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Grozījums Nr. 1
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju 
prognozēšanā ir izšķirīgi, lai varētu 
sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi 
uzlabot izglītības līmeni, t.i., samazināt 
skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 
10 % vai mazāk un palielināt augstāko vai 
līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz 
vismaz 40 %;

1. norāda, ka ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju 
prognozēšanā ir izšķirīgi, lai dalībvalstis
varētu palielināt izaugsmi un saglabāt 
konkurētspēju starptautiskajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju 
prognozēšanā ir izšķirīgi, lai varētu 
sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi 
uzlabot izglītības līmeni, t.i., samazināt 
skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 
10 % vai mazāk un palielināt augstāko vai 
līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz 
vismaz 40 %;

1. norāda, ka ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā, kā arī eiropiešu kvalifikācijas 
līmeņa celšanā ir izšķirīgi, lai varētu 
sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi 
uzlabot izglītības līmeni, t.i., samazināt 
skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 
10 % vai mazāk un palielināt augstāko vai 
līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz 
vismaz 40 %;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Marie-Christine Vergiat
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ieguldījumi izglītībā un 
apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju 
prognozēšanā ir izšķirīgi, lai varētu 
sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi 
uzlabot izglītības līmeni, t.i., samazināt 
skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 
10 % vai mazāk un palielināt augstāko vai 
līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz 
vismaz 40 %;

1. norāda, ka būtisku, īpaši valsts,
ieguldījumu nodrošināšana izglītībā un 
apmācībā, kā arī vajadzīgo prasmju 
prognozēšanā ir izšķirīga, lai varētu 
sasniegt stratēģijas „ Eiropa 2020” mērķi 
uzlabot izglītības līmeni, t.i., samazināt 
skolu nepabeigušo jauniešu skaitu līdz 
10 % vai mazāk un palielināt augstāko vai 
līdzvērtīgu izglītību ieguvēju skaitu līdz 
vismaz 40 %;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu par pārlieku augstu 
jauniešu bezdarba līmeni ES; atzīmē, ka 
jauniešu bezdarbam ir nelabvēlīga 
ietekme uz sociālo kohēziju, taisnīgumu 
un izaugsmi; aicina Komisiju un 
dalībvalstis kopīgiem spēkiem izvirzīt par 
prioritāti aktīvas darba tirgus politikas 
īstenošanu, lai pārvarētu šo krīzi;

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 ir ļoti svarīgi garantēt 
vienlīdzīgu un vispārēju piekļuvi 
kvalitatīvai valsts izglītībai un 
mūžizglītībai, lai indivīdi varētu 
intelektuāli un sociāli pilnveidoties, kā arī 
apgūt iekļaušanai darba tirgū 
nepieciešamās prasmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Silvia Costa

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka, lai sasniegtu šos mērķus,
svarīgi ir saskaņoti risinājumi izglītībā, 
apmācībā un darbavietās ar mērķi iegūt 
profesionālu un izglītības kvalifikāciju, 
un ir nepieciešamas iniciatīvas pieaugušo 
izglītības un pamatprasmju atjaunošanas
jomā; aicina dalībvalstis to grupu 
integrēšanai, kas ir nonākušas 
vislielākajās grūtībās, jo ir vismazāk 
izglītotas un kvalificētas, izveidot visā 
valsts teritorijā karjeras konsultāciju 
pakalpojumus, kuri var sniegt lietderīgu 
informāciju par apmācības un izglītības 
iespējām, kā arī novērtēt individuālās 
prasmes;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Iosif Matula

