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Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo sukuriama bendra 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programa „ERASMUS VISIEMS“

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo sukuriama bendra 
švietimo, mokymo, jaunimo, vyresnio 
amžiaus asmenų ir sporto programa 
„EUROPOS KARTA“

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jei 
jis bus priimtas, atitinkamus pakeitimus 
reikės padaryti visame tekste.)

Or. de

Pakeitimas 87
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ raginama parengti vieną 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 
programą, kuria būtų reglamentuojami 
tarptautiniai aukštojo mokslo aspektai ir 
sujungiamos tokios programos kaip 
2006 m. lapkričio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1720/2006/EB nustatyta Mokymosi 
visą gyvenimą programa, 2006 m. lapkričio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1719/2006/EB nustatyta 
programa „Veiklus jaunimas“, 2008 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1298/2008/EB 
nustatyta programa „Erasmus Mundus“, 
2006 m. gruodžio 18 d. Reglamentu (EB) 
Nr. 1905/2006 nustatyta programa ALFA 
III, taip pat TEMPUS ir EDULINK 

(1) 2011 m. birželio 29 d. Komisijos 
komunikate „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ raginama parengti vieną 
švietimo, mokymo, jaunimo, vyresnio 
amžiaus asmenų ir sporto programą, kuria 
būtų reglamentuojami tarptautiniai 
aukštojo mokslo aspektai ir sujungiamos 
tokios programos kaip 2006 m. lapkričio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1720/2006/EB nustatyta 
Mokymosi visą gyvenimą programa, 
2006 m. lapkričio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1719/2006/EB nustatyta programa 
„Veiklus jaunimas“, 2008 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1298/2008/EB nustatyta 
programa „Erasmus Mundus“, 2006 m. 
gruodžio 18 d. Reglamentu (EB) 
Nr. 1905/2006 nustatyta programa ALFA 
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programos, ir taip užtikrinti didesnį 
veiksmingumą, didesnį dėmesį 
strateginiams prioritetams ir įvairių 
bendros programos aspektų sinergijai. Be 
to, siūloma dar viena šios bendros 
programos dalis, skirta sportui.

III, taip pat TEMPUS ir EDULINK 
programos, ir taip užtikrinti didesnį 
veiksmingumą, didesnį dėmesį 
strateginiams prioritetams ir įvairių 
bendros programos aspektų sinergijai. Be 
to, siūloma dar viena šios bendros 
programos dalis, skirta sportui;

Or. de

Pakeitimas 88
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pavadinimas „Europos karta“ 
pabrėžia visas esamas sektorines 
programas jungiantį elementą – tikslą 
puoselėti Europos tapatybės jausmą ir ES 
pilietybės suvokimą bendrojo lavinimo, 
profesinio mokymo, jaunimo, mokymosi 
visą gyvenimą, vyresnio amžiaus asmenų, 
aktyvaus senėjimo ir sporto srityse 
rengiant tarpvalstybines priemones ir 
tokiu būdu siekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų stiprinant visas amžiaus 
grupes vienijančią ir visiems artimą 
„Europos kartą“;

Or. de

Pakeitimas 89
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) ši Programa turėtų prisidėti prie 
Europos tapatybės ir Europos vertybių 
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pagal Europos Sąjungos Sutarties 2 
straipsnį propagavimo visuose švietimo 
sektoriuose, kuriuos ji apima;

Or. de

Pakeitimas 90
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) iš dabartinių Mokymosi visą gyvenimą, 
„Veiklaus jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ 
programų tarpinio vertinimo ataskaitų ir 
viešų konsultacijų dėl būsimų Sąjungos 
veiksmų, susijusių su švietimu, įskaitant 
aukštąjį mokslą, mokymu ir jaunimu, 
matyti, kad šių sričių Europos lygmens 
bendradarbiavimo ir judumo reikmė 
tebelieka didelė, o kai kuriais atvejais netgi 
didėja. Vertinimo ataskaitose pabrėžta, kad 
labai svarbu užtikrinti glaudesnes Sąjungos 
programų ir švietimo, mokymo bei
jaunimo politikos raidos sąsajas, išreikštas 
siekis Sąjungos veiklą struktūruoti labiau 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
principą ir raginama laikytis paprastesnio, 
vartotojui palankesnio ir lankstesnio 
požiūrio į tokių veiksmų įgyvendinimą bei 
pašalinti tarptautinių aukštojo mokslo 
bendradarbiavimo programų fragmentaciją.

(2) iš dabartinių Mokymosi visą gyvenimą, 
„Veiklaus jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ 
programų tarpinio vertinimo ataskaitų ir 
viešų konsultacijų dėl būsimų Sąjungos 
veiksmų, susijusių su švietimu, įskaitant 
aukštąjį mokslą, mokymu ir jaunimu, 
matyti, kad šių sričių Europos lygmens 
bendradarbiavimo ir judumo reikmė 
tebelieka didelė, o kai kuriais atvejais netgi 
didėja. Vertinimo ataskaitose pabrėžta, kad 
labai svarbu užtikrinti glaudesnes Sąjungos 
programų ir švietimo, mokymo, jaunimo 
bei vyresnio amžiaus asmenų politikos 
raidos sąsajas, išreikštas siekis Sąjungos 
veiklą struktūruoti labiau atsižvelgiant į 
mokymosi visą gyvenimą principą ir į 
kartų dialogą ir raginama laikytis 
paprastesnio, vartotojui palankesnio ir 
lankstesnio požiūrio į tokių veiksmų 
įgyvendinimą bei pašalinti tarptautinių 
aukštojo mokslo bendradarbiavimo 
programų fragmentaciją;   

Or. de

Pakeitimas 91
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tai, kad valstybių narių ir trečiųjų 
šalių visuomenė programos „Erasmus“ 
pavadinimą laiko Sąjungos besimokančio 
asmens judumo sinonimu, reiškia, kad šį 
prekės ženklą reikėtų naudoti visuose 
pagrindiniuose Programa 
reglamentuojamuose švietimo lygmenyse.

(3) Programoje sujungiamos esamos 
atskiros programos, pagal kurias 
skatinamas skirtingų kartų mokymasis, 
mokymasis visą gyvenimą ir 
tarpvalstybinis mokymasis, kuriuos jungia 
sustiprinto Europos pilietybės ir tapatybės 
jausmo europinė pridėtinė vertė. Taip 
sukuriama karta, išmoksianti mąstyti ir 
veikti europietiškai, nepriklausomai nuo 
amžiaus ir išsilavinimo lygio. Tai reiškia, 
kad pagrindiniuose Programa 
reglamentuojamuose švietimo lygmenyse 
visomis oficialiomis kalbomis reikia 
naudoti bendrą išskirtinį pavadinimą 
„Europos karta“;

Or. de

Pakeitimas 92
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikėtų remti programos „Veiklūs 
vyresnio amžiaus asmenys“ rengimą, kuri 
prisidėtų prie esamų ES programų, 
partnerysčių ir iniciatyvų qktyvaus 
senėjimo srityje, siekiant mobilizuoti 
tikslinę vyresnio amžiaus asmenų grupę 
visoje Europoje, kad visuomenė galėtų 
geriau panaudoti jų gebėjimus, kad būtų 
atsižvelgiama į jų poreikius ir kad būtų 
pasiekta pažanga plėtojant naujoviškus 
sprendimus vyresnio amžiaus asmenų 
aktyvumo kultūrai ir tarpvalstybiniam 
kartų solidarumui skatinti visoje 
Europoje;

Or. de
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Pakeitimas 93
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metų patirtis, Komisijos 
demografinės ataskaitos ir vyresnių 
asmenų noras dalyvauti savanoriškoje 
veikloje rodo mokymosi visą gyvenimą, 
judumo ir dalyvavimo visuomeniniame 
gyvenime, kai pasibaigia asmens 
profesinė karjera, svarbą. Vyresnio 
amžiaus asmenys – tai savanorystės ir 
socialinio švietimo ramstis Europoje. 
Taigi Programoje reikėtų į tai atsižvelgti 
ir atitinkamą dėmesį skirti atitinkamoms 
priemonėms bendrojo lavinimo ir 
profesinio švietimo srityse;

Or. de

Pakeitimas 94
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija „Europa 
2020“ – tai ateinančio dešimtmečio 
Sąjungos ekonomikos augimo strategija, 
skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui remti, kurioje nustatyti penki 
didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 
2020 m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus 
siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 
10 proc., ir padidinti aukštąjį išsilavinimą 

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija „Europa 
2020“ – tai ateinančio dešimtmečio 
Sąjungos ekonomikos augimo strategija, 
skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui remti, kurioje nustatyti penki 
didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 2020 
m. Šiuo reglamentu nustatoma programa, 
kuri tiesiogiai arba netiesiogiai prisidės  
prie trijų iš minėtų tikslų. Atitinkamų 
veiksmų imamasi visų pirma švietimo 
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įgyjančių asmenų dalį iki 40 proc. Šioje 
strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių 
iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“ ir 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“.

srityje siekiant mažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių, kad jų būtų 
mažiau kaip 10 %, ir padidinti aukštąjį 
išsilavinimą įgyjančių 30–34 m. amžiaus 
asmenų dalį iki 40 %, tačiau šiais 
veiksmais taip pat bus siekiama prisidėti 
įgyvendinant su darbo vietų kūrimu ir 
skurdo mažinimu susijusius tikslus. Šioje 
strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių 
iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“,
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“ ir „Inovacijų sąjunga“;

Or. de

Pakeitimas 95
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija „Europa 
2020“ – tai ateinančio dešimtmečio 
Sąjungos ekonomikos augimo strategija, 
skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam
augimui remti, kurioje nustatyti penki 
didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 
2020 m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus 
siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 
10 proc., ir padidinti aukštąjį išsilavinimą 
įgyjančių asmenų dalį iki 40 proc. Šioje 
strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių 
iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“ ir 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“.

(5) Europos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija „Europa 
2020“ – tai ateinančio dešimtmečio 
Sąjungos ekonomikos augimo strategija, 
skirta pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui remti, kurioje nustatyti penki 
didelio užmojo tikslai, pasiektini iki 2020 
m. Pavyzdžiui, švietimo srityje bus 
siekiama mažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių, kad jų būtų mažiau kaip 
10 proc., padidinti aukštąjį išsilavinimą 
įgyjančių 30–34 m. amžiaus asmenų dalį 
iki 40 proc., ir kad 75 proc. 20–64 m. 
amžiaus asmenų turėtų darbą. Šioje 
strategijoje taip pat nustatyta pavyzdinių 
iniciatyvų, kaip antai „Judus jaunimas“ ir 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“.

Or. en
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Pakeitimas 96
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: 
taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo 
mokslo kokybė, padedama siekti platesnių 
„ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos 
kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių 
aukštojo mokslo sistemų vystymosi.

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus profesinio rengimo ir 
mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusių 
mokymosi srityse: taip būtų ne tik 
didinama Europos profesinio rengimo ir 
mokymo kokybė, padedama siekti 
platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas 
Europos kaip studijų vietos patrauklumas, 
bet ir skatinamas žmonių ir kultūrų
tarpusavio supratimas ir prisidedama prie 
tvaraus trečiųjų šalių profesinio rengimo ir 
mokymo sistemų vystymosi;

Or. de

Pakeitimas 97
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: 
taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo 
mokslo kokybė, padedama siekti platesnių 
„ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos 
kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių 
aukštojo mokslo sistemų vystymosi.

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus profesinio rengimo ir 
mokymo, aukštojo mokslo, suaugusių 
mokymosi ir neformaliojo mokymosi, 
jaunimo ir kitose srityse: taip būtų ne tik 
didinama Europos profesinio rengimo ir 
mokymo kokybė, padedama siekti 
platesnių „ET 2020“ tikslų, užtikrinamas 
Europos kaip studijų vietos patrauklumas, 
bet ir skatinamas tarpusavio žmonių ir 
kultūrų supratimas ir prisidedama prie 
tvaraus trečiųjų šalių profesinio rengimo ir 
mokymo sistemų vystymosi;

Or. en
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Pakeitimas 98
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus aukštojo mokslo srityje: 
taip būtų ne tik didinama Europos aukštojo 
mokslo kokybė, padedama siekti platesnių 
„ET 2020“ tikslų, užtikrinamas Europos 
kaip studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių 
aukštojo mokslo sistemų vystymosi.

(8) tarptautinis Programos matmuo turėtų 
būti itin stiprus profesinio rengimo ir 
mokymo bei aukštojo mokslo srityse: taip 
būtų ne tik didinama Europos švietimo 
kokybė, padedama siekti platesnių „ET 
2020“ tikslų, užtikrinamas Europos kaip 
studijų vietos patrauklumas, bet ir 
skatinamas tarpusavio supratimas ir 
prisidedama prie tvaraus trečiųjų šalių 
švietimo sistemų vystymosi;

Or. de

Pakeitimas 99
Sampo Terho

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų 
sistemą, kuri padėtų studentams, 
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, 
studijuoti magistrantūroje kitoje 
dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų 
būti prieinama finansų institucijoms, 
teikiančioms paskolas studentams 
palankiomis sąlygomis magistrantūros 
studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje 
finansuoti.

(10) siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų skatinti studentus, nepriklausomai 
nuo jų socialinės padėties, studijuoti 
magistrantūroje kitoje dalyvaujančioje 
šalyje. Ši sistema turėtų būti prieinama 
finansų institucijoms, teikiančioms 
paskolas studentams palankiomis 
sąlygomis magistrantūros studijoms kitoje 
dalyvaujančioje šalyje finansuoti;

Or. en
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Pakeitimas 100
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų 
sistemą, kuri padėtų studentams, 
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, 
studijuoti magistrantūroje kitoje 
dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų 
būti prieinama finansų institucijoms, 
teikiančioms paskolas studentams 
palankiomis sąlygomis magistrantūros 
studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje 
finansuoti.

(10) siekdama remti judumą, lygias 
galimybes ir studijų meistriškumą, Sąjunga 
turėtų nustatyti Europos paskolų garantijų 
sistemą, kuri padėtų studentams, 
nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, 
studijuoti magistrantūroje kitoje 
dalyvaujančioje šalyje. Ši sistema turėtų 
būti prieinama per finansų įstaigas, 
teikiančias paskolas studentams 
palankiomis sąlygomis magistrantūros 
studijoms kitoje dalyvaujančioje šalyje 
finansuoti;

Or. de

Pakeitimas 101
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą 
(2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų 
ir globali Europos profesinio rengimo 
vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo 
programas skirti paramą, kuri padėtų 
siekti nustatytų prioritetų, įskaitant 
tarptautinį judumą ir valstybių narių 
įgyvendinamas reformas.

