užtikrinimas ir gebėjimų 
poreikių prognozavimas itin svarbūs, jei 
norima pasiekti strategijos „ES 2020“ 
įsipareigojimų padidinti išsilavinimo lygį, 
t. y. sumažinti mokyklos nebaigusių 
asmenų dalį iki 10 proc. arba mažiau ir 
padidinti tretinio arba ekvivalentiško 
švietimo įstaigų baigusių asmenų dalį iki 
40 proc.;

Or. fr

Pakeitimas 4
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. apgailestauja dėl neproporcingai 
didelio jaunimo nedarbo ES; pažymi, kad 
jaunimo nedarbas turi žalingą poveikį 
socialinei sanglaudai, teisingumui ir 
ekonomikos augimui; ragina Komisiją ir 
valstybes nares bendradarbiauti, kad būtų 
teikiama pirmenybė aktyvių darbo rinkos 
politikos priemonių įgyvendinimui 
siekiant įveikti šią krizę;

Or. en

Pakeitimas 5
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, 
kad būtų suteikiama galimybė visiems 
teisėtai gauti kokybišką valstybinį 
išsilavinimą ir galimybę mokytis visą 
gyvenimą, siekiant asmenims tobulėti 
intelektualiai bei socialiai ir siekiant įgyti 
kompetenciją, reikalingą norint patekti į 
darbo rinką;

Or. fr

Pakeitimas 6
Silvia Costa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad siekiant šių tikslų, 
svarbios integruotos švietimo, profesinio 
mokymo ir darbo programos, kurios 
padėtų įgyti profesinę kvalifikaciją bei 
mokslo baigimo dokumentą, ir būtinos 
tikslingos suaugusiųjų švietimo bei 
bazinių įgūdžių atgavimo iniciatyvos; 
ragina valstybes nares, siekiant įtraukti 
mažiau išsilavinusias ir kvalifikuotas, 
todėl silpniausias piliečių kategorijas, 
teritorijoje vystyti ir platinti profesinio 
orientavimo paslaugas, suteikiant 
potencialiems suinteresuotiesiems 
subjektams naudingą informaciją apie 
profesinio mokymo ir švietimo galimybes 
ir įvertinant jų individualius įgūdžius;

Or. it

Pakeitimas 7
Iosif Matula
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, koks svarbus profesinio 
mokymo įnašas, kad nemažai jaunimo 
galėtų išvystyti savo galimybes ir kad būtų 
pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslai;

Or. ro

Pakeitimas 8
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl skatina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, į jų 
švietimo, mokymų ir mokymosi visą 
gyvenimą programas įtraukti 
universaliuosius gebėjimus, susijusius su 
informacinėmis ir ryšių technologijomis, 
meniniais gebėjimais, judumu, 
demokratiniu dalyvavimu ir 
daugiakultūriškumu; šiuo tikslu pabrėžia, 
kad svarbiausia yra atpažinti ir įvertinti 
gebėjimus ir polinkius, įgytus per 
neformalųjį švietimą;

Or. fr

Pakeitimas 9
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
2 dalis



AM\870211LT.doc 7/31 PE467.090v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas aktyvus socialinių 
partnerių ir mokymo įstaigų dalyvavimas, 
pasitelkiant specifinius mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 10
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
valstybių narių politikos derinimo; todėl 
skatina valstybes nares, o ypač jų 
atsakingas ministerijas, aktyviau dalyvauti 
ankstyvo gebėjimų poreikių nustatymo 
procese; yra įsitikinęs, kad rengiant 
švietimo ir mokymo programas, būtinas 
efektyvus darbdavių ir mokymo įstaigų 
ryšys, pasitelkiant specifinius atskirų 
valstybių narių sukurtus mechanizmus;

Or. pl

Pakeitimas 11
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese ir siūlo 
planuoti bent dešimčiai metų; yra 
įsitikinęs, kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, reikalingas efektyvus 
darbdavių ir mokymo įstaigų ryšys, 
pasitelkiant specifinius mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 12
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių,
mokymo įstaigų ir mokymo paslaugų 
teikėjų ryšys, pasitelkiant specifinius 
mechanizmus;

Or. fr

Pakeitimas 13
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, taip pat siekiant nustatyti 
darbo rinkos poreikius būtinas efektyvus 
darbdavių ir mokymo įstaigų ryšys ir 
bendradarbiavimas, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; kartu 
atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti 
piliečiams galimybę gauti kokybiškos 
informacijos apie profesijas, gebėjimus ir 
galimybes lavintis visoje ES teritorijoje; 
yra įsitikinęs, kad rengiant švietimo ir 
mokymo programas, būtinas efektyvus 
darbdavių ir mokymo įstaigų ryšys, 
pasitelkiant specifinius mechanizmus;