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

1.a atzīst, cik svarīgs ir ieguldījums, kurš
jānodrošina profesionālajai apmācībai,
lai dotu iespēju lielam jauniešu skaitam 
īstenot savu potenciālu, kā arī sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, 
ka, plānojot izglītības un apmācības
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ aicina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, iekļaut to izglītības, 
apmācības un mūžizglītības programmās 
transversālās prasmes, kas saistītas ar 
IKT, māksliniecisko izpausmi, mobilitāti, 
demokrātisko līdzdalību un 
multikulturālismu; tādēļ uzsver, ka ir 
būtiski atzīt un piešķirt lielāku nozīmi 
iemaņām un prasmēm, kas ir iegūtas ar 
neoficiālās un neformālās izglītības 
palīdzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
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ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir sociālo partneru
un izglītības iestāžu aktīva iesaistīšanās, 
kura panākama ar īpašiem mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru
dalībvalstu politiku saskaņošanu; tādēļ 
mudina dalībvalstis, it īpaši to ministrijas, 
ciešāk iesaistīties nepieciešamo prasmju 
agrīnas identificēšanas procesā; ir 
pārliecināta, ka, plānojot izglītības un 
apmācības programmas, būtiska ir efektīva 
saziņa starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
atsevišķu dalībvalstu izstrādātiem 
mehānismiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā, ierosinot tās 
noteikt vismaz 10 gadu laikposmam; ir 
pārliecināta, ka, plānojot izglītības un 
apmācības programmas, ir nepieciešama
efektīva saziņa starp darba devējiem un 
izglītības iestādēm, kura panākama ar 
īpašiem mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības un 
apmācības iestādēm, kura panākama ar 
īpašiem mehānismiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Ramona Nicole Mănescu
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa un 
sadarbība starp darba devējiem un 
izglītības iestādēm, kura panākama ar 
īpašiem mehānismiem, lai noteiktu darba 
tirgus prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; tai pašā laikā vērš 
uzmanību uz to, ka ir nepieciešams 
nodrošināt sabiedrības piekļuvi 
kvalitatīvai informācijai par darbavietām, 
prasmēm un apmācības iespējām ES; ir 
pārliecināta, ka, plānojot izglītības un 
apmācības programmas, būtiska ir efektīva 
saziņa starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

Or. pl
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Grozījums Nr. 15
Silvia Costa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem;

2. uzskata, ka Komisijas paziņojumā 
ieteiktie pasākumi prasīs stingru politikas 
saskaņošanu; tādēļ mudina dalībvalstis, it 
īpaši to ministrijas, ciešāk iesaistīties 
nepieciešamo prasmju agrīnas 
identificēšanas procesā; ir pārliecināta, ka, 
plānojot izglītības un apmācības 
programmas, būtiska ir efektīva saziņa 
starp darba devējiem un izglītības 
iestādēm, kura panākama ar īpašiem 
mehānismiem; atzīmē, ka tādiem
instrumentiem kā dažādās nozarēs 
pieprasīto darbavietu un profesiju izpētei, 
kuru veic uz sociālās partnerības pamata,
ir jāsaņem pienācīgs atbalsts;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
2a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka ES darbaspēkam jākļūst 
kvalificētākam, lai spētu sniegt 
ieguldījumu tehnoloģijas attīstībā un 
jaunās pieejās darba organizācijai, kā arī 
pielāgoties tām; aicina dalībvalstis vairāk 
ieguldīt izglītības un apmācības sistēmās, 
lai iepriekš paredzētu nepieciešamās 
prasmes, saskaņotu piedāvājumu ar
pieprasījumu, kā arī nodrošinātu karjeras 
konsultāciju pakalpojumus;
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Or. lt

Grozījums Nr. 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka „ES prasmju panorāmai” 
līdzīga tiešsaistes rīka izveide varētu 
palīdzēt topošajiem darbiniekiem apgūt 
vēlamo prasmju — kā IKT un svešvalodas 
— kombināciju, tādējādi stiprinot viņu 
profesionālās izredzes un spēju pielāgoties; 
ir pārliecināta, ka šai prognozei būtu 
jāattiecas uz 10 gadu periodu;

3. atzīst, ka tādu karjeras mobilitātes
tiešsaistes rīku izveide, kuri sniedz 
skaidru informāciju par darba iespējām,
varētu palīdzēt topošajiem darbiniekiem 
apgūt vēlamo prasmju — kā IKT un 
svešvalodas — kombināciju, tādējādi 
stiprinot viņu profesionālās izredzes un 
spēju pielāgoties; ir pārliecināta, ka šai 
prognozei būtu jāattiecas uz 10 gadu 
periodu;

Or. pl

Grozījums Nr. 18
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka „ES prasmju panorāmai” 
līdzīga tiešsaistes rīka izveide varētu 
palīdzēt topošajiem darbiniekiem apgūt 
vēlamo prasmju — kā IKT un svešvalodas 
— kombināciju, tādējādi stiprinot viņu 
profesionālās izredzes un spēju pielāgoties; 
ir pārliecināta, ka šai prognozei būtu 
jāattiecas uz 10 gadu periodu;

3. atzīst, ka „ES prasmju panorāmai” 
līdzīga tiešsaistes rīka izveide sadarbībā ar 
Cedefop palīdzēs topošajiem darbiniekiem 
apgūt vēlamo prasmju — kā IKT un 
svešvalodas — kombināciju, tādējādi 
stiprinot viņu profesionālās izredzes un 
spēju pielāgoties; ir pārliecināta, ka šai 
prognozei būtu jāattiecas uz 10 gadu 
periodu;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka „ES prasmju panorāmai” 
līdzīga tiešsaistes rīka izveide varētu 
palīdzēt topošajiem darbiniekiem apgūt 
vēlamo prasmju — kā IKT un svešvalodas
— kombināciju, tādējādi stiprinot viņu 
profesionālās izredzes un spēju pielāgoties; 
ir pārliecināta, ka šai prognozei būtu 
jāattiecas uz 10 gadu periodu;