(14) atnaujintame Kopenhagos procese
(2011–2020 m.) apibrėžiamas ir plačiai 
pripažįstamas lemiamas profesinio 
rengimo ir mokymo vaidmuo siekiant 
daugelio strategijos „Europa 2020“ tikslų,  
ypač atsižvelgiant į jo teikiamas galimybes 
sprendžiant aukšto nedarbo, ypač jaunimo 
nedarbo, lygio Europoje problemą, 
skatinant mokymosi visą gyvenimą 
kultūrą, kovojant su socialine atskirtimi ir 
skatinant aktyvų pilietiškumą. Reikia 
atsižvelgti į būtinybę skubiai stiprinti 
profesiniame rengime ir mokyme 
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dalyvaujančių asmenų, įskaitant 
mokinius, mokytojus ir instruktorius, 
tarpvalstybinį judumą, skatinti atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą plėtojant visų lygmenų 
partnerystę ir padėti valstybėms narėms 
atnaujinti savo profesinio rengimo ir 
mokymo sistemas;

Or. de

Pakeitimas 102
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal atnaujintą Kopenhagos procesą 
(2011–2020 m.) nustatyta didelių užmojų 
ir globali Europos profesinio rengimo 
vizija ir raginta pagal Sąjungos švietimo 
programas skirti paramą, kuri padėtų 
siekti nustatytų prioritetų, įskaitant 
tarptautinį judumą ir valstybių narių 
įgyvendinamas reformas.

(14) atnaujintame Kopenhagos procese
(2011–2020 m.) apibrėžiamas ir plačiai 
pripažįstamas lemiamas profesinio 
rengimo ir mokymo vaidmuo siekiant 
daugelio strategijos „Europa 2020“ tikslų,  
ypač atsižvelgiant į jo teikiamas galimybes 
sprendžiant aukšto nedarbo, ypač jaunimo 
nedarbo, lygio Europoje problemą, 
skatinant mokymosi visą gyvenimą 
kultūrą, kovojant su socialine atskirtimi ir 
skatinant aktyvų pilietiškumą. Reikia 
atsižvelgti į būtinybę skubiai stiprinti 
profesiniame rengime ir mokyme 
dalyvaujančių asmenų, įskaitant 
mokinius, mokytojus ir instruktorius, 
tarpvalstybinį judumą, skatinti atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą plėtojant visų lygmenų 
partnerystę ir padėti valstybėms narėms 
atnaujinti savo profesinio rengimo ir 
mokymo sistemas;

Or. en
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Pakeitimas 103
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarke, įtraukta į Tarybos 
rezoliuciją [...], siekiama suteikti visiems 
suaugusiesiems galimybių visą gyvenimą 
įgyti įgūdžių ir gebėjimų ir juos gerinti, 
itin daug dėmesio skiriant nekvalifikuotų 
europiečių skaičiaus mažinimui, ko 
siekiama ir strategija „Europa 2020“.

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarke, įtraukta į 2011 m. 
lapkričio 28 d. Tarybos rezoliuciją, 
pabrėžiamas poreikis didinti 
besimokančių suaugusiųjų skaičių, 
atsižvelgiant į Europos visuomenės 
senėjimą, dėl kurio suaugusiesiems įgijus 
pradinį išsilavinimą neišvengiamai tampa 
būtina nuolat atnaujinti savo asmeninius 
ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, ir 
taip pat pripažįstamas suaugusiųjų 
mokymo(si) vaidmuo skatinant aktyvų 
pilietiškumą. Atsižvelgiant į strategijoje 
„Europa 2020“ išdėstytus užimtumo ir 
skurdo mažinimo tikslus, Europos 
suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje 
ypatingas dėmesys skiriamas būtinybei 
didinti besimokančių suaugusių žemos 
kvalifikacijos Europos gyventojų skaičių;

Or. de

Pakeitimas 104
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarke, įtraukta į Tarybos 
rezoliuciją [...], siekiama suteikti visiems 
suaugusiesiems galimybių visą gyvenimą 
įgyti įgūdžių ir gebėjimų ir juos gerinti, itin 
daug dėmesio skiriant nekvalifikuotų 
europiečių skaičiaus mažinimui, ko 
siekiama ir strategija „Europa 2020“.

(16) atnaujinta Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarke, įtraukta į Tarybos 
rezoliuciją [...], siekiama suteikti visiems 
suaugusiesiems, taip pat vyresnės kartos 
žmonėms, galimybių visą gyvenimą įgyti 
įgūdžių ir gebėjimų ir juos gerinti, itin 
daug dėmesio skiriant nekvalifikuotų 
europiečių skaičiaus mažinimui, ko 
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siekiama ir strategija „Europa 2020“;

Or. de

Pakeitimas 105
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Programa visų pirma siekiama taip 
pat tikslo, kuris prisideda prie Europos 
aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo 
metų tikslų, kurti europietišką vyresnio 
amžiaus asmenų aktyvumo ir judumo 
kultūrą ir iškelti jų dalyvavimą 
visuomenės gyvenime kaip aktyvių ir, kaip 
galima manyti, patyrusių programos 
„Europos karta“ narių ir katalizatorių. 
Šiuo tikslu nustačius atitinkamą bendrojo 
lavinimo ir profesinio rengimo ir mokymo 
programą, Programoje pirmą kartą 
atsiranda naujo, didesnio matomumo 
aspektas;

Or. de

Pakeitimas 106
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos jaunimo forumas, 
nacionaliniai akademinio pripažinimo 
centrai (angl. –NARIC), „Eurydice“, 
„Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip 
pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ 
įgyvendinimo centrai, Europass 
nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių 

(17) Europos jaunimo forumas, Europos 
pilietinės visuomenės mokymosi visą 
gyvenimą praktinė programa, 
nacionaliniai akademinio pripažinimo 
centrai (angl. NARIC), „Eurydice“, 
„Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklai, taip 
pat nacionaliniai iniciatyvos „eTwinning“ 
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nacionaliniai informacijos centrai yra 
būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, 
reguliariai teikiantys Komisijai naujausią 
informaciją, susijusią su savo veiklos 
sritimis ir padedantys skleisti Programos 
rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose 
trečiosiose šalyse.

įgyvendinimo centrai, Europass 
nacionaliniai centrai, kaimynystės šalių 
nacionaliniai informacijos centrai yra 
būtini dalyviai siekiant Programos tikslų, 
reguliariai teikiantys Komisijai naujausią 
informaciją, susijusią su savo veiklos 
sritimis ir padedantys skleisti Programos 
rezultatus Sąjungoje ir dalyvaujančiose 
trečiosiose šalyse;

Or. de

Pakeitimas 107
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) reikia stiprinti Programos ir 
tarptautinių švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse veikiančių tarptautinių 
organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, 
sąsajas.

(18) reikia stiprinti Programos ir 
tarptautinių švietimo ir mokymo, jaunimo 
ir sporto srityse veikiančių tarptautinių 
organizacijų, visų pirma Europos Tarybos, 
UNESCO ir EBPO, sąsajas;

Or. de

Pakeitimas 108
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų lygio 
užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji 
turėtų remti institucijas, turinčias Europos 
valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą 
įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos 
srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias 
pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo 

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų lygio 
užtikrinimo visame pasaulyje, ji turėtų 
remti institucijas, vykdančias veiklą 
įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos 
srityse ir teikiančias pripažįstamus 
kvalifikacinius ir mokslo laipsnius;
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laipsnius.

Or. de

Pakeitimas 109
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų lygio 
užtikrinimo visame pasaulyje, visų pirma ji 
turėtų remti institucijas, turinčias Europos 
valdymo struktūrą ir vykdančias veiklą 
įvairiausiose Sąjungai aktualiose politikos 
srityse, nesiekiančias pelno ir teikiančias 
pripažįstamus kvalifikacinius ir mokslo 
laipsnius.

(19) Programa turėtų prisidėti prie aukšto 
Europos integracijos studijų ir mokymo  
lygio užtikrinimo visame pasaulyje, visų 
pirma ji turėtų remti institucijas, turinčias 
Europos valdymo struktūrą ir vykdančias 
veiklą įvairiausiose Sąjungai aktualiose 
politikos srityse, nesiekiančias pelno ir 
teikiančias pripažįstamus kvalifikacinius ir 
mokslo laipsnius;

Or. en

Pakeitimas 110
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
technologijomis, išaugtų jų galimybės 

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Studentams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) ir 
besimokantiems suaugusiesiems suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
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įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės 
tarptautinio pobūdžio darbo vietos.

technologijomis, išaugtų jų galimybės 
įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės 
tarptautinio pobūdžio darbo vietos. Reikėtų 
atitinkamai išplėsti šių priemonių 
taikymą;

Or. de

Pakeitimas 111
Sampo Terho

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
technologijomis, išaugtų jų galimybės 
įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės 
tarptautinio pobūdžio darbo vietos.

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. suteikus galimybių 
susipažinti su kitose šalyse taikomais 
mokymosi visą gyvenimą metodais, 
praktika ir technologijomis, išaugtų jų 
galimybės įsidarbinti, be to, jiems būtų 
patrauklesnės tarptautinio pobūdžio darbo 
vietos.

Or. en

Pakeitimas 112
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 

(21) didesnis kvalifikacijų ir kompetencijos 
skaidrumas ir plačiau naudojamos 
Sąjungos priemonės turėtų padėti didinti 
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judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) suteikus 
galimybių susipažinti su kitose šalyse 
taikomais metodais, praktika ir 
technologijomis, išaugtų jų galimybės 
įsidarbinti, be to, jiems būtų patrauklesnės 
tarptautinio pobūdžio darbo vietos.

judumą visoje Europoje ir įgyvendinti 
mokymosi visą gyvenimą tikslą, o drauge 
didinti švietimo ir mokymo kokybę ir 
lengvinti profesinį judumą tiek tarp šalių, 
tiek tarp sektorių. Jaunuoliams (įskaitant 
profesinių mokyklų moksleivius) ir 
besimokantiems visų amžiaus grupių 
suaugusiesiems suteikus galimybių 
susipažinti su kitose šalyse taikomais 
metodais, praktika ir technologijomis, 
išaugtų jų galimybės įsidarbinti, be to, 
jiems būtų patrauklesnės tarptautinio 
pobūdžio darbo vietos. Šiame kontekste 
ypač svarbus vaidmuo tenka kartų 
dialogui ir keitimuisi patirtimi;

Or. de

Pakeitimas 113
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, 
įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia 
nustatyti specialius veiklos rodiklius, iš 
kurių ilgainiui būtų matyti raidos 
tendencijos ir kurie būtų realistiški, 
atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su 
nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija.

(25) norint efektyviai valdyti veiklą, 
įskaitant vertinimą ir stebėseną, reikia 
nustatyti išmatuojamus ir svarbius veiklos 
rodiklius, taikomus konkretiems tikslams, 
iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos 
tendencijos ir kurie būtų realistiški, 
atspindėtų intervencijos logiką ir derėtų su 
nustatytų tikslų ir veiksmų hierarchija;

Or. de

Pakeitimas 114
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Europos Komisija ir Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
ir saugumo politikai bendrame komunikate 
„Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, 
be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti
kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos 
aukštojo mokslo srities judumo ir 
pajėgumų didinimo veikloje ir suteikti 
galimybę šioms šalims dalyvauti būsimose 
švietimo programose.

(30) Europos Komisija ir Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams 
ir saugumo politikai bendrame komunikate 
„Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“, 
be kita ko, iškėlė tikslą toliau gerinti 
kaimynystės šalių dalyvavimą Sąjungos 
bendrojo lavinimo ir aukštojo mokslo 
srities judumo ir pajėgumų didinimo 
veikloje ir suteikti galimybę šioms šalims 
dalyvauti būsimose švietimo programose;

Or. de

Pakeitimas 115
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos 
veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto srityse programa „Erasmus 
visiems“ (toliau – Programa).

1. Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos 
veiksmų švietimo, mokymo, jaunimo, 
vyresnio amžiaus asmenų ir sporto srityse 
programa „ Europos karta“ (toliau –
Programa).

Or. de

Pakeitimas 116
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 

3. Programa apima šias sritis:
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suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams.

(a) visų lygmenų formalųjį, neformalųjį 
švietimą, mokymą ir savišvietą 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą nuo pat vaikystės;
(b) jaunimo reikalus, ypač neformalųjį 
mokymąsi ir savišvietą bei veiklą, kuria 
siekiama sustiprinti jaunimo dalyvavimą 
visuomenės gyvenime;
(c) sportą, ypač mėgėjiškąjį sportą.

Visos šios veiklos visų pirma skiriamos 
asmenims, kuriems menkai atstovaujama 
švietimo sistemoje ir darbo rinkoje, taip 
pat ir šiose veiklose.

Or. en

Pakeitimas 117
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 
suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa apima šias sritis:

(a) visų lygmenų formalųjį, neformalųjį 
švietimą, mokymą ir savišvietą 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, pradedant bendrojo lavinimo 
mokyklomis ir baigiant profesiniu 
švietimu ir mokymu, aukštuoju mokslu ir 
suaugusiųjų mokymusi;
(b) jaunimo reikalus, ypač neformalųjį 
mokymąsi ir savišvietą;
(c) sportą, ypač mėgėjiškąjį sportą.
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Or. de

Pakeitimas 118
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Programa skirta visų lygmenų švietimui 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma aukštajam 
mokslui, profesiniam rengimui ir 
suaugusiųjų mokymui(si), bendrajam 
lavinimui ir jaunimo reikalams.

3. Programa apima šias sritis:

(a) bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 
atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, visų pirma bendrojo lavinimo 
mokyklas, profesinį rengimą ir mokymą, 
aukštąjį mokslą, suaugusiųjų mokymąsi ir 
pagyvenusių asmenų mokymąsi ir 
judumą;
(b) jaunimo reikalus, ypač neformalųjį 
mokymąsi ir savišvietą;
(c) sportą, ypač mėgėjiškąjį sportą.

Or. de

Pakeitimas 119
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma 
tarptautinė veikla ir remiami sporto srities 
veiksmai.

4. Į programą įtrauktas tarptautinis 
aspektas ir, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsniu, ja 
siekiama remti Sąjungos išorės veiksmus, 
įskaitant vystymosi tikslus, 
bendradarbiaujant Sąjungai ir 
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trečiosioms šalims.

Or. de

Pakeitimas 120
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal ją, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsniu, vykdoma 
tarptautinė veikla ir remiami sporto srities 
veiksmai.