Or. pl
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Pakeitimas 15
Silvia Costa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas,
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus;

2. mano, kad Komisijos komunikate 
siūlomoms priemonėms prireiks tvirto 
politinio derinimo; todėl ragina valstybes 
nares, o ypač jų atsakingas ministerijas, 
aktyviau dalyvauti ankstyvo gebėjimų 
poreikių nustatymo procese; yra įsitikinęs, 
kad rengiant švietimo ir mokymo 
programas, būtinas efektyvus darbdavių ir 
mokymo įstaigų ryšys, pasitelkiant 
specifinius mechanizmus; tuo tikslu 
reikėtų tinkamai paremti tokias priemones 
kaip socialinių partnerių atliekami 
profesinių profilių ir darbo vietų poreikio 
tyrimai sektoriuose;

Or. it

Pakeitimas 16
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad ES darbo jėga turi būti 
labiau kvalifikuota, galinti prisidėti ir 
prisitaikyti prie technologinių pokyčių ir 
naujų darbo organizavimo būdų ;ragina 
valstybes nares daugiau investuoti į 
švietimo ir mokymo sistemas , numatyti 
įgūdžių poreikį , derinti pasiūlą ir 
paklausą ir teikti profesinio orientavimo 
paslaugas;

Or. lt
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Pakeitimas 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad plėtojant interneto
programas, kaip antai „ES įgūdžių 
panorama“, būtų galima padėti busimiems 
darbuotojams lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

3. pripažįsta, kad plėtojant interneto
profesinio judumo programas, teikiančias 
skaidrią informaciją apie darbo 
pasiūlymus, būtų galima padėti busimiems 
darbuotojams lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

Or. pl

Pakeitimas 18
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad plėtojant interneto 
programas, kaip antai „ES įgūdžių 
panorama“, būtų galima padėti busimiems 
darbuotojams lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

3. pripažįsta, kad kartu su Europos 
profesinio mokymo plėtros centru 
(CEDEFOP) plėtojant interneto 
programas, kaip antai „ES įgūdžių 
panorama“, bus galima padėti busimiems 
darbuotojams lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 19
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta, kad plėtojant interneto 
programas, kaip antai „ES įgūdžių 
panorama“, būtų galima padėti busimiems 
darbuotojams lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

3. palankiai vertina Europos laisvų darbo 
vietų stebėjimo sistemos sukūrimą ir 
pripažįsta, kad plėtojant interneto 
programas, kaip antai „ES įgūdžių 
panorama“, būtų galima padėti busimiems 
darbuotojams įgyti ir lavinti reikalingus 
gebėjimus, pvz., IRT ir kalbinius įgūdžius, 
o tai jiems suteiktų daugiau galimybių 
darbo rinkoje padėtų jiems adaptuotis; 
mano, kad gali būti prognozuojama 10 
metų laikotarpiu;

Or. fr

Pakeitimas 20
Iosif Matula

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad artimesni švietimo sistemos 
ir verslo ryšiai galėtų padėti teisingai 
nustatyti, kokių gebėjimų reikia konkrečiu 
metu, ir tada jaunimui būtų sudarytos 
geresnės sąlygos patekti į darbo rinką;

Or. ro

Pakeitimas 21
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai ir mokymo 
paslaugų teikėjai atlieka esminį vaidmenį 
valstybių narių regionų ekonomikoje, ir 
kad universitetai – tai unikali aplinka, kuri 
apima inovacijas, švietimą, mokymus ir 
mokslinius tyrimus, ir gali prisidėti prie 
darbo vietų kūrimo; pažymi, kad itin 
svarbus universitetų, mokymo paslaugų 
teikėjų, regionų, valdžios institucijų ir 
verslo atstovų bendradarbiavimas Europos 
ekonominei ir socialinei plėtrai;