3. atzinīgi vērtē Eiropas vakanču 
uzraudzības izveidi un atzīst, ka „ES 
prasmju panorāmai” līdzīga tiešsaistes rīka 
izveide varētu palīdzēt topošajiem 
darbiniekiem izvēlēties karjeras virzienu 
un apgūt vēlamo prasmju — kā IKT un 
svešvalodas — kombināciju, tādējādi 
stiprinot viņu profesionālās izredzes un 
spēju pielāgoties; ir pārliecināta, ka šai 
prognozei būtu jāattiecas uz 10 gadu 
periodu;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3a uzskata, ka ciešākas saiknes starp 
izglītības un uzņēmējdarbības jomām 
varētu palīdzēt pareizi noteikt attiecīgajā 
brīdī pieprasītās spējas un vēlāk atvieglot 
jaunu cilvēku iekļaušanos darba tirgū;

Or. ro

Grozījums Nr. 21
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām un apmācības 
iestādēm ir būtiska loma dalībvalstu 
reģionālajā ekonomikā un ka augstskolas ir 
unikālas vietas, kur inovācija, izglītība, 
apmācība un izpēte apvienojas un var radīt 
jaunas darbavietas; norāda, ka sadarbība 
starp augstskolām, apmācības iestādēm,
reģioniem, valdībām un uzņēmējiem ir 
būtiska Eiropas ekonomiskajai un 
sociālajai attīstībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstākās izglītības 
iestādēm var būt būtiska loma dalībvalstu 
reģionālajā ekonomikā un ka augstākās 
izglītības iestādes ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstākās izglītības 
iestādēm, reģioniem, valdībām un 
uzņēmējiem ir būtiska;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā 
un ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu ekonomikā un ka 
augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem gan ES 
dalībvalstīs, gan starp tām, kā arī ar 
Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) 
valstīm ir būtiska;

Or. pl

Grozījums Nr. 24
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām un citām 
augstākās izglītības iestādēm var būt 
būtiska loma dalībvalstu reģionālajā 
ekonomikā un ka tās ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp fakultātēm augstskolās,
augstskolām, reģioniem, valdībām un 
uzņēmējiem ir būtiska;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām ir būtiska loma 
dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un ka 
augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
rada jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām, sociālajiem partneriem, 
apvienībām un uzņēmējiem ir būtiska;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
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var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
stipra sadarbība starp augstskolām, 
reģioniem, valdībām un uzņēmējiem ir 
būtiska un tā ir jāveicina;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska; atzīst 
augstskolu un uzņēmumu dialoga nozīmi 
šajā kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska; arī 
atzīmē, ka izglītības internacionalizācijai 
ir sociāla, kultūras un ekonomiska 
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nozīme, un tādēļ mudina Komisiju 
atvieglot starptautisko mobilitāti
pētniekiem, studentiem, zinātniekiem un 
pasniedzējiem gan ES, gan ārpus tās;

Or. lt

Grozījums Nr. 30
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska;

4. atgādina, ka augstskolām var būt būtiska 
loma dalībvalstu reģionālajā ekonomikā un 
ka augstskolas ir unikālas vietas, kur 
inovācija, izglītība un izpēte apvienojas un 
var radīt jaunas darbavietas; norāda, ka 
sadarbība starp augstskolām, reģioniem, 
valdībām un uzņēmējiem ir būtiska; arī 
atzīmē, ka izglītības internacionalizācijai 
ir sociāla, kultūras un ekonomiska 
nozīme, un tādēļ mudina Komisiju 
atvieglot starptautisko mobilitāti 
pētniekiem, studentiem, zinātniekiem un 
pasniedzējiem gan ES, gan ārpus tās;

Or. lt

Grozījums Nr. 31
Georgios Papanikolaou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž bažas, ka augsti kvalificētas 
personas pieņem darbu, kas neatbilst viņu 
spējām, vai nekvalificētu darbu, kas rada 
intelektuālā potenciāla izšķērdēšanu ES;
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Or. el