4. Į programą įtrauktas tarptautinis 
aspektas ir, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutarties 21 straipsniu, ja 
siekiama remti Sąjungos išorės veiksmus, 
įskaitant Europos vertybių sklaidą visame 
pasaulyje ir vystymosi tikslus, 
bendradarbiaujant Sąjungai ir 
trečiosioms šalims.

Or. de

Pakeitimas 121
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis 
lavinimas, profesinis rengimas, 
neformalusis švietimas ir savišvieta visais 
gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir 
orientavimo paslaugas, padedantys įgyti 
daugiau asmeninių, pilietinių, socialinių ir
(arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių 
ir kompetencijos;

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis 
lavinimas, profesinis rengimas,
neformalusis švietimas ir savišvieta visais 
gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir 
orientavimo paslaugas, padedantys įgyti 
daugiau asmeninių, pilietinių, kultūrinių,
socialinių ir (arba) su užimtumu susijusių 
žinių, įgūdžių ir kompetencijos arba 
pagerinti įsitraukimą į visuomenės 
gyvenimą;

Or. en
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Pakeitimas 122
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis 
lavinimas, profesinis rengimas, 
neformalusis švietimas ir savišvieta visais 
gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir 
orientavimo paslaugas, padedantys įgyti 
daugiau asmeninių, pilietinių, socialinių ir
(arba) su užimtumu susijusių žinių, įgūdžių 
ir kompetencijos;

1. mokymasis visą gyvenimą – bendrasis 
lavinimas, profesinis rengimas, 
neformalusis švietimas ir savišvieta visais 
gyvenimo etapais, įskaitant konsultavimo ir 
orientavimo paslaugas, skatinantys įgyti 
daugiau asmeninių, pilietinių, socialinių ir
(arba) su užimtumu susijusių žinių įgūdžių 
ir kompetencijos bei Europos tapatybės 
jausmą;

Or. de

Pakeitimas 123
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema –
paprastai planuojama ir organizuojama 
mokymo veikla, tačiau neįtraukta į
formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis švietimas – organizuotas 
procesas, kurio metu asmenims sudaroma 
galimybė vystyti savo vertybes, gebėjimus 
ir kompetencijas, kurie nėra vystomi 
pagal formaliojo švietimo sistemą. Tai 
apima platų gebėjimų spektrą, pvz., 
tarpasmeninio bendravimo, 
organizacinius ir konflikto valdymo 
gebėjimus, tarpkultūrines žinias, 
lyderystės, planavimo, koordinavimo ir 
praktinio problemų sprendimo gebėjimus, 
komandinį darbą, pasitikėjimą savimi, 
discipliną ir atsakingumą.

Or. de
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Pakeitimas 124
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema –
paprastai planuojama ir organizuojama 
mokymo veikla, tačiau neįtraukta į
formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis švietimas – procesas, 
kurio metu asmenims sudaroma galimybė 
vystyti savo vertybes, gebėjimus ir 
kompetencijas ne pagal formaliojo 
švietimo sistemą.

Or. en

Pakeitimas 125
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. neformaliojo mokymosi sistema –
paprastai planuojama ir organizuojama
mokymo veikla, tačiau neįtraukta į 
formaliojo švietimo ir mokymo sistemą;

2. neformalusis kontekstas – paprastai 
planuojamas ir organizuojamas
neprivalomas mokymosi kontekstas, 
neįtrauktas į formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 126
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
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mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat 
dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje 
profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip 
pat priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su 
jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė 
profesinio tobulinimosi veikla;

mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes, praktiką, savanorystę ir 
neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar 
mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio 
tobulinimosi veikloje. Čia taip pat
priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, tolesnė susijusi veikla,  
jaunimo veikla, savanorystė, neformalusis 
mokymasis ir savišvieta ir su jaunimu 
dirbančių asmenų tarptautinė profesinio 
tobulinimosi veikla;

Or. en

Pakeitimas 127
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat 
dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje 
profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip 
pat priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su 
jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė 
profesinio tobulinimosi veikla;

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes, praktiką, savanorystę ir 
neformalųjį mokymąsi, taip pat dėstyti ar 
mokyti ir dalyvauti tarptautinėje profesinio 
tobulinimosi veikloje. Čia taip pat 
priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, tolesnė susijusi veikla,  
jaunimo mainai, savanorystė, neformalusis 
mokymasis ir savišvieta ir su jaunimu 
dirbančių asmenų tarptautinė profesinio
mokymo veikla;

Or. de

Pakeitimas 128
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat 
dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje 
profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip 
pat priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su 
jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė 
profesinio tobulinimosi veikla;

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat 
dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje 
profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip 
pat priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai, 
savanorystė, neformalusis mokymasis ir
savišvieta (įskaitant suaugusiųjų 
mokymąsi) ir su jaunimu dirbančių asmenų
ir profesijos patarėjų tarptautinė profesinio 
tobulinimosi veikla;

Or. en

Pakeitimas 129
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant 
stažuotes ir neformalųjį mokymąsi, taip pat 
dėstyti ar mokyti ir dalyvauti tarptautinėje 
profesinio tobulinimosi veikloje. Čia taip 
pat priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai ir su 
jaunimu dirbančių asmenų tarptautinė 
profesinio tobulinimosi veikla;

3. judumas mokymosi tikslais – fizinis 
persikėlimas į užsienio šalį studijuoti, 
mokytis ar kitaip gauti žinių, įskaitant
praktiką, stažuotes ir neformalųjį 
mokymąsi, taip pat dėstyti ar mokyti ir 
dalyvauti tarptautinėje profesinio 
tobulinimosi veikloje. Čia taip pat 
priklauso parengiamieji priimančiosios 
šalies kalbos kursai, jaunimo mainai, 
savanorystė, kartų dialogas ir su jaunimu 
dirbančių asmenų tarptautinė profesinio 
tobulinimosi veikla;

Or. de

Pakeitimas 130
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai 
bendradarbiavimo projektai, kuriuose 
dalyvauja švietimo, mokymo ir (arba) 
jaunimo reikalų ir kitos organizacijos;

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai 
bendradarbiavimo projektai, kuriuose 
dalyvauja švietimo, mokymo ir (arba) 
jaunimo reikalų srityse veikiančios 
institucijos, socialiniai partneriai, 
organizacijos ir įmonės;

Or. de

Pakeitimas 131
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai 
bendradarbiavimo projektai, kuriuose 
dalyvauja švietimo, mokymo ir (arba) 
jaunimo reikalų ir kitos organizacijos;

4. bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais – tarptautiniai ir 
daugiašaliai bendradarbiavimo projektai, 
kuriuose dalyvauja švietimo, mokymo ir
(arba) jaunimo reikalų ir kitos 
organizacijos;

Or. de

Pakeitimas 132
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
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modernizavimas valstybėms narėms 
bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų 
pirma naudojantis atviruoju koordinavimo 
metodu;

modernizavimas stiprinant 
suinteresuotųjų subjektų pajėgumus ir
valstybėms narėms bendradarbiaujant 
politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis 
atviruoju koordinavimo metodu;

Or. en

Pakeitimas 133
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas valstybėms narėms 
bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų 
pirma naudojantis atviruoju koordinavimo 
metodu;

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas ir propaguojamas 
Europos jaunimo politikos vystymas,
valstybėms narėms bendradarbiaujant 
politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis 
atviruoju koordinavimo metodu;

Or. de

Pakeitimas 134
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas valstybėms narėms 
bendradarbiaujant politiniu lygmeniu, visų 
pirma naudojantis atviruoju koordinavimo 
metodu;

5. politinių reformų rėmimas – bet kokia 
veikla, kuria remiamas ir skatinamas 
švietimo ir mokymo sistemų 
modernizavimas ir propaguojamas 
Europos Sąjungos pilietinis ugdymas,
valstybėms narėms bendradarbiaujant 
politiniu lygmeniu, visų pirma naudojantis 
atviruoju koordinavimo metodu;
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Or. de

Pakeitimas 135
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. virtualus judumas – įvairi 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
grindžiama organizacinio lygmens veikla, 
kuria padedama ir skatinama 
bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
mokymo(si) tikslais;

6. virtualus judumas – įvairi 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
grindžiama organizacinio lygmens veikla, 
kuria padedama ir skatinama 
bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
mokymo(si) nepriklausomai nuo amžiaus, 
tikslais;

Or. de

Pakeitimas 136
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. darbuotojai – asmenys, kurie kaip 
specialistai arba kaip savanoriai dalyvauja 
švietimo, mokymo ar jaunimo neformaliojo 
mokymosi veikloje. Tai gali būti dėstytojai, 
bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, 
mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys 
asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

7. darbuotojai – asmenys, kurie dalyvauja 
švietimo, mokymo ar jaunimo formaliojo 
ir neformaliojo mokymosi veikloje. Tai 
gali būti dėstytojai, bendrųjų ir specialybės 
dalykų mokytojai, tarpininkai, savanoriai, 
mokyklų vadovai, su jaunimu dirbantys 
asmenys ir neakademiniai darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 137
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. su jaunimu dirbantis asmuo –
specialistas ar savanoris, dalyvaujantis 
neformaliojo mokymo(si) veikloje;

8. darbas su jaunimu – plačios apimties 
socialinio, kultūrinio, šviečiamojo arba 
politinio pobūdžio veikla, organizuojama 
jaunimo, kartu su juo ir skirta jam. Jis 
vyksta kaip popamokinė veikla ir yra 
grindžiamas neformaliojo mokymo(si) 
procesais savanorišku dalyvavimu.

Or. de

Pakeitimas 138
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. su jaunimu dirbantis asmuo –
specialistas ar savanoris, dalyvaujantis 
neformaliojo mokymo(si) veikloje;

8. su jaunimu dirbantis asmuo – asmuo 
dalyvaujantis formaliojo arba neformaliojo 
mokymo(si) veikloje;

Or. en

Pakeitimas 139
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. pagyvenę asmenys – 55 ir daugiau 
metų amžiaus asmenys;

Or. de
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Pakeitimas 140
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. mokslo institucija – bet kokia švietimo 
institucija, kurios tikslas – švietimas ir 
moksliniai tyrimai;

12. mokslo institucija – bet kokia švietimo 
institucija, kurios tikslas – švietimas 
ir(arba) moksliniai tyrimai;

Or. en

Pakeitimas 141
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. profesinis rengimas – bet kokios 
formos pirminis profesinis švietimas ir 
mokymas, įskaitant techninį ir profesinį 
mokymą bei gamybinę praktiką, kurio 
pabaigoje suteikiama kompetentingų 
atitinkamos valstybės narės institucijų 
pripažįstama profesinė kvalifikacija, bei 
tęstinis profesinis švietimas ir mokymas, 
kuriame asmuo dalyvauja savo darbinės 
veiklos metu;

13. profesinis rengimas – bet kokios 
formos profesinis švietimas ir mokymas, 
įskaitant techninį ir profesinį mokymą bei 
gamybinę praktiką, kurio pabaigoje 
suteikiama kompetentingų atitinkamos 
valstybės narės institucijų pripažįstama 
kvalifikacija, bei tęstinis profesinis 
švietimas ir mokymas, kuriame asmuo 
dalyvauja savo darbinės veiklos metu;

Or. en

Pakeitimas 142
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. suaugusiųjų mokymas(is) – bet kokios 14. besimokantys suaugusieji – 25–64 
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formos neprofesinis formalusis, 
neformalusis suaugusiųjų mokymas(is) 
arba savišvieta;

amžiaus asmenys, dalyvaujantys 
mokymosi veikloje. Tai gali būti ir vyresni 
nei 16 metų asmenys, nedalyvaujantys 
formalioje švietimo sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 143
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14. suaugusiųjų mokymas(is) – bet kokios 
formos neprofesinis formalusis, 
neformalusis suaugusiųjų mokymas(is) 
arba savišvieta;

14. suaugusiųjų mokymas(is) – bet kokios 
formos neprofesinis formalusis, 
neformalusis suaugusiųjų mokymas(is) 
arba savišvieta visais suaugusiųjų amžiaus 
etapais;

Or. de

Pakeitimas 144
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. besimokantys suaugusieji – asmenys, 
pabaigę vidurinę mokyklą ir 
dalyvaujantys mokymosi programose;

Or. en

Pakeitimas 145
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. besimokantys suaugusieji – 25–64 
amžiaus asmenys, dalyvaujantys 
mokymosi veikloje;

Or. de

Pakeitimas 146
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 14 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14b. savanoriška veikla – veikla, kurios 
asmuo imasi laisva valia ir dėl kurios jis 
turi skirti laiko ir energijos veiksmams, 
kurie duoda naudos kitiems asmenims ar 
visuomenei bendrai. Šia veikla 
nesiekiama pelno ir ji negali būti 
grindžiama materialinės ar finansinės 
naudos siekimu;

Or. de

Pakeitimas 147
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. jaunimo veikla – jaunuolių 
savarankiškai ar su grupe vykdoma 
nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo 
mainai ar savanoriška veikla), kuriai 
būdingas neformalusis mokymasis;

17. jaunimo veikla – jaunuolių 
savarankiškai ar su grupe vykdoma 
nemokyklinė savanoriška veikla 
(pavyzdžiui, jaunimo mainai ar savanoriška 
veikla), kuriai būdingas neformalusis 
mokymasis;

Or. en
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Pakeitimas 148
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. partnerystės susitarimas – kelių 
skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių 
institucijų ar organizacijų susitarimas 
drauge vykdyti švietimo, mokymo ir 
jaunimo reikalų europinę veiklą arba 
suburti formalų ar neformalų atitinkamos 
srities tinklą. Sporto srityje tai susitarimas 
su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, 
pavyzdžiui, skirtingų valstybių narių 
profesionalaus sporto organizacijomis ar 
mecenatais, siekiant pritraukti papildomos 
paramos, kad būtų pasiekti programos 
tikslai;

18. partnerystės susitarimas – kelių 
skirtingose dalyvaujančiose šalyse
įsikūrusių institucijų, socialinių partnerių,
organizacijų ir (arba) įmonių susitarimas 
drauge vykdyti bet kokio pobūdžio bendrą
švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
europinę veiklą arba suburti formalų ar 
neformalų atitinkamos srities tinklą. Sporto 
srityje tai susitarimas su viena ar keliomis 
trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, skirtingų 
valstybių narių profesionalaus sporto 
organizacijomis ar mecenatais, siekiant 
pritraukti papildomos paramos, kad būtų
pasiekti programos tikslai; Jeigu 
dalyvavimu siekiama kokybiškesnės 
partnerystės, dalyvauti taip pat gali 
institucijos ir (arba) organizacijos iš 
trečiųjų šalių;

Or. de

Pakeitimas 149
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. partnerystės susitarimas – kelių 
skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių 
institucijų ar organizacijų susitarimas 
drauge vykdyti švietimo, mokymo ir 
jaunimo reikalų europinę veiklą arba 
suburti formalų ar neformalų atitinkamos 
srities tinklą. Sporto srityje tai susitarimas 

18. partnerystės susitarimas – kelių 
skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių 
institucijų ar organizacijų susitarimas 
drauge vykdyti švietimo, mokymo ir 
jaunimo reikalų europinę veiklą arba 
suburti formalų ar neformalų atitinkamos 
srities tinklą. Sporto srityje tai susitarimas 
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su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, 
pavyzdžiui, skirtingų valstybių narių
profesionalaus sporto organizacijomis ar 
mecenatais, siekiant pritraukti papildomos 
paramos, kad būtų pasiekti programos 
tikslai;

su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, 
pavyzdžiui, skirtingų dalyvaujančių šalių 
profesionalaus sporto organizacijomis ar 
mecenatais, siekiant pritraukti papildomos 
paramos, kad būtų pasiekti programos 
tikslai;

Or. en

Pakeitimas 150
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. ES skaidrumo užtikrinimo priemonės –
priemonės, padedančios 
suinteresuotosioms šalims suprasti, 
įvertinti ir tinkamai pripažinti mokymosi 
rezultatus ir kvalifikacijas visoje 
Sąjungoje;

26. Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo
priemonės – priemonės, padedančios 
dalyvaujantiems subjektams suprasti, 
įvertinti ir tinkamai pripažinti mokymosi 
rezultatus ir kvalifikacijas visoje 
Sąjungoje;

Or. de

Pakeitimas 151
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a. mėgėjiškas sportas – organizuotas 
sportas, kuriuo vietos lygiu užsiima 
sportininkai mėgėjai ir sportas visiems.