Or. fr

Pakeitimas 22
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad aukštojo mokslo įstaigos
atlieka esminį vaidmenį valstybių narių 
regionų ekonomikoje, ir kad aukštojo 
mokslo įstaigos – tai unikali aplinka, kuri 
apima inovacijas, švietimą ir mokslinius 
tyrimus ir gali prisidėti prie darbo vietų 
kūrimo; pažymi, kad itin svarbus aukštojo 
mokslo įstaigų, regionų, valdžios 
institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 23
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių ekonomikoje, ir 
kad universitetai – tai unikali aplinka, kuri 
apima inovacijas, švietimą ir mokslinius 
tyrimus, ir gali prisidėti prie darbo vietų 
kūrimo; pažymi, kad itin svarbus 
universitetų, regionų, valdžios institucijų ir 
verslo atstovų bendradarbiavimas, ir 
valstybėje narėje, ir tarp valstybių ES 
narių, ir su valstybėmis, kurias apima 
EKP;

Or. pl

Pakeitimas 24
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai ir kitos 
aukštojo mokslo įstaigos atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad jie – tai unikali 
aplinka, kuri apima inovacijas, švietimą ir 
mokslinius tyrimus ir gali prisidėti prie 
darbo vietų kūrimo; pažymi, kad itin 
svarbus universitetų, jų fakultetų 
tarpusavio, regionų, valdžios institucijų ir 
verslo atstovų bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 25
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai turi atlikti
esminį vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus ir prisideda
prie darbo vietų kūrimo; pažymi, kad itin 
svarbus universitetų, regionų, valdžios 
institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 26
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų, socialinių partnerių, 
asociacijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

Or. fr

Pakeitimas 27
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus tvirtas universitetų, 
regionų, valdžios institucijų ir verslo 
atstovų bendradarbiavimas ir jis turi būti 
stiprinamas;

Or. en

Pakeitimas 28
Emma McClarkin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas; pripažįsta universitetų 
ir verslo dialogo vaidmenį šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 29
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas; taip pat pabrėžia, kad 
švietimo internacionalizacija turi 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę reikšmę, 
todėl primygtinai prašo Komisiją skatinti 
mokslo darbuotojų, studentų, mokslininkų 
ir mokytojų judumą tarptautiniu mastu 
ES ir už jos ribų;

Or. lt

Pakeitimas 30
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas;

4. primena, kad universitetai atlieka esminį 
vaidmenį valstybių narių regionų 
ekonomikoje, ir kad universitetai – tai 
unikali aplinka, kuri apima inovacijas, 
švietimą ir mokslinius tyrimus, ir gali 
prisidėti prie darbo vietų kūrimo; pažymi, 
kad itin svarbus universitetų, regionų, 
valdžios institucijų ir verslo atstovų 
bendradarbiavimas; taip pat pabrėžia, kad 
švietimo internacionalizacija turi 
socialinę, kultūrinę ir ekonominę reikšmę, 
todėl primygtinai prašo Komisiją skatinti 
mokslo darbuotojų, studentų, mokslininkų 
ir mokytojų judumą tarptautiniu mastu 
ES ir už jos ribų;

Or. lt
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Pakeitimas 31
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. reiškia susirūpinimą, kad aukštos 
kvalifikacijos asmenys priima pasiūlymus 
dirbti jų gebėjimų neatitinkantį arba 
nekvalifikuotą darbą ir taip ES vyksta 
protų nutekėjimas;

Or. el

Pakeitimas 32
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 
skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 33
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 
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skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę;

skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę; šiuo tikslu
primena, kad svarbu remti su profesine 
veikla susijusį mokymą ir jaunų 
amatininkų judumą, ir prašo valstybių 
narių užtikrinti palankias sąlygas jaunų 
amatininkų stažuotėms ir jiems 
įsidarbinti;

Or. fr

Pakeitimas 34
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 
skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę;

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 
skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę; amato 
mokymosi skatinimas, siekiant į sektorių 
įtraukti jaunimą, sudarant jam sąlygas 
sėkmingai derinti darbą ir studijas bei 
darbą ir profesinį mokymą ir vengiant bet 
kokio piktnaudžiavimo, gali būti 
skatintina aktyvios politikos priemonė;

Or. it

Pakeitimas 35
Chrysoula Paliadeli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 

5. pabrėžia poreikį išlaikyti tradicinius 
amatus ir su jais susijusius įgūdžius 
rengiant mažmeniniams amatininkams 
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skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę;

skirtas strategijas siekiant išlaikyti amatų 
sektoriaus kultūros įvairovę; pabrėžia 
humanitarinių mokslų, kaip srities, 
teikiančios galimybę tyrinėti praeitį ir 
išsaugoti kultūros savitumą, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 36
László Tőkés