Grozījums Nr. 32
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;
šajā sakarībā atgādina, cik svarīgi ir 
atbalstīt ar darbu saistīto profesionālo 
apmācību un jaunu amatnieku mobilitāti 
un aicina dalībvalstis nodrošināt 
labvēlīgus apstākļus stažēšanās 
nodrošināšanai un darbavietu radīšanai
jauniem amatniekiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Silvia Costa
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;
atzīmē, ka aktīvas politikas pasākums, ko 
ir vērts veicināt, varētu būt stažēšanās 
sekmēšana kā līdzeklis jaunu cilvēku 
iekļaušanai šajā nozarē, veidojot efektīvas 
saiknes starp darbu un izglītību vai 
apmācību, lai novērstu pārkāpumus;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Chrysoula Paliadeli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;

5. uzsver, ka ir jāsaglabā tradicionālā 
amatniecība un ar to saistītās prasmes un 
jāizstrādā stratēģijas amatnieku 
izstrādājumu tirgotājiem, lai saglabātu 
amatniecības sektora kultūras identitāti;
uzsver humanitāro zinātņu nozīmi 
pagātnes izpētē un kultūras identitāšu 
saglabāšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
László Tőkés

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

5.a uzskata, ka jāīsteno pasākumi ar 
mērķi izveidot neoficiālas apmācības un 
apmācības darbavietā sistēmu, piemēram, 
mācekļa laika sistēmu, arī tradicionālajos 
amatos un profesijās, lai padarītu 
pieejamāku jaunu prasmju un darbu 
apguvi, kā arī veicinātu darba tirgus 
dažādošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
László Tőkés

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver nepieciešamību popularizēt
profesijas un darbavietas, kurās trūkst
darbaspēka darba tirgū, kā arī palielināt 
to pievilcību;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem;

6. aicina Komisiju vairāk popularizēt un 
finansiāli atbalstīt Leonardo da Vinci 
programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem; 
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Or. en

Grozījums Nr. 39
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem;

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem; atzīmē, ka Erasmus 
apakšprogrammas īstenošanas rādītājs ir 
gandrīz 100 %; atgādina labi 
dokumentēto faktu, ka Erasmus būtiski 
atvieglo mācības ārzemēs un nodrošina
studentiem vairāk prasmju un ka tas 
savukārt ļoti uzlabo nodarbinātības 
izredzes studentiem, kuri piedalās 
Erasmus, un tādējādi sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu Eiropas konkurētspējā;

Or. lt

Grozījums Nr. 40
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem;

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem; atzīmē, ka Erasmus 
apakšprogrammas īstenošanas rādītājs ir 
gandrīz 100 %; atgādina dokumentēto 
faktu, ka Erasmus būtiski atvieglo 
mācības ārzemēs un nodrošina 
studentiem vairāk prasmju un ka tas 
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savukārt ļoti uzlabo nodarbinātības 
izredzes studentiem, kuri piedalās 
Erasmus, un tādējādi sniedz nozīmīgu 
ieguldījumu Eiropas konkurētspējā;

Or. lt

Grozījums Nr. 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem;

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem; turklāt norāda, ka 
apmācība darbavietā ir īpaši svarīga, un 
aicina atbalstīt valstu sistēmas, kas 
veicina šādas karjeras attīstības iespējas;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem;

6. aicina Komisiju popularizēt Leonardo da 
Vinci programmu, kas palīdz cilvēkiem gūt 
jaunas prasmes, zināšanas un kvalifikācijas 
un padara profesionālo izglītību 
pievilcīgāku visiem; šajā sakarībā 
atgādina, cik svarīgi ir palielināt šīs 
programmas budžetu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību 
pēc šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību;

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; aicina dalībvalstis 
nekavējoties veikt nepieciešamos 
pasākumus svešvalodu mācīšanas 
ieviešanai visās izglītības un apmācības 
iestādēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata
par noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību 
pēc šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību;

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un par noderīgu prasmi
darba tirgū; tādēļ atbalsta prasību pēc 
šādas prasmes un valodu mācīšanos, kā arī
valodu mācīšanas attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 45
László Tőkés

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību pēc 
šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību;

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību pēc 
šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību, tostarp saziņas prasmes apguvi 
valodās, kuras ir mazāk izplatītas un tiek 
mazāk lietotas starptautiskā vidē;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Silvia Costa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību pēc 
šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību;

7. norāda, ka spēja sazināties svešvalodās 
tiek uzskatīta par svarīgu visiem ES 
iedzīvotājiem un darba devēji, apsverot 
darba ņēmēju kandidatūras, to uzskata par 
noderīgu prasmi; tādēļ atbalsta prasību pēc 
šādas prasmes un valodu mācīšanas 
attīstību, īpaši darbavietā notiekošas 
kvalifikācijas celšanas kontekstā;

Or. it

Grozījums Nr. 47
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka netiek pievērsta 
pietiekama uzmanība migrantu no 