Or. de

Pakeitimas 152
Martin Kastler



PE494.656v02-00 36/105 AM\911593LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a. mėgėjiškas sportas – organizuotas 
sportas, kuriuo vietos lygiu užsiima 
sportininkai mėgėjai ir sportas visiems.

Or. de

Pakeitimas 153
Sampo Terho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a. mėgėjiškas sportas – organizuotas 
sportas, kuriuo vietos lygiu ir dažnai 
remiantis savanoriška veikla, užsiima 
sportininkai mėgėjai.

Or. en

Pakeitimas 154
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl 
tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, 
kuriais siekiama ilgalaikio sisteminio 
poveikio;

(a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl 
tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, 
kuriais siekiama tvaraus sisteminio 
poveikio;

Or. de
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Pakeitimas 155
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl 
tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, 
kuriais siekiama ilgalaikio sisteminio 
poveikio;

(a) tarptautinio veiklos pobūdžio, ypač dėl 
tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo, 
kuriais siekiama ilgalaikio individualaus, 
organizacinio ir sisteminio poveikio;

Or. de

Pakeitimas 156
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) teigiamo poveikio Europos 
indentitetui ir ES pilietybės stiprinimui; 

Or. de

Pakeitimas 157
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) indėlio stiprinant bendras 
europietiškas vertybes ir Europos 
pilietybės skatinimui, ypač tarp jaunų 
asmenų Europoje.

Or. de
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Pakeitimas 158
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) papildomumo ir sinergijos su kitomis 
nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis 
Sąjungos programomis ir politikos veikla, 
užtikrinančių masto ekonomiją ir kritinę 
masę;

(b) papildomumo ir sinergijos su kitomis 
nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis 
Sąjungos programomis ir politikos veikla;

Or. de

Pakeitimas 159
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) papildomumo ir sinergijos su kitomis 
nacionalinėmis, tarptautinėmis ir kitomis 
Sąjungos programomis ir politikos veikla, 
užtikrinančių masto ekonomiją ir kritinę 
masę;

(b) papildomumo ir sinergijos su kitomis 
regioninėmis, nacionalinėmis, 
tarptautinėmis ir kitomis Sąjungos 
programomis ir politikos veikla, 
užtikrinančių masto ekonomiją ir kritinę 
masę;

Or. de

Pakeitimas 160
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmingo Sąjungos kvalifikacijos 
pripažinimo ir skaidrumo priemonių 
naudojimo.

(c) veiksmingo Sąjungos kvalifikacijos 
pripažinimo ir skaidrumo priemonių 
naudojimo bei naudos pagrindinėms 
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Europos Sąjungos vertybėms, ypač 
pasiremiant SESV 9 straipsniu ir 
Pagrindinių teisių chartija.

Or. en

Pakeitimas 161
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Europos identiteto kūrimo ir 
stiprinimo per švietimą, susitikimus, 
dalyvavimą ir sportą, kaip aktyvios, 
vertikalios organizacijos„Generation 
Europe“ veiklos pagrindą bei ES 
pilietybės stiprinimo.

Or. de

Pakeitimas 162
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie
strategijos „Europa 2020“ ir Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginės programos („ET 2020“)
tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose 
dokumentuose nustatytus lyginamuosius 
standartus, taip pat prie 2010–2018 m. 
Europos bendradarbiavimo jaunimo 
reikalų srityje atnaujintos sistemos, 
tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo 
sistemų vystymosi ir sporto europinio 
matmens plėtotės.

1. Programa siekiama prisidėti prie šių 
tikslų:
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a) Europos vertybių skatinimo pagal ES 
sutarties 2 ir 9 straipsnius bei Pagrindinių 
teisių chartiją;
b) strategijos „Europa 2020“ ir jos 
pagrindinių tikslų, ypač švietimo, 
užimtumo bei skurdo mažinimo srityse;
c) Europos bendradarbiavimo švietimo ir 
mokymo srityje strateginės programos 
(„ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus 
lyginamuosius standartus;
d) 2010–2018 m. Europos 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 
atnaujintos sistemos;
e) atnaujinto Kopenhagos proceso (2011–
2020 m.);
f) atnaujintos Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarkės;
g) tvaraus trečiųjų šalių aukštojo mokslo 
ir profesinio mokymo sistemų vystymosi;
h) sporto europinio matmens vystymo 
laikantis Europos Sąjungos darbo plano 
sporto srityje.

Or. en

Pakeitimas 163
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa siekiama prisidėti prie 
strategijos „Europa 2020“ ir Europos 
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 
srityje strateginės programos („ET 2020“) 
tikslų, įskaitant atitinkamus šiuose 
dokumentuose nustatytus lyginamuosius 
standartus, taip pat prie 2010–2018 m. 
Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų 
srityje atnaujintos sistemos, tvaraus 
trečiųjų šalių aukštojo mokslo sistemų 

1. Programa siekiama prisidėti prie šių
tikslų:
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vystymosi ir sporto europinio matmens 
plėtotės.

a) europinių vertybių propagavimo pagal 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį;
b) strategijos „Europa 2020“ ir pagrindinių 
jos siekių, ypač švietimo, užimtumo ir 
skurdo mažinimo srityse;
c) Europos bendradarbiavimo švietimo ir 
mokymo srityje strateginės programos 
(„ET 2020“) tikslų, įskaitant atitinkamus 
lyginamuosius standartus;
d) 2010–2018 m. Europos 
bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje 
atnaujintos sistemos, o taip pat prie 
socialinės sanglaudos Europoje skatinimo 
pasiremiant Europos pilietybės ir 
dalyvavimo koncepcija bei prie 
solidarumo stiprinimo, tarpkultūrinio 
bendradarbiavimo ir tolerancijos jaunimo 
tarpe.
e) atnaujinto Kopenhagos proceso (2011–
2020 m.);
f) atnaujintos Europos suaugusiųjų 
mokymosi darbotvarkės;
g) tvaraus trečiųjų šalių švietimo ir 
mokymo sistemų vystymosi ir

h) sporto europinio matmens plėtotės 
laikantis Europos Sąjungos darbo plano 
sporto srityje.

Or. de

Pakeitimas 164
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Programa yra skatinamos Europos 
vertybės, europietiška savimonė ir 
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dalyvavimas Europos demokratiniuose 
procesuose, o taip pat piliečių 
dalyvavimas ir solidarumas, įskaitant 
kartų solidarumą.

Or. de

Pakeitimas 165
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visų pirma siekiama prisidėti prie šių 
strategijos „Europa 2020“ pagrindinių 
tikslų:

Išbraukta.

a) sumažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių;
b) padidinti aukštąjį išsilavinimą įgijusių 
30–34 m. asmenų skaičių.

Or. de

Pakeitimas 166
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padėti sėkmingai pereiti nuo 
mokymosi į profesinį gyvenimą ir tuo 
sumažinti jaunimo nedarbą;

Or. de

Pakeitimas 167
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) sustiprinti atnaujintus Europos 
bendradarbiavimo jaunimo srityje (2010–
2018 m.) pagrindus, o ypač skatinti 
aktyvią pilietinę visuomenę ir Europos 
pilietybę, toliau stiprinant solidarumą, 
toleranciją ir tarpkultūrinį 
bendradarbiavimą Europoje jaunimo 
tarpe, siekiant Europos Sąjungoje stiprinti 
sanglaudą.

Or. de

Pakeitimas 168
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Programos veiksmai

1. Švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto 
reikalų srityse įgyvendinant Programą jos 
tikslų siekiama šių trijų tipų veikla:
− asmenų judumas mokymosi tikslais,
− bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais,
− politinių reformų rėmimas.
2. „Jean Monnet“ veikla nustatyta 10 
straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo ankstesnį 6 straipsnį perkelti į bendrąsias šio reglamento nuostatas, kadangi 
jame nustatoma visų šiame reglamente siūlomų veiksmų struktūra.
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Pakeitimas 169
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Paprogramiai

Sektorių paprogramiai yra šie:
a) „Mokyklos“ – susijęs su bendruoju 
lavinimu;
b) „Aukštasis mokslas“ – susijęs su visų 
rūšių aukštuoju mokslu;
c) „Profesinis rengimas ir mokymas“ –
susijęs su profesiniu švietimu ir mokymu;
d) „Suaugusiųjų švietimas“ – susijęs su 
suaugusiųjų mokymusi.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo aiškiai išvardyti paprogramius, skirtus kiekvienam ir visiems švietimo 
sektoriams, kad ir kokios antraštės bus parinktos paprogramiams šios nuomonės priėmimo 
eigoje.

Pakeitimas 170
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Švietimas, mokymas ir jaunimas Švietimas ir mokymas

Or. de
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Pakeitimas 171
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretieji tikslai Konkretieji paprogramių tikslai

Or. de

Pakeitimas 172
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
srityse Programa siekiama tokių 
konkrečiųjų tikslų:

1. Vadovaujantis bendraisiais Programos 
tikslais įgyvendinant šiame skyriuje 
nurodytus paprogramius siekiama tokių 
konkrečiųjų tikslų:

Or. de

Pakeitimas 173
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Kelti darbo rinkai ir visuomenei 
aktualių svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių 
lygį, didinti jaunimo dalyvavimą 
demokratiniame Europos gyvenime, visų 
pirma jaunuoliams, besimokantiems 
asmenims, darbuotojams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims teikiant daugiau 
judumo mokymosi tikslais galimybių ir 
užtikrinant glaudesnes švietimo, jaunimo 

(a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių 
svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, taip 
pat skatinti socialinę įtrauktį.
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sektorių ir darbo rinkos sąsajas.

Or. de

Pakeitimas 174
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių 
svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, 
didinti jaunimo dalyvavimą 
demokratiniame Europos gyvenime, visų 
pirma jaunuoliams, besimokantiems 
asmenims, darbuotojams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims teikiant daugiau 
judumo mokymosi tikslais galimybių ir 
užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo 
sektorių ir darbo rinkos 
bendradarbiavimą.

(a) kelti dalyvavimui visuomenės 
gyvenime aktualių svarbiausių gebėjimų ir 
įgūdžių lygį, skatinti socialinę įtrauktį, 
visų pirma jaunuoliams, visų amžiaus 
grupių besimokantiems asmenims, 
bendrųjų ir specialybės dalykų 
mokytojams, moderatoriams, 
savanoriams, mokyklų vadovams, 
jauniems su jaunimu dirbantiems 
asmenims ir neakademiniams teikiant 
daugiau judumo mokymosi tikslais 
galimybių.

Or. en

Pakeitimas 175
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių 
svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, 
didinti jaunimo dalyvavimą 
demokratiniame Europos gyvenime, visų 
pirma jaunuoliams, besimokantiems 
asmenims, darbuotojams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims teikiant daugiau 
judumo mokymosi tikslais galimybių ir 
užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo 

(a) kelti darbo rinkai ir socialinei 
sanglaudai aktualių svarbiausių gebėjimų 
ir įgūdžių lygį, didinti visą gyvenimą 
besimokančių asmenų ir, visų pirma,
jaunimo dalyvavimą demokratiniame 
Europos gyvenime, taip pat skatinti 
asmens saviraišką, visų pirma 
jaunuoliams, visą gyvenimą
besimokantiems asmenims, darbuotojams 
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sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą. ir su jaunimu dirbantiems asmenims 
teikiant daugiau judumo mokymosi tikslais 
galimybių ir užtikrinant glaudesnes 
švietimo, jaunimo sektorių ir darbo rinkos 
sąsajas.

Or. en

Pakeitimas 176
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių 
svarbiausių gebėjimų ir įgūdžių lygį, 
didinti jaunimo dalyvavimą 
demokratiniame Europos gyvenime, visų 
pirma jaunuoliams, besimokantiems 
asmenims, darbuotojams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims teikiant daugiau 
judumo mokymosi tikslais galimybių ir 
užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo 
sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą.

(a) kelti darbo rinkai ir visuomenei aktualių 
svarbiausių gebėjimų, įgūdžių ir žinių lygį, 
didinti jaunimo dalyvavimą 
demokratiniame Europos gyvenime, visų 
pirma jaunuoliams, besimokantiems 
asmenims, darbuotojams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims teikiant daugiau 
judumo mokymosi tikslais galimybių ir 
užtikrinant geresnį švietimo, jaunimo 
sektorių ir darbo rinkos bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 177
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gerinti visų nepalankioje padėtyje 
esančių ir (arba) per mažai atstovaujamų 
grupių prieigą prie visų ES judumo 
programų, švietimo ir mokymo, taip pat 
jaunimo veiklos;

Or. en
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Pakeitimas 178
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) skatinti verslumo įgūdžius rengiant 
naujus verslininkus ir remiant veiksmingą 
MVĮ darbuotojų įgūdžių ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 179
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Skatinti kokybę, inovacijas, 
meistriškumą ir internacionalizavimą 
švietimo institucijų lygmeniu, taip pat 
vykdant su jaunimu susijusią veiklą, visų 
pirma plėtojant tarptautinį švietimo ir 
mokymo paslaugų teikėjų, jaunimo 
organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą.