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad turėtų būti įgyvendintos 
priemonės, kuriomis būtų diegiama 
neformaliojo mokymosi ir mokymosi 
darbo vietoje sistema, pvz., amatų 
praktikos sistema, ir kad šios priemonės 
būtų taikomos ir tradicinių amatų bei 
profesijų srityje – jos leistų lengviau įgyti 
naujų gebėjimų, darbo vietos taptų 
prieinamesnės ir būtų skatinamas darbo 
rinkos įvairovės didėjimas;

Or. en

Pakeitimas 37
László Tőkés

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad reikia gerinti profesijų ir 
darbo vietų, kurioms darbo rinkoje 
trūksta darbo jėgos, žinomumą ir 
patrauklumą;

Or. en
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Pakeitimas 38
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

6. ragina Komisiją suteikti daugiau 
finansinės paramos programai Leonardo 
da Vinci ir pagerinti jos žinomumą – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

Or. en

Pakeitimas 39
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems; pastebi, kad programos 
paprogramės „Erasmus“ asignavimai 
panaudojami beveik 100 proc.; primena 
gerai dokumentais pagrįstus duomenis, 
kad „Erasmus“ labai palengvina studijas 
užsienyje ir studentams suteikia įvairių 
įgūdžių, o tai savo ruožtu gerokai 
padidina šių studentų galimybes vėliau 
įsidarbinti ir labai prisideda prie Europos 
konkurencingumo;

Or. lt



PE467.090v01-00 22/31 AM\870211LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems; pastebi, kad programos 
paprogramės „Erasmus“ asignavimai 
panaudojami beveik 100 proc.; primena 
gerai dokumentais pagrįstus duomenis, 
kad „Erasmus“ labai palengvina studijas 
užsienyje ir studentams suteikia įvairių 
įgūdžių, o tai savo ruožtu gerokai 
padidina šių studentų galimybes vėliau 
įsidarbinti ir labai prisideda prie Europos 
konkurencingumo;

Or. lt

Pakeitimas 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems; taip pat atkreipia dėmesį į 
ypatingą svarbą, tenkančią lavinimui 
mokant profesijos, ir ragina remti 
nacionalines iniciatyvas, kuriomis 
populiarinama ši profesinio lavinimo 
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forma;

Or. pl

Pakeitimas 42
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems;

6. ragina Komisiją suteikti daugiau prestižo 
programai Leonardo da Vinci – tai 
programa, kuri teikia žmonėms galimybę 
įgyti naujų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų, ir 
kuri padaro profesinį mokymą patrauklesnį 
visiems; šiuo tikslu primena, kad svarbu 
didinti šiai programai skiriamą biudžetą;

Or. fr

Pakeitimas 43
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo
plėtrą;

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; ragina valstybes nares įgyvendinti 
reikalingas priemones, skirtas 
universaliam užsienio kalbų mokymui 
švietimo įstaigose ir mokymo paslaugų 
teikėjų įstaigose;

Or. fr
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Pakeitimas 44
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo 
plėtrą;

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir laikomas naudinga 
kompetencija darbo rinkoje; todėl pritaria 
raštingumo reikalavimams ir remia kalbų 
mokymąsi ir kalbų mokymo plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 45
László Tőkés

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo 
plėtrą;

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo 
plėtrą, taip pat pastangas įgyti bendravimo 
įgūdžius tarptautiniu mastu mažiau 
paplitusiomis ir vartojamomis kalbomis;

Or. en

Pakeitimas 46
Silvia Costa

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo 
plėtrą;

7. pažymi, kad gebėjimas bendrauti 
užsienio kalbomis svarbus visiems ES 
piliečiams ir darbdavių laikomas naudinga 
kompetencija vertinant kandidatus į darbo 
vietas; todėl pritaria raštingumo 
reikalavimams ir remia kalbų mokymo 
plėtrą, ypač tęstinio profesinio mokymo 
srityje;

Or. it

Pakeitimas 47
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad migrantų iš trečiųjų šalių 
potencialas tvarkomas nepakankami 
kryptingai , kad būtų tenkinami darbo 
rinkos poreikiai ;ragina įvertinti , kaip 
migrantai įtakoja ES darbo rinką ir kokį 
poveikį tai turi ES piliečių įsidarbinimo 
galimybėms;

Or. lt

Pakeitimas 48
Silvia Costa

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad aukštasis neuniversitetinis 
techninis mokymas yra pagrindinis 
sektorius, kuriame galima derinti įgūdžių 
mokymąsi, įmonių poreikius ir 
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ekonomikos bei gamybos augimo tikslus;

Or. it

Pakeitimas 49
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai,  
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos ir 
mokymo paslaugų teikėjai turi galimybių 
parengti žmones darbo rinkai; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų, 
mokymo paslaugų teikėjų ir MVĮ 
bendradarbiavimo; šiuo tikslu primena 
kultūros ir kūrybos pramonės mokymo ir 
švietimo vaidmenį, naudingą naujų ir 
universalių kompetencijos rūšių plėtrai.