AM\870211LV.doc 25/31 PE467.090v01-00

LV

valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, 
potenciālam darba tirgus prasību 
nodrošināšanai; aicina novērtēt migrantu 
ietekmi uz ES darba tirgu un darba 
iespējām ES pilsoņiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 48
Silvia Costa

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka neakadēmiska, tehniska 
augstākā izglītība ir būtiska nozare saikņu 
veidošanai starp prasmju apguvi un 
uzņēmumu vajadzībām, kā arī 
ekonomiskās izaugsmes un 
produktivitātes mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem 
un specializētajām zināšanām, tāpat MVU 
var piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
un apmācības iestādes spēj sagatavot 
iedzīvotājus darba pasaulei; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes, apmācības 
iestādes un MVU ciešāk sadarboties; šajā 
sakarībā vērš uzmanību uz kultūras un 
radošo nozaru nozīmi, nodrošinot mācību 
un apmācības vidi, kura veicina inovatīvu 
un transversālu prasmju pilnveidošanu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 50
Hannu Takkula

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības iestādes
sagatavo iedzīvotājus darba tirgum; 
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās, mācekļa 
laika un pastāvīga darba iespējas; tādēļ 
aicina augstākās izglītības iestādes un 
MVU ciešāk sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei; 
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem kvalitatīvu stažēšanos
izglītības papildināšanai un pastāvīga 
pienācīga darba iespējas pēc mācību 
pabeigšanas; tādēļ aicina augstākās 
izglītības iestādes un MVU ciešāk 
sadarboties.
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Or. fr

Grozījums Nr. 52
Marek Henryk Migalski

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ ierosina
augstākās izglītības iestādēm un MVU 
ciešāk sadarboties.

Or. pl

Grozījums Nr. 53
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8. punkts – ievaddaļa

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot pilsoņus darba pasaulei; 
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
stiprināt augstākās izglītības iestāžu un 
MVU sadarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties.

8. atzīst, ka augstākas izglītības sistēmas 
spēj sagatavot iedzīvotājus darba pasaulei;
piemēram, MVU, kuru rīcībā nav 
pētniecības un attīstības resursu, var gūt 
labumu no augstskolu izpētes resursiem un 
specializētajām zināšanām, tāpat MVU var 
piedāvāt studentiem stažēšanās un 
pastāvīga darba iespējas; tādēļ aicina 
augstākās izglītības iestādes un MVU 
ciešāk sadarboties, vienlaikus pievēršot 
lielu uzmanību uzņēmējdarbībai un 
uzņēmējdarbības prasmju apgūšanas 
iespējas radīšanai studentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 55
László Tőkés

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina apmainīties ar pieredzi un 
iepazīstināt ar paraugpraksi, kā arī to 
sekmēt nodarbinātības iespēju 
palielināšanas un darba tirgus prasībām 
atbilstošas izglītības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Georgios Papanikolaou
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina dalībvalstis veicināt un atzīt 
prasmes, kas apgūtas ar neformālas
izglītības palīdzību;

Or. el

Grozījums Nr. 57
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, cik svarīga ir mūžizglītība, 
kas ir pastāvīga zināšanu un prasmju 
pilnveidošana visas indivīda dzīves laikā,
un ka tā arī veicina sociālo iekļaušanu, 
personības attīstību un aktīvu 
pilsoniskumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina spēcīgāk atbalstīt un atzīt gan 
formālo, gan neformālo izglītību kā 
mūžizglītības procesa neatņemamu daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver, cik svarīgas ir „zaļās” 
darbavietas kā jaunas darbavietas 
pašreizējam globālajam tirgum, kurā tiek 
mēģināts saglabāt un atjaunot vides 
kvalitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.d aicina dalībvalstis pastāvīgi un cieši 
sadarboties administratīvo un juridisko 
šķēršļu novēršanā studentu un darba 
ņēmēju mobilitātei, kā arī grādu un 
kvalifikāciju atzīšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.e mudina ieguldīt pūles, lai panāktu
nelabvēlīgā situācijā esošu grupu pilnīgu 
integrēšanu nodarbinātības procesā, 
tostarp atbilstoša darba meklēšanā 
invalīdiem, kuriem bieži vien ir unikālas 
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un ārkārtējas prasmes.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Katarína Neveďalová

Atzinuma projekts
8.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.f atgādina par pastāvīgu dzimumu 
diskrimināciju noteiktās darba jomās un 
amatos un aicina izskaust atšķirības 
sieviešu un vīriešu situācijā, kā arī
stereotipus par noteiktiem darbiem kā 
tikai sievietēm vai vīriešiem piemērotiem.

Or. en