Išbraukta.

Susijęs rodiklis: Programoje dalyvavusių 
organizacijų, parengusių ar pritaikiusių 
novatoriškus metodus, procentinė dalis

Or. de

Pakeitimas 180
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant 
neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti 
Europos bendradarbiavimą jaunimo 
reikalų srityje, visų pirma stiprinant 
politinį bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio, regionų ir vietos lygmens 
politines reformas, remti švietimo ir 
mokymo, įskaitant neformalųjį švietimą ir 
savišvietą, sistemų modernizaciją, visų 
pirma stiprinant politinį bendradarbiavimą, 
geriau naudoti pripažinimo ir skaidrumo 
priemones ir skleisti gerąją patirtį.

Or. de

Pakeitimas 181
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant
neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti 
Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų 
srityje, visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant 
neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti 
Europos bendradarbiavimą ir papildyti 
politines reformas vietos, regionų, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis
jaunimo reikalų srityje, visų pirma 
stiprinant politinį bendradarbiavimą, geriau 
naudoti pripažinimo ir skaidrumo 
priemones ir skleisti gerąją patirtį.

Or. en

Pakeitimas 182
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant 
neformalųjį, sistemų modernizaciją, remti 
Europos bendradarbiavimą jaunimo reikalų 
srityje, visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

(c) remti Europos mokymosi visą 
gyvenimą erdvės kūrimą, skatinti 
nacionalinio lygmens politines reformas, 
remti švietimo ir mokymo, įskaitant 
savišvietą ir neformalųjį mokymąsi, 
sistemų modernizaciją, remti Europos 
bendradarbiavimą jaunimo reikalų srityje, 
visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudoti 
pripažinimo ir skaidrumo priemones ir 
skleisti gerąją patirtį.

Or. de

Pakeitimas 183
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo 
reikalų tarptautinį matmenį aukštojo 
mokslo lygmeniu didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo institucijų patrauklumą 
ir tokiomis priemonėmis kaip ES ir 
trečiųjų šalių švietimo institucijų 
bendradarbiavimo ir judumo tarp jų 
skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių 
pajėgumų didinimas remiant Sąjungos 
išorės veiksmus, įskaitant vystymosi 
tikslus.

(d) didinti švietimo ir mokymo tarptautinį 
matmenį plėtojant Sąjungos ir trečiųjų 
šalių institucijų bendradarbiavimą 
profesinio rengimo ir aukštojo mokslo 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 184
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didinti švietimo, mokymo ir jaunimo 
reikalų tarptautinį matmenį aukštojo 
mokslo lygmeniu didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo institucijų patrauklumą ir 
tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų 
šalių švietimo institucijų bendradarbiavimo 
ir judumo tarp jų skatinimas ir tikslingas 
trečiųjų šalių pajėgumų didinimas remiant 
Sąjungos išorės veiksmus, įskaitant 
vystymosi tikslus.

(d) didinti švietimo ir mokymo tarptautinį 
matmenį didinant Sąjungos švietimo ir 
mokymo institucijų patrauklumą ir 
tokiomis priemonėmis kaip ES ir trečiųjų 
šalių švietimo ir mokymo institucijų 
bendradarbiavimo ir judumo tarp jų 
skatinimas ir tikslingas trečiųjų šalių 
pajėgumų didinimas remiant Sąjungos 
išorės veiksmus, įskaitant vystymosi 
tikslus.

Or. de

Pakeitimas 185
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies e punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijęs rodiklis: kalbinius įgūdžius 
pagerinusių dalyvių procentinė dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 186
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijęs rodiklis: studentų, dalyvaujančių 
su „Jean Monnet“ susijusioje veikloje, 
skaičius.

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 187
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) remti kompetencijos, kvalifikacijų ir 
įgūdžių skaidrumą šalyse partnerėse 
reformuojant kvalifikacijų ir švietimo 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 188
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) skatinti teisingumą ir aktyvų 
pilietiškumą;

Or. de

Pakeitimas 189
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) skatinti Europos pilietiškumą ir 
Europos idėją užtikrinant mokymosi 
galimybes ir teikti mokymosi vietas, 
kuriose galima būtų diskutuoti Europos 
sanglaudos uždavinių ir problemų 
klausimais;

Or. en
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Pakeitimas 190
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, įgyvendinant paprogramį 
„Profesinis rengimas ir mokymas“ 
siekiama šių konkrečių profesinio 
rengimo ir mokymo srities tikslų:
a) stiprinti studentų, įskaitant gamybinę 
stažuotę atliekančius asmenis, bendrųjų ir 
specialybės dalykų mokytojus, judumą 
mokymosi tikslais;
b) didinti profesinio rengimo ir mokymo 
patrauklumą ir meistriškumą skatinant 
kokybę ir veiksmingumą;
c) skatinti neformaliojo švietimo ir 
savišvietos pripažinimą, ypač tęstinio 
profesinio rengimo ir mokymo srityje;
d) skatinti lanksčią prieigą prie mokymo 
ir kvalifikacijų;
e) skatinti įtraukią prieigą remiant 
vadinamąją antrą galimybę įgyti svarbių 
gebėjimų ir įgūdžių, ypač tiems, kas 
nebaigė mokyklos, nesimokančiam, 
nedirbančiam ar mokymuose 
nedalyvaujančiam jaunimui, neįgaliems 
žmonėms, vyresnio amžiaus žmonėms ar 
žmonėms iš migrantų šeimų;
f) skatinti darbo, asmeninio gyvenimo ir 
mokymosi pusiausvyrą, ypač kalbant apie 
tęstinį profesinį rengimą ir mokymą.

Or. de

Pakeitimas 191
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal „Suaugusiųjų švietimo“ 
paprogramę suaugusiųjų mokymo(si) 
srityje siekiama šių konkrečių tikslų:
a) stiprinti besimokančių suaugusiųjų ir 
vyresnio amžiaus savanorių dalyvavimą 
europinėse programose, visų pirma, 
įgyvendinant valstybių narių judumo 
projektus;
b) remiant mokymosi visą gyvenimą 
kultūrą skatinti, kad suaugusieji, ypač 
žemos kvalifikacijos, nuolat įgytų žinių ir 
mokytųsi;
c) skatinti darbo, asmeninio gyvenimo ir 
mokymosi pusiausvyrą;
d) skatinti veiksmingų visą gyvenimą 
trunkančio orientavimo sistemų kūrimą;
e) skatinti neformaliojo švietimo ir 
savišvietos pripažinimą;
f) skatinti vyresnių žmonių aktyvumą, 
nepriklausomumą ir sveikatingumą.

Or. en

Pakeitimas 192
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal „Suaugusiųjų švietimo“ 
paprogramę suaugusiųjų mokymo(si) 
srityje siekiama šių konkrečių tikslų:
a) stiprinti suaugusiųjų judumą 
mokymosi tikslais;
b) remiant mokymosi visą gyvenimą 
kultūrą skatinti, kad suaugusieji, ypač 
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žemos kvalifikacijos, nuolat įgytų žinių ir 
mokytųsi;
c) skatinti darbo, asmeninio gyvenimo ir 
mokymosi pusiausvyrą;
d) skatinti veiksmingų visą gyvenimą 
trunkančio orientavimo sistemų kūrimą;
e) skatinti neformaliojo švietimo ir 
savišvietos pripažinimą;
f) skatinti vyresnių žmonių aktyvumą, 
nepriklausomumą ir sveikatingumą.

Or. de

Pakeitimas 193
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Programos ir jos paprogramių 
vertinimo tikslais Komisija, laikydamasi 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros, patvirtina su 
kiekvienu konkrečiu tikslu susijusius 
išmatuojamus svarbius rodiklius. 
Komisija atsižvelgia į švietimo ir mokymo 
srityje jau nustatytus rodiklius.

Or. de

Pakeitimas 194
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
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Programos veiksmai
1. Švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
srityje Programos tikslų siekiama trijų 
tipų veikla:
(a) pavienių asmenų judumas mokymosi 
tikslais;
(b) bendradarbiavimas inovacijų ir 
gerosios patirties sklaidos tikslais;
(c) politinių reformų rėmimas.
2. „Jean Monnet“ veikla nustatyta 10 
straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo ankstesnį 6 straipsnį perkelti į bendrąsias šio reglamento nuostatas, kadangi 
jame nustatoma visų šiame reglamente siūlomų veiksmų struktūra.

Pakeitimas 195
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštųjų mokyklų studentų ir 
profesinių mokyklų moksleivių, taip pat 
neformalioje veikloje dalyvaujančių 
jaunuolių, tarptautinio judumo tarp 
Programoje dalyvaujančių šalių, kaip 
nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas 
gali būti studijos institucijoje partnerėje, 
stažuotė užsienyje ar dalyvavimas 
jaunimo veikloje, visų pirma 
savanoriškoje. Judumas, kurio tikslas –
užsienyje baigti magistrantūros studijas, 
remiamas pagal studentų paskolų 
garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 
straipsnio 3 dalyje;

(a) įgyvendinant paprogramį „Profesinis 
rengimas ir mokymas“, studentų, įskaitant 
gamybinę stažuotę atliekančius asmenis, 
bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojus,
tarptautinio judumo;

Or. de
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Pakeitimas 196
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštųjų mokyklų studentų ir 
profesinių mokyklų moksleivių, taip pat 
neformalioje veikloje dalyvaujančių 
jaunuolių, tarptautinio judumo tarp 
Programoje dalyvaujančių šalių, kaip 
nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas 
gali būti studijos institucijoje partnerėje, 
stažuotė užsienyje ar dalyvavimas jaunimo 
veikloje, visų pirma savanoriškoje. 
Judumas, kurio tikslas – užsienyje baigti 
magistrantūros studijas, remiamas pagal 
studentų paskolų garantijų sistemą, kaip 
nustatyta 14 straipsnio 3 dalyje;

(a) formaliojo ir neformaliojo švietimo ir 
savišvietos veikloje dalyvaujančių 
jaunuolių ar besimokančių suaugusiųjų 
arba jų mokytojų tarptautinio judumo tarp 
Programoje dalyvaujančių šalių, kaip 
nustatyta 18 straipsnyje. Judumo tikslas 
gali būti mokymasis ar studijos 
institucijoje partnerėje, stažuotė užsienyje 
ar dalyvavimas jaunimo veikloje, visų 
pirma savanoriškoje. Judumas, kurio 
tikslas – užsienyje baigti magistrantūros 
studijas, remiamas pagal studentų paskolų 
garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 
straipsnio 3 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 197
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių 
mokyklų moksleivių, taip pat neformalioje 
veikloje dalyvaujančių jaunuolių, 
tarptautinio judumo tarp Programoje 
dalyvaujančių šalių, kaip nustatyta 18 
straipsnyje. Judumo tikslas gali būti 
studijos institucijoje partnerėje, stažuotė 
užsienyje ar dalyvavimas jaunimo veikloje, 
visų pirma savanoriškoje. Judumas, kurio 
tikslas – užsienyje baigti magistrantūros 
studijas, remiamas pagal studentų paskolų 

(a) aukštųjų mokyklų studentų ir profesinių 
mokyklų moksleivių, jaunų darbuotojų,
taip pat visų neformalioje veikloje 
dalyvaujančių jaunuolių, tarptautinio 
judumo tarp Programoje dalyvaujančių 
šalių, kaip nustatyta 18 straipsnyje. Judumo 
tikslas gali būti studijos institucijoje 
partnerėje, stažuotė užsienyje ar 
dalyvavimas jaunimo veikloje, visų pirma 
savanoriškoje. Judumas, kurio tikslas –
užsienyje baigti magistrantūros studijas, 



PE494.656v02-00 58/105 AM\911593LT.doc

LT

garantijų sistemą, kaip nustatyta 14 
straipsnio 3 dalyje;

remiamas pagal studentų paskolų garantijų 
sistemą, kaip nustatyta 14 straipsnio 3 
dalyje;

Or. de

Pakeitimas 198
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) studentų judumo, kad skirstant 
programos ERASMUS dotacijas būtų 
vadovaujamasi „socialiniais kriterijais“ –
taip mažesnes pajamas gaunantys 
studentai galėtų pasinaudoti studentų 
judumo laikotarpiais nesibaimindami dėl 
to, kad neturės pakankamų finansinių 
išteklių;

Or. en

Pakeitimas 199
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) sudaryti dirbantiems studentams 
galimybę keliauti į užsienį, kad jie galėtų 
vienu metu derinti ERASMUS judumo 
programas, skirtas įsidarbinti (darbas ne 
visą darbo laiką) ir studijuoti gaunant 
didesnę dotaciją. Taip būtų galima 
suderinta socialinė, akademinė ir 
profesinė integracija priimančioje šalyje, 
maža to, būtų sudominti studentai, 
nemanantys, kad vykti į užsienį tik 
studentų judumo pagrindu naudinga.
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Or. en

Pakeitimas 200
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tarptautinis darbuotojų judumas 
dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 
18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba 
kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

(b) pagal paprogramį „Suaugusiųjų 
švietimas“ – tarptautinio besimokančių 
suaugusiųjų ir suaugusiųjų švietimo 
srities darbuotojų judumo. Šis judumas
gali būti įgyvendinamas rengiant vizitus, 
praktinius seminarus, padėjėjams skirtą 
praktiką, vyresnio amžiaus asmenų 
savanoriškos veiklos projektus ir 
suaugusiųjų švietimo programų dalyvių 
mainus, taip pat suaugusiųjų švietimo 
srities darbuotojams skirtus mokymus ir 
profesinio tobulinimosi kursus.

Or. de

Pakeitimas 201
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tarptautinis darbuotojų judumas 
dalyvaujančiose šalyse reglamentuojamas 
18 straipsnyje. Tai judumas mokymo arba 
kvalifikacijos kėlimo užsienyje tikslais.

(b) aukštųjų mokyklų studentų, mokinių 
ir profesinio rengimo ir lavinimo studentų 
bei gamybinę praktiką atliekančių 
asmenų judumo tarp 18 straipsnyje 
nurodytų dalyvaujančių šalių. Tai 
judumas mokymo arba kvalifikacijos 
kėlimo užsienyje tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 202
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis studentų, jaunuolių ir aukštojo 
mokslo srities darbuotojų judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, 
kuriuo siekiama kokybiškų programų, 
kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas 
ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo 
laipsnis, arba kuris organizuojamas 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei 
neformalusis mokymasis.