Or. fr

Pakeitimas 50
Hannu Takkula

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai, 
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštojo mokslo įstaigos
rengia žmones darbo rinkai, pvz., 
moksliniams tyrimams išteklių neturinčios 
MVĮ galėtų pasinaudoti universiteto 
moksline infrastruktūra ir ekspertize, o 
MVĮ gali siūlyti studentams stažuotes, 
amatų praktiką ir įdarbinimo galimybes; 
todėl reikalauja glaudesnio aukštųjų 
mokyklų ir MVĮ bendradarbiavimo.

Or. en
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Pakeitimas 51
Marie-Christine Vergiat

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai,  
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai,  
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
kokybiškas stažuotes, skirtas optimizuoti 
jų įgytam išsilavinimui ir su studijomis 
susijusias įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

Or. fr

Pakeitimas 52
Marek Henryk Migalski

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai,  
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai,  
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
siūlo glaudesnį aukštųjų mokyklų ir MVĮ 
bendradarbiavimą.

Or. pl
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Pakeitimas 53
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 dalies įvadinė dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai, 
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti piliečius darbo rinkai, 
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja stiprinti aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 54
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai, 
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo.

8. pripažįsta, kad aukštosios mokyklos turi 
galimybių parengti žmones darbo rinkai, 
pvz., moksliniams tyrimams išteklių 
neturinčios MVĮ galėtų pasinaudoti 
universiteto moksline infrastruktūra ir 
ekspertize, o MVĮ gali siūlyti studentams 
stažuotes ir įdarbinimo galimybes; todėl 
reikalauja glaudesnio aukštųjų mokyklų ir 
MVĮ bendradarbiavimo, kartu skiriant 
daug dėmesio verslumui ir pastangoms 
suteikti studentams galimybę įgyti verslo 
gebėjimų.

Or. en
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Pakeitimas 55
László Tőkés

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina keistis patirtimi, pristatyti ir 
skatinti geriausią gebėjimų įsidarbinti 
ugdymo patirtį, taip pat išsilavinimą, 
atitinkantį tikruosius darbo rinkos 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 56
Georgios Papanikolaou

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina valstybes nares skatinti ir 
pripažinti gebėjimus, įgytus neformaliojo 
švietimo sistemoje;

Or. el

Pakeitimas 57
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. primena, kaip svarbu mokytis visą 
gyvenimą – visą asmens gyvenimą nuolat 
ugdyti gebėjimus ir gerinti žinias, be to, 
taip gerinama ir socialinė įtrauktis, 
asmens vystymasis, ugdomas aktyvus 
pilietiškumas;
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Or. en

Pakeitimas 58
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. ragina tvirčiau remti ir pripažinti ir 
formalųjį, ir neformalųjį švietimą, kaip 
sudėtinę mokymosi visą gyvenimą proceso 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 59
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pabrėžia, kokios svarbios ekologinio 
sektoriaus darbo vietos – tai naujos darbo 
vietos dabartinei globalizuotai rinkai, 
kurioje siekiama išsaugoti ir atkurti 
aplinkos kokybę;

Or. en

Pakeitimas 60
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. ragina valstybes nares toliau glaudžiai 
bendradarbiaujant stengtis panaikinti 
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administracines ir teisines studentų ir 
darbuotojų judumo kliūtis, pripažinti 
laipsnius ir kvalifikacijas;

Or. en

Pakeitimas 61
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8e. ragina stengtis visapusiškai integruoti 
palankių sąlygų neturinčias grupes į 
darbo procesą, t. y., be kitų dalykų, ieškoti 
neįgaliesiems, kurių gebėjimai dažnai 
saviti ir ypatingi, tinkamų darbo vietų.

Or. en

Pakeitimas 62
Katarína Neveďalová

Nuomonės projektas
8 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8f. primena, kad tam tikroms darbo 
sritims ir tam tikroms pareigybėms nuolat 
būdinga diskriminacija dėl lyties, ir 
ragina panaikinti vyrų ir moterų padėties 
skirtumus bei tam tikrų darbo vietų 
skirstymą pagal stereotipus į tik 
moteriškas arba tik vyriškas.

Or. en