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis moksleivių, studentų, 
besimokančių suaugusiųjų ir aukštojo 
mokslo, profesinio lavinimo ir rengimo 
bei suaugusiųjų mokymosi srities 
darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš 
jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama 
kokybiškų programų, kurias baigus 
gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis 
kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, arba kuris 
organizuojamas paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas, bei neformalusis mokymasis.

Or. en

Pakeitimas 203
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis studentų, jaunuolių ir aukštojo 
mokslo srities darbuotojų judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, 
kuriuo siekiama kokybiškų programų, 
kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas 
ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo 
laipsnis, arba kuris organizuojamas 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei 
neformalusis mokymasis.

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis studentų, besimokančių 
suaugusiųjų ir aukštojo mokslo, profesinio 
lavinimo ir rengimo bei suaugusiųjų 
mokymosi srities darbuotojų judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, 
kuriuo siekiama kokybiškų programų, 
kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas 
ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo 
laipsnis, arba kuris organizuojamas 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei 
neformalusis mokymasis.
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Or. de

Pakeitimas 204
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis studentų, jaunuolių ir aukštojo 
mokslo srities darbuotojų judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų, įskaitant judumą, 
kuriuo siekiama kokybiškų programų, 
kurias baigus gaunamas jungtinis, dvigubas 
ar dauginis kvalifikacinis ar mokslo 
laipsnis, arba kuris organizuojamas 
paskelbus kvietimą teikti paraiškas, bei 
neformalusis mokymasis.

2. Šia veikla taip pat bus remiamas 
tarptautinis studentų, profesinio rengimo 
studentų ir jaunuolių, bet kokio amžiaus 
studentų ir aukštojo mokslo srities 
darbuotojų judumas į trečiąsias šalis ir iš
jų, įskaitant judumą, kuriuo siekiama 
kokybiškų programų, kurias baigus 
gaunamas jungtinis, dvigubas ar dauginis 
kvalifikacinis ar mokslo laipsnis, kuris 
grindžiamas kalbų mokymu ir 
suaugusiųjų švietimu arba kuris 
organizuojamas paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas, bei neformalusis mokymasis.

Or. de

Pakeitimas 205
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais siekiama:

1. Pagal paprogramius, kuriuos apima šis 
skyrius, siekiama:

Or. de

Pakeitimas 206
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo ar 
susijusiuose sektoriuose veikiančių
organizacijų tarptautinės strateginės 
partnerystės, padedančios plėtoti ir 
įgyvendinti bendras iniciatyvas ir 
skatinančios dalytis patirtimi ir moksline 
informacija;

(a) su švietimu ir mokymu susijusių
institucijų, socialinių partnerių ir (arba)
organizacijų tarptautinės strateginės 
partnerystės, siekiant plėtoti ir įgyvendinti 
bendras iniciatyvas ir skatinti dalytis 
patirtimi ir moksline informacija;

Or. de

Pakeitimas 207
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo ar 
susijusiuose sektoriuose veikiančių
organizacijų tarptautinės strateginės 
partnerystės, padedančios plėtoti ir 
įgyvendinti bendras iniciatyvas ir 
skatinančios dalytis patirtimi ir moksline 
informacija;

(a) su švietimo, mokymo ir (arba) jaunimo 
veikla susijusių arba jos dalyviams ar 
kitiems susijusiems sektoriams 
atstovaujančių organizacijų tarptautinės 
strateginės partnerystės, padedančios 
plėtoti ir įgyvendinti bendras iniciatyvas ir 
skatinančios dalytis patirtimi ir moksline 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 208
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) švietimui ir jaunimui skirtų IT 
rėmimo platformų, įskaitant 
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„eTwinning“, padedančių mokytis 
vieniems iš kitų, skatinančių virtualų 
judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, 
kuriomis galėtų naudotis dalyviai iš 
kaimynystės šalių;

Or. de

Pakeitimas 209
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių ir švietimo institucijų 
tarptautinės partnerystės:

Išbraukta.

– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 
žinių sąjungų, suteikiančių reikiamų 
mokymosi galimybių ir taip skatinančių 
kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, 
įskaitant naujų mokymo programų 
rengimą;
– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti 
įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

Or. de

Pakeitimas 210
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) įmonių ir švietimo institucijų 
tarptautinės partnerystės:

(b) organizacijų ir švietimo institucijų 
tarptautinės partnerystės:

Or. en

Pakeitimas 211
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir įmonės, siekia didinti 
įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

– vadinamųjų įgūdžių sąjungų, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir organizacijos siekia 
skatinti ugdyti įgūdžius, pritaikytus 
atsižvelgiant į tvarios ekonomikos ir 
visuomenės reikmes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 212
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendradarbiavimo inovacijų ir geros 
praktikos srityje veiksmais remiamos 
toliau nurodyto pobūdžio įmonių ir 
švietimo institucijų tarptautinės 
partnerystės:
– aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 
žinių sąjungos, suteikiančių reikiamų 
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mokymosi galimybių ir taip skatinančių 
kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą, 
įskaitant naujų mokymo programų 
rengimą;
– vadinamosios įgūdžių sąjungos, kuriose 
dalyvaujantys švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjai ir įmonės siekia didinti 
įsidarbinimo galimybes, rengti naujų tam 
tikram sektoriui aktualių mokymo 
programų, plėtoti naujoviškus profesinio 
rengimo metodus ir diegti Sąjungos 
lygmens pripažinimo priemones;

Or. de

Pakeitimas 213
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
pajėgumų didinimas, regioninė 
integracija, dalijimasis žiniomis ir 
modernizavimo veikla plėtojant ES ir 
trečiųjų šalių švietimo įstaigų ir 
organizacijų partnerystes, kad būtų 
galima mokytis vieniems iš kitų, vykdyti 
bendrus švietimo projektus ir skatinti 
regioninį bendradarbiavimą, visų pirma 
su kaimynystės šalimis.

Or. de

Pakeitimas 214
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
pajėgumų didinimas, regioninė 
integracija, dalijimasis žiniomis ir 
modernizavimo veikla plėtojant Sąjungos 
ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo ir su 
jaunimu susijusių institucijų partnerystę, 
kad būtų galima mokytis vieniems iš kitų 
ir vykdyti bendrus švietimo projektus, 
kuriais skatinamas regioninis 
bendradarbiavimas, visų pirma su 
kaimynystės šalimis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 215
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Politinių reformų rėmimas Politinių reformų rėmimas ir 
kompetencijos ugdymas

Or. en

Pakeitimas 216
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Politinių reformų rėmimo veikla – tai 
Sąjungos lygmens veikla, susijusi su:

1. Į paprogramius, kuriuos apima šis 
skyrius, įtraukiama Sąjungos lygmens 
veikla, susijusi su:

Or. de
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Pakeitimas 217
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Politinių reformų rėmimo veikla – tai 
Sąjungos lygmens veikla, susijusi su:

1. Politinių reformų ir kompetencijos 
ugdymo rėmimo veikla – tai Sąjungos 
lygmens veikla, susijusi su:

Or. en

Pakeitimas 218
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo 
politinės darbotvarkės įgyvendinimu 
taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei 
Bolonijos ir Kopenhagos procesų ir 
jaunimo struktūrinio dialogo plėtote;

(a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo 
politinės darbotvarkės įgyvendinimu 
taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei 
struktūrinio dialogo ir Bolonijos ir 
Kopenhagos procesų skatinimu;

Or. de

Pakeitimas 219
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo 
politinės darbotvarkės įgyvendinimu 
taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei 
Bolonijos ir Kopenhagos procesų ir 

(a) Sąjungos švietimo, mokymo ir jaunimo 
politinės darbotvarkės įgyvendinimu 
taikant atvirąjį koordinavimo metodą bei 
Bolonijos ir Kopenhagos procesų ir 
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jaunimo struktūrinio dialogo plėtote; jaunimo struktūrinio dialogo plėtote, taip 
pat struktūrinio dialogo švietimo ir 
lavinimo srityje skatinimu;

Or. en

Pakeitimas 220
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos skaidrumo užtikrinimo 
priemonių, visų pirma Europass, Europos 
kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos 
kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), 
Europos profesinio mokymo kreditų 
perkėlimo sistemos (ECVET) 
įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu;

(b) Sąjungos pripažinimo ir skaidrumo 
užtikrinimo priemonių, visų pirma 
Europass, Europos kvalifikacijų sandaros 
(EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos 
(ECTS), Europos profesinio mokymo 
kreditų perkėlimo sistemos (ECVET) 
įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu;
Europos profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo orientacine sistemos 
(EQAVET), Europos kokybės užtikrinimo 
registro (EQAR) ir Europos aukštojo 
mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos 
įgyvendinimu (ENQA) ir ES masto tinklų 
rėmimu;

Or. de

Pakeitimas 221
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos skaidrumo užtikrinimo 
priemonių, visų pirma Europass, Europos 
kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos 
kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), 
Europos profesinio mokymo kreditų 

(b) Sąjungos pripažinimo ir skaidrumo 
užtikrinimo priemonių, visų pirma 
Europass, Europos kvalifikacijų sandaros 
(EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos 
(ECTS), Europos profesinio mokymo 
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perkėlimo sistemos (ECVET) 
įgyvendinimu ir ES masto tinklų rėmimu;

kreditų perkėlimo sistemos (ECVET), 
Europos profesinio mokymo kokybės 
užtikrinimo orientacine sistemos 
(EQAVET), Europos kokybės užtikrinimo 
registro (EQAR) ir Europos aukštojo 
mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos, 
(ENQA) įgyvendinimu ir ES masto tinklų 
rėmimu;

Or. en

Pakeitimas 222
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų 
šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo ir 
jaunimo reikalų srityse;

(c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų 
šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo 
srityje;

Or. de

Pakeitimas 223
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atitinkamų Europos suinteresuotųjų 
šalių politiniu dialogu švietimo, mokymo 
ir jaunimo reikalų srityse;

(c) politiniu dialogu su atitinkamomis
Europos suinteresuotosiomis šalimis 
švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
srityse ir tarp jų;

Or. en

Pakeitimas 224
Minodora Cliveti
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) specialia ir tvaria parama skiriant 
veiklos dotacijas Europos pilietinės 
visuomenės asociacijoms, veikiančioms 
švietimo ir mokymo, mokymosi visą 
gyvenimą ir jaunimo reikalų srityse;

Or. en

Pakeitimas 225
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos jaunimo forumu, 
nacionaliniais akademinio pripažinimo 
centrais (NARIC), „Eurydice“, 
„Euroguidance“ ir „Eurodesk“ tinklais, taip 
pat nacionaliniais iniciatyvos „eTwinning“ 
įgyvendinimo centrais, Europass 
nacionaliniais centrais, kaimynystės šalių, 
stojančiųjų šalių, šalių kandidačių ir 
potencialių šalių kandidačių, kurių 
dalyvavimas Programoje kol kas ribotas, 
nacionaliniais biurais.

(d) Europos jaunimo forumu, Europos 
pilietinės visuomenės mokymosi visą 
gyvenimą platforma, nacionaliniais 
akademinio pripažinimo centrais (NARIC), 
„Eurydice“, „Euroguidance“ ir „Eurodesk“ 
tinklais, taip pat nacionaliniais iniciatyvos 
„eTwinning“ įgyvendinimo centrais, 
Europass nacionaliniais centrais, 
kaimynystės šalių, stojančiųjų šalių, šalių 
kandidačių ir potencialių šalių kandidačių, 
kurių dalyvavimas Programoje kol kas 
ribotas, nacionaliniais biurais.

Or. de

Pakeitimas 226
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti šias Europos akademines
institucijas, siekiančias Europai svarbaus 
tikslo:

(c) remti šias Europos institucijas, 
siekiančias Europai svarbaus tikslo:

Or. en

Pakeitimas 227
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Mastrichte veikiantį Europos viešojo 
administravimo institutą (EIPA);

Or. de

Pakeitimas 228
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Mastrichte veikiantį Europos viešojo 
administravimo institutą;

Or. en

Pakeitimas 229
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) Tryre veikiančią Europos teisės 
akademiją;

Or. en

Pakeitimas 230
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iib) Tryre veikiančią Europos teisės 
akademiją;

Or. de

Pakeitimas 231
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iic) Odensėje veikiančią Europos 
specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

Or. de

Pakeitimas 232
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii c papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iic) Odensėje veikiančią Europos 
specialiojo ugdymo plėtros agentūrą;

Or. en

Pakeitimas 233
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iid) Nicoje veikiantį Tarptautinį Europos 
mokymo centrą (CIFE);

Or. de

Pakeitimas 234
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iid) Nicoje veikiantį Tarptautinį Europos 
mokymo centrą (CIFE);

Or. en

Pakeitimas 235
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a skyrius (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa skyrius
Jaunimas

Or. de

Pakeitimas 236
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a skyriaus antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II a skyrius 
Jaunimas

Or. en

Pakeitimas 237
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Konkretieji tikslai

1. Vadovaujantis bendruoju tikslu, pagal 
jaunimo programą siekiama šių 
konkrečių tikslų, ypač pripažįstant 
savišvietos būdu atliekant jaunimo arba 
savanorišką darbą įgytas kvalifikacijas, 
nes toks darbas – neatskiriama Europos 
pilietinės visuomenės sudėtinė dalis:
a) kelti jaunimo, be kita ko, turinčio 
mažiau galimybių, svarbiausių gebėjimų 
ir įgūdžių lygį, taip pat skatinti juos 
dalyvauti demokratiniame Europos 
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gyvenime ir darbo rinkoje, skatinti jų 
aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir 
solidarumą, visų pirma jaunimui 
(asmenims ir kolektyvams),
dirbantiesiems su jaunimu ar jaunimo 
organizacijose bei jaunimo lyderiams 
teikiant daugiau judumo mokymosi 
tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį 
jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį;
b) gerinti su jaunimu susijusios veiklos 
kokybę, visų pirma skatinant jaunimo 
srityje dirbančių organizacijų ir (arba) 
kitų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą;
c) remti Europos bendradarbiavimą ir 
papildyti vietos, regionų ir nacionalinio 
lygmens politines reformas jaunimo 
reikalų srityje, žiniomis ir duomenimis 
grindžiamos jaunimo politikos plėtojimą 
ir neformaliojo švietimo bei savišvietos 
pripažinimą, visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudojant 
Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo 
priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
d) didinti veiklos jaunimo srityje 
tarptautinį matmenį papildant Sąjungos 
išorės veiksmus, visų pirma skatinant 
jaunimo reikalų srityje veikiančių 
Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotųjų 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimą bei judumą tarp jų ir 
užtikrinant tikslingą trečiųjų šalių 
gebėjimų stiprinimą.
2. Programos vertinimo tikslais Komisija, 
laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
patvirtina su kiekvienu konkrečiu tikslu 
susijusius išmatuojamus ir tinkamus 
rodiklius. Komisija atsižvelgia į jau 
nustatytus rodiklius jaunimo srityje.

Or. de
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Pakeitimas 238
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Konkretieji tikslai

1. Vadovaujantis bendraisiais tikslais, 
jaunimo reikalų srityje pagal programą 
siekiama šių konkrečių tikslų:
a) kelti jaunimo, be kita ko, turinčio 
mažiau galimybių, svarbiausių gebėjimų 
ir įgūdžių lygį, taip pat skatinti juos 
dalyvauti demokratiniame Europos 
gyvenime ir darbo rinkoje, skatinti jų 
aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir 
solidarumą, visų pirma jaunimui, 
dirbantiesiems su jaunimu ar jaunimo 
organizacijose bei jaunimo lyderiams 
teikiant daugiau judumo mokymosi 
tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį 
jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį;
b) gerinti darbo su jaunimu kokybę, visų 
pirma skatinant jaunimo srityje dirbančių 
organizacijų ir (arba) kitų suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimą;
c) remti Europos bendradarbiavimą ir 
papildyti vietos, regionų ir nacionalinio 
lygmens politines reformas jaunimo 
reikalų srityje, žiniomis ir duomenimis 
grindžiamos jaunimo politikos plėtojimą 
ir neformaliojo švietimo bei savišvietos 
pripažinimą, visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudojant 
Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo 
priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
d) didinti veiklos jaunimo srityje 
tarptautinį matmenį papildant Sąjungos 
išorės veiksmus, visų pirma skatinant 
jaunimo reikalų srityje veikiančių 
Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotųjų 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
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bendradarbiavimą bei judumą tarp jų ir 
užtikrinant tikslingą trečiųjų šalių 
gebėjimų stiprinimą.
2. Programos vertinimo tikslais Komisija, 
laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
patvirtina su kiekvienu konkrečiu tikslu 
susijusius išmatuojamus ir tinkamus 
rodiklius. Komisija atsižvelgia į jau 
nustatytus rodiklius jaunimo srityje.

Or. en

Pakeitimas 239
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Konkretieji tikslai

1. Vadovaujantis bendruoju tikslu, pagal 
jaunimo programą siekiama šių 
konkrečių tikslų, visų pirma atsižvelgiant į 
ribotų vystymosi galimybių turinčio 
jaunimo, ypač vadinamojo NEET 
jaunimo (nesimokantis, nedirbantis ir 
mokymuose nedalyvaujantis jaunimas), 
poreikius:
a) skatinti tarpkultūrinį mokymąsi 
perduodant vertybes ir toleranciją, kad 
būtų keliamas jaunimo svarbiausių 
gebėjimų ir įgūdžių lygis, įskaitant mažiau 
galimybių turinčio jaunimo Europos 
suvokimo skatinimą ir europinės 
tapatybės propagavimą, taip pat, kad būtų 
didinamas jaunimo verslumas, jie būtų 
skatinami aktyviai dalyvauti Europos 
pilietinės visuomenės gyvenime ir darbo 
rinkoje, skatinamas jų aktyvus 
pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir 
solidarumas, visų pirma jaunimui, 
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dirbantiesiems su jaunimu ar jaunimo 
organizacijose bei jaunimo lyderiams 
teikiant daugiau judumo mokymosi 
tikslais galimybių ir užtikrinant geresnį 
jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį;
b) skatinti su jaunimu susijusios veiklos 
vystymąsi, inovacijas, 
internacionalizavimą ir kokybę, visų 
pirma skatinant tolesnį mokymąsi ir 
didinant jaunimo srityje dirbančių 
organizacijų ir (arba) kitų suinteresuotųjų 
subjektų bendradarbiavimą;
c) remti Europos bendradarbiavimą ir 
papildyti vietos, regionų ir nacionalinio 
lygmens politines reformas jaunimo 
reikalų srityje, žiniomis ir duomenimis 
grindžiamos jaunimo politikos plėtojimą 
ir neformaliojo švietimo bei savišvietos
pripažinimą, visų pirma stiprinant politinį 
bendradarbiavimą, geriau naudojant 
Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo 
priemones ir skleidžiant gerąją patirtį;
d) didinti veiklos jaunimo srityje 
tarptautinį matmenį papildant Sąjungos 
išorės veiksmus, visų pirma skatinant 
jaunimo reikalų srityje veikiančių 
Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotųjų 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
bendradarbiavimą bei judumą tarp jų ir 
užtikrinant tikslingą trečiųjų šalių 
gebėjimų stiprinimą.
2. Programos vertinimo tikslais Komisija, 
laikydamasi 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
patvirtina su kiekvienu konkrečiu tikslu 
susijusius išmatuojamus ir tinkamus 
rodiklius. Komisija atsižvelgia į jau 
nustatytus rodiklius jaunimo srityje.

Or. de

Pakeitimas 240
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Programos veiksmai

Jaunimo reikalų srityje Programos tikslų 
siekiama įgyvendinant šių rūšių veiklą:
a) judumo mokymosi tikslais neformalus, 
individualus ir kolektyvinis skatinimas;
b) bendradarbiavimas inovacijų ir 
gerosios patirties sklaidos tikslais;
c) parama politinėms reformoms.

Or. de

Pakeitimas 241
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Programos veiksmai

Jaunimo reikalų srityje Programos tikslų 
siekiama įgyvendinant šių rūšių veiklą:
a) atskirų asmenų judumas mokymosi 
tikslais;
b) bendradarbiavimas inovacijų ir 
gerosios patirties sklaidos tikslais;
c) parama politinėms reformoms ir 
gebėjimų stiprinimas.

Or. en

Pakeitimas 242
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Judumas neformaliojo mokymosi ir 

savišvietos tikslais ir aktyvus asmenų 
dalyvavimas

1. Judumu neformaliojo mokymosi ir 
savišvietos tikslais ir aktyviu asmenų 
dalyvavimu remiami šie veiksmai:
a) jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo 
švietimo ir savišvietos veikloje, judumas 
mokymosi tikslais į vieną iš dalyvaujančių 
šalių, kaip nurodyta 18 straipsnyje. Toks 
judumas gali aprėpti jaunimo mainus ir 
savanorišką darbą, kuriuos remtų 
Europos savanorių tarnyba (įskaitant 
parengiamuosius vizitus ir ataskaitinius 
posėdžius);
b) su jaunimu ar jaunimo organizacijomis 
dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių 
judumas mokymosi tikslais. Toks judumas 
gali aprėpti seminarus, mokymo 
priemones, kitas paramos formas, 
gebėjimų stiprinimą ir tinklų kūrimą;
2. Šiais veiksmais taip pat remiamas 
jaunimo ir su jaunimu arba jaunimo 
organizacijose dirbančių asmenų ir 
jaunimo lyderių tarptautinis judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų.

Or. de

Pakeitimas 243
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c straipsnis
Pavienių asmenų judumas mokymosi 

tikslais
1. Pavienių asmenų judumu mokymosi 
tikslais remiamas:
a) jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo 
švietimo ir savišvietos veikloje, judumas į 
vieną iš dalyvaujančių šalių, kaip 
nurodyta 18 straipsnyje. Toks judumas 
gali aprėpti jaunimo mainus ir 
savanorišką darbą, kuriuos remtų 
Europos savanorių tarnyba (įskaitant 
parengiamuosius vizitus ir ataskaitinius 
posėdžius);
b) su jaunimu ar jaunimo organizacijomis 
dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių 
judumas. Toks judumas gali apimti 
seminarus, mokymo priemones, tinklų 
kūrimą ir seminarus, skirtus būtinoms 
pagrindinėms kvalifikacijoms įgyti.
2. Šiais veiksmais taip pat remiamas 
jaunimo ir su jaunimu arba jaunimo 
organizacijose dirbančių asmenų ir 
jaunimo lyderių tarptautinis judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų.

Or. de

Pakeitimas 244
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c straipsnis
Pavienių asmenų judumas mokymosi 

tikslais
1. Pavienių asmenų judumu mokymosi 
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tikslais remiamas:
a) jaunimo, dalyvaujančio neformaliojo 
švietimo ir savišvietos veikloje, judumas 
tarp dalyvaujančių šalių, kaip nurodyta 
18 straipsnyje. Šis judumas gali vykti 
pasitelkiant jaunimo mainus ir 
savanorišką veiklą, vykdomą per Europos 
savanorių tarnybą;
b) su jaunimu ar jaunimo organizacijomis 
dirbančių asmenų ir jaunimo lyderių 
judumas. Šis judumas gali vykti 
pasitelkiant mokymą ir tinklų kūrimo 
veiklą.
b) (nauja) visų nepalankioje padėtyje 
esančių ir (arba) per mažai atstovaujamų 
grupių prieiga prie visų ES judumo 
programų, švietimo ir mokymo, taip pat 
jaunimo veiklos.
2. Šiais veiksmais taip pat remiamas 
jaunimo ir su jaunimu arba jaunimo 
organizacijose dirbančių asmenų ir 
jaunimo lyderių tarptautinis judumas į 
trečiąsias šalis ir iš jų.

Or. en

Pakeitimas 245
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10d straipsnis
Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 

patirties sklaidos tikslais
1. Bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios 
patirties sklaidos tikslais remiamos:
a) su jaunimo veikla susijusių 
organizacijų strateginės partnerystės, 
kuriomis siekiama parengti ir įgyvendinti 
bendras iniciatyvas, be kita ko, jaunimo 
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iniciatyvas ir pilietiškumo projektus, ir 
kuriomis siekiama plėtoti aktyvų 
pilietiškumą, dalyvavimą demokratiniame 
gyvenime ir verslumą, pasitelkiant 
tarpusavio mokymąsi ir dalijimąsi 
patirtimi;
b) projektai, kuriais rengiami ir 
įgyvendinami novatoriški metodai 
jaunimo veiklos srityje;
c) interaktyvios ir tarpusavio mokymosi 
galimybės pasitelkiant mainų programas, 
seminarus, konferencijas darbo su 
jaunimu ir savanoriško darbo klausimu 
siekiant pasikeisti patirtimi ir geriausia 
praktika;
d) įmonių ir institucijų jaunimo sektoriuje 
tarptautinės partnerystės;
e) jaunimui skirtos IT rėmimo platformos, 
sudarančios sąlygas vykdyti tarpusavio 
mokymąsi, žiniomis grindžiamą darbą su 
jaunimu ir dalytis gerąja patirtimi.
2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
gebėjimų stiprinimas, dalijimasis žiniomis 
jaunimo reikalų srityje plėtojant Sąjungos 
ir trečiųjų šalių, visų pirma kaimyninių 
šalių, partnerystę, ir ypač pasitelkiant 
tarpusavio mokymąsi.

Or. de

Pakeitimas 246
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10d straipsnis
Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios 

patirties sklaidos tikslais
1. Bendradarbiavimu inovacijų ir gerosios 
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patirties sklaidos tikslais remiamos:
a) su jaunimo veikla susijusių 
organizacijų strateginės partnerystės, 
kuriomis siekiama įgyvendinti bendras 
iniciatyvas, įskaitant jaunimo iniciatyvas 
ir pilietiškumo projektus, ir kuriomis 
siekiama plėtoti aktyvų pilietiškumą, 
dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir 
verslumą, pasitelkiant tarpusavio 
mokymąsi ir dalijimąsi patirtimi;
b) jaunimui skirtos IT rėmimo platformos, 
sudarančios sąlygas vykdyti tarpusavio 
mokymąsi, žiniomis grindžiamą darbą su 
jaunimu ir dalytis gerąja patirtimi.
2. Šia veikla taip pat remiama plėtra, 
gebėjimų stiprinimas, dalijimasis žiniomis 
jaunimo reikalų srityje plėtojant Sąjungos 
ir trečiųjų šalių, visų pirma kaimyninių 
šalių, partnerystę, ir ypač pasitelkiant 
tarpusavio mokymąsi.

Or. en

Pakeitimas 247
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10e straipsnis
Parama politinėms reformoms

1. Paramos politinėms reformoms 
veiksmai apima veiklą, susijusią su:
a) Sąjungos jaunimo politinės 
darbotvarkės įgyvendinimu naudojantis 
atviruoju koordinavimo metodu;
b) Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo 
priemonių, visų pirma Jaunimo paso, 
įgyvendinimu dalyvaujančiose šalyse ir 
Sąjungos masto tinklų bei Europos 
jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
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rėmimu;
c) politiniu dialogu su atitinkamais 
Europos suinteresuotaisiais subjektais, 
veikiančiais jaunimo reikalų srityje, 
įskaitant struktūrinį dialogą su jaunimu;
d) Europos jaunimo forumu, su jaunimu 
susijusios veiklos plėtojimo išteklių 
centrais (SALTO) ir „Eurodesk“ tinklu.
2. Šia veikla taip pat remiamas politinis 
dialogas su trečiosiomis šalimis ir 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. de

Pakeitimas 248
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10e straipsnis 
Parama politinėms reformoms

1. Paramos politinėms reformoms 
veiksmai apima veiklą, susijusią su:
a) Sąjungos jaunimo politinės 
darbotvarkės įgyvendinimu naudojantis 
atviruoju koordinavimo metodu;
b) Sąjungos skaidrumo ir pripažinimo 
priemonių, visų pirma Jaunimo paso, 
įgyvendinimu dalyvaujančiose šalyse ir 
Sąjungos masto tinklų bei Europos 
jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
rėmimu;
c) politiniu dialogu su atitinkamais 
Europos suinteresuotaisiais subjektais, 
veikiančiais jaunimo reikalų srityje, ir jų 
tarpusavio dialogu, įskaitant struktūrinį 
dialogą su jaunimu;
d) Europos jaunimo forumu, darbo su 
jaunimu plėtojimo išteklių centrais ir 
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„Eurodesk“ tinklu.

Or. en

Pakeitimas 249
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS
Vyresnio amžiaus žmonės, vyresnių 

žmonių aktyvumas ir mokymasis visą 
gyvenimą

Vadovaujantis bendraisiais tikslais, 
įgyvendinant švietimo ir mokymo 
programą siekiama parengti specialią 
vyresnio amžiaus žmonių veiklos 
programą, kuria būtų remiamos vyresnio 
amžiaus žmonių organizacijos ir 
asociacijos, vyresnio amžiaus žmonėms 
skirtos organizacijos ir institucijos, kurių 
užduotis – skatinti tarpvalstybinius 
vyresnio amžiaus žmonių mainus, remti jų 
aktyvią veiklą pilietinėje visuomenėje ir 
kartu su vietos, regioninėmis ir 
nacionalinėmis valdžios institucijomis 
įgyvendinti Europos, orientuotos į 
suderintus visų kartų poreikius miestuose 
ir savivaldybėse, koncepciją.
Be to, pagal šią programą bus remiamas 
tikslas mobilizuoti vyresnio amžiaus 
žmones visoje Europoje siekiant 
propaguoti Europos pilietiškumą ir 
nustatyti specialius vyresnio amžiaus 
žmonių poreikius Europoje, surasti 
novatoriškus sprendimus, kuriais 
Europoje būtų skatinama vyresnių 
žmonių aktyvumo ir solidarumo bei 
dialogo kultūra tarp įvairių kartų visose 
šalyse – tai būtų konkretus ir ilgalaikis 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
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solidarumo metų rezultatas.
Vyresnio amžiaus žmonių veiklos 
programa, kaip bendros programos 
„Europos karta“ dalimi, siekiama 
sudaryti sąlygas tam, kad realiame 
visuotiniame Europos inovacijų 
partnerystės vyresnių žmonių aktyvumo ir 
sveikatos srityje įgyvendinime 
veiksmingiau dalyvautų vyresnio amžiaus 
žmonių organizacijos vietos ir regioniniu 
lygmenimis siekiant bendrai ir praktiškai 
parengti Europos, orientuotos į visų kartų 
poreikius, koncepciją, sudarančią 
strategijos „Europa 2020“ dalį.
Šia programa taip pat turėtų būti 
siekiama sukurti Europos aljansą už 
aktyvų senėjimą ir demokratinius 
pokyčius, kad vietos ir regioninėms 
valdžios institucijoms būtų sukurtas 
forumas, kuriame jos, kartu su vyresnio 
amžiaus žmonių organizacijomis ir ES, iki 
2020 m. galėtų plėtoti novatoriškus 
metodus siekiant sukurti į visų kartų 
poreikius orientuotą Europą. 

Or. de

Pakeitimas 250
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinant visuomenę sportuoti, remti 
socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir 
sveikatinamąją fizinę veiklą;

(c) skatinant visuomenę sportuoti, skatinti 
savanorišką veiklą sporto srityje, taip pat
remti socialinę įtrauktį, lygias galimybes ir 
sveikatinamąją fizinę veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 251
Sampo Terho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinant visuomenę sportuoti, remti 
socialinę sanglaudą, lygias galimybes ir 
sveikatinamąją fizinę veiklą;

(c) skatinant visuomenę sportuoti ir imtis 
savanoriškos veiklos, remti socialinę 
įtrauktį, lygias galimybes ir sveikatinamąją 
fizinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 252
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų 
veiklai, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje, 
skiriama 16 741 738 000 EUR;

(a) švietimo ir mokymo veiklai, įskaitant 
bent [xxx] EUR jaunimo reikalų veiklai, 
kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalyje ir 10b 
straipsnyje, skiriama 16 741 738 000 EUR;

Or. de

Pakeitimas 253
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti, kad pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių ir naudos gavėjų 
veiklos finansavimo lygis nebūtų mažesnis 
nei nustatytasis 2007–2013 m. Mokymosi 
visą gyvenimą, „Veiklaus jaunimo“ ir 
„Erasmus Mundus“ programomis, 
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pagrindiniams švietimo sektoriams 
skiriamas finansavimas atitinka šiuos 
procentinius dydžius: aukštasis mokslas –
25 proc., profesinis rengimas ir 
suaugusiųjų mokymasis – 22 proc. 
(suaugusiųjų mokymuisi skiriama iki 
7 proc.), mokyklinis ugdymas – 7 proc. ir 
jaunimo ugdymas – 7 proc.

Or. sv

Pakeitimas 254
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį aukštojo 
mokslo matmenį, preliminari 
1 812 100 000 EUR suma pagal išorės 
veiksmų priemones (Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, Europos 
kaimynystės priemonę, Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę, Europos 
partnerystės priemonę, Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 
1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir 
bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis 
organizacijomis. Šių lėšų naudojimas 
reglamentuojamas šio reglamento 
nuostatomis.

2. Be 1 dalyje nustatyto finansinio paketo, 
siekiant skatinti tarptautinį švietimo ir 
mokymo matmenį, preliminari 
1 812 100 000 EUR suma pagal išorės 
veiksmų priemones (Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, Europos 
kaimynystės priemonę, Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę, Europos 
partnerystės priemonę, Europos plėtros 
fondą), bus skirta veiklai, susijusiai su 
judumu mokymosi tikslais iš 18 straipsnio 
1 dalyje nenurodytų šalių ir į jas, ir 
bendradarbiavimui bei politiniam dialogui 
su tų šalių valdžios institucijomis ir kitomis 
organizacijomis. Šių lėšų naudojimas 
reglamentuojamas šio reglamento 
nuostatomis.

Or. de

Pakeitimas 255
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų 
veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 
dalyje, suteiksima papildoma nauda ir 
kritinės masės, koncentracijos, 
veiksmingumo ir veiklos principais, 13 
straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta suma 
preliminariai bus paskirstyta taip:

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų 
veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 
dalyje ir 10b straipsnyje, suteiksima 
papildoma nauda ir kritinės masės, 
koncentracijos, veiksmingumo ir veiklos 
principais, 13 straipsnio 1 dalies a punkte 
nustatyta suma preliminariai bus 
paskirstyta taip:

Or. de

Pakeitimas 256
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaujantis tikėtina trijų tipų 
veiksmų, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 
dalyje, suteiksima papildoma nauda ir 
kritinės masės, koncentracijos, 
veiksmingumo ir veiklos principais, 13 
straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta 
suma preliminariai bus paskirstyta taip:

3. Laikantis šio reglamento 13 straipsnio 
1 dalies a punkto, įgyvendinant Programą 
pagrindiniams švietimo ir mokymo 
sektoriams ir mokymosi visą gyvenimą 
sektoriams skiriamas ne mažesnis nei 
toliau nurodytas finansavimas:

aukštajam mokslui – 25 %
profesiniam rengimui ir mokymui – 15 %
bendrojo lavinimo mokykloms – 7 %
suaugusiųjų švietimui – 5 %
pagyvenusių asmenų švietimui – 3 %

Or. de

Pakeitimas 257
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[4 proc.] – politinių reformų rėmimui; [4 proc.] – politinių reformų ir pajėgumų 
stiprinimo rėmimui;

Or. en

Pakeitimas 258
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis 1 dalies a punkto, įgyvendinant 
Programą pagrindiniams švietimo ir 
mokymo sektoriams skiriamas ne 
mažesnis nei toliau nurodytas 
finansavimas:
aukštajam mokslui – [30 %];
profesiniam rengimui ir mokymui –
[20 %];
bendrojo lavinimo mokykloms – [12 %];
suaugusiųjų švietimui – [7 %];
jaunimui – [12 %].

Or. de

Pakeitimas 259
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikantis šio reglamento 13 straipsnio 
1 dalies a punkto, įgyvendinant Programą 
pagrindiniams švietimo ir mokymo 
sektoriams ir jaunimo sektoriui skiriamas 
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ne mažesnis nei toliau nurodytas 
finansavimas:
aukštajam mokslui – [37 % ]
profesiniam rengimui ir mokymui –
[22 %]
bendrojo lavinimo mokykloms – [10 %]
suaugusiųjų švietimui – [3 %]
jaunimui – [10 %].

Or. en

Pakeitimas 260
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant veiksmingai taikyti 
partnerystės principą, taip pat stiprinti 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų, tiesiogiai ar 
netiesiogiai dalyvaujančių programos 
įgyvendinimo veikloje, pajėgumus ir 
kompetenciją, skiriami pakankami 
finansiniai ištekliai.

Or. en

Pakeitimas 261
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš Programai skirtų lėšų gali būti 
padengiamos išlaidos, susijusios su 
parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kuri yra būtina 

4. Iš Programai skirtų lėšų gali būti 
padengiamos išlaidos, susijusios su 
parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito 
ir vertinimo veikla, kuri yra būtina 
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Programos valdymui ir jos tikslų 
įgyvendinimui, visų pirma išlaidos, 
susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, 
informavimo ir komunikacijos veikla, 
įskaitant organizacinės komunikacijos 
veiklą, susijusią su Europos Sąjungos 
politiniais prioritetais ir juos atitinkančiais 
šio reglamento bendraisiais tikslais, taip 
pat išlaidos, susijusios su IT ir ypač su 
informacijos apdorojimu ir mainais, bei 
visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos, kurios Komisijai gali prireikti 
valdant Programą, išlaidos.

Programos valdymui ir jos tikslų 
įgyvendinimui, taip pat siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi partnerystės principo,  
visų pirma išlaidos, susijusios su tyrimais, 
ekspertų ir suinteresuotųjų subjektų
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veikla, įskaitant organizacinės 
komunikacijos veiklą, susijusią su Europos 
Sąjungos politiniais prioritetais ir juos 
atitinkančiais šio reglamento bendraisiais 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT ir 
ypač su informacijos apdorojimu ir 
mainais, bei visos kitos techninės ir 
administracinės pagalbos, kurios Komisijai 
gali prireikti valdant Programą, išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 262
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos valstybės narės
gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų 
valstybių narių sostinių ir veiklos 
rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 10b straipsnio a punkte, skirtos 
lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, 
skirstomos remiantis tokiais kriterijais,
kaip gyventojų skaičius, atitinkamos 
valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai 
tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir 
veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

Or. de

Pakeitimas 263
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte, skirtos lėšos, kurias valdo 
nacionalinės agentūros, skirstomos 
remiantis tokiais kriterijais kaip gyventojų 
skaičius, atitinkamos valstybės narės
gyvenimo lygis, atstumai tarp atitinkamų 
valstybių narių sostinių ir veiklos 
rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.

6. Pavienių asmenų judumui mokymosi 
tikslais, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 10b straipsnio a punkte, skirtos 
lėšos, kurias valdo nacionalinės agentūros, 
skirstomos remiantis tokiais kriterijais,
kaip gyventojų skaičius, atitinkamos 
valstybės narės gyvenimo lygis, atstumai 
tarp atitinkamų valstybių narių sostinių ir 
veiklos rezultatai. Pagal veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į 7 ir 8 dalyje nurodytus 
kriterijus, skiriama 25 proc. visų lėšų.
8 straipsnio 1 dalies a punkte ir 
10d straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 
strateginių partnerysčių lėšos, kurias turi 
paskirstyti ir valdyti nacionalinė agentūra, 
skiriamos remiantis kriterijais, kuriuos 
nustato Komisija, laikydamasi 
30 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.  Šios formulės 
turėtų būti kiek įmanoma neutralios 
valstybių narių skirtingų švietimo ir 
mokymo sistemų atžvilgiu, jas taikant 
turėtų būti išvengiama didelių valstybėms 
narėms skirtų biudžeto sumų sumažinimų 
skirtingais metais ir turėtų būti kuo labiau 
sumažinti pernelyg dideli skirtų lėšų lygio 
skirtumai.

Or. en

Pakeitimas 264
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lėšų paskirstymu svarbiausiems 
švietimo sektoriams, siekiant, kad iki 
Programos pabaigos būtų skirta 

(b) lėšų paskirstymu svarbiausiems 
švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto
sektoriams, siekiant, kad iki Programos 
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pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam 
poveikiui užtikrinti.

pabaigos būtų skirta pakankamai lėšų 
reikšmingam sisteminiam poveikiui
užtikrinti.

Or. de

Pakeitimas 265
Emer Costello

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) lėšų paskirstymu svarbiausiems 
švietimo sektoriams, siekiant, kad iki 
Programos pabaigos būtų skirta 
pakankamai lėšų reikšmingam sisteminiam 
poveikiui užtikrinti.

(b) lėšų paskirstymu svarbiausiems 
švietimo sektoriams, siekiant, kad iki 
Programos pabaigos būtų skirta 
pakankamai lėšų reikšmingam
instituciniam ir sisteminiam poveikiui 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 266
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija pateikia galutinį Programos 
vertinimą Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui ne vėliau 
kaip 2022 m. birželio 30 d.

Or. de

Pakeitimas 267
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija užtikrina informacijos 
perdavimą, viešinimą ir tolesnius 
veiksmus, susijusius su pagal Programą 
remiamais veiksmais, bei ankstesnių 
Mokymosi visą gyvenimą, „Veiklaus 
jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ programų 
rezultatų sklaidą.

1. Bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis Komisija užtikrina informacijos 
perdavimą, viešinimą ir tolesnius 
veiksmus, susijusius su visais pagal 
Programą remiamais veiksmais ir veikla, 
bei ankstesnių Mokymosi visą gyvenimą,  
„Veiklaus jaunimo“ ir „Erasmus Mundus“ 
programų rezultatų sklaidą.

Or. en

Pakeitimas 268
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Aukštasis mokslas“ – su visų 
rūšių Europos ir tarptautinio lygmens 
aukštuoju mokslu;

„Aukštasis mokslas“ – su visų rūšių 
Europos ir tarptautinio lygmens aukštuoju 
mokslu;

Or. de

Pakeitimas 269
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Aukštasis mokslas“ – su visų 
rūšių Europos ir tarptautinio lygmens 
aukštuoju mokslu;

„Erasmus karta“ – su visų rūšių Europos ir 
tarptautinio lygmens aukštuoju mokslu;

Or. de
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Pakeitimas 270
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Profesinis rengimas ir 
mokymas“ – su profesiniu švietimu ir 
mokymu bei suaugusiųjų mokymu(si);

„Profesinis švietimas ir mokymas“ – su 
profesiniu švietimu ir mokymu bei 
suaugusiųjų mokymu(si);

Or. de

Pakeitimas 271
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Profesinis rengimas ir 
mokymas“ – su profesiniu švietimu ir 
mokymu bei suaugusiųjų mokymu(si);

„Leonardo karta“ – su profesiniu švietimu 
ir mokymu bei suaugusiųjų mokymu(si);

Or. de

Pakeitimas 272
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Suaugusiųjų švietimas“ – su 
suaugusiųjų mokymusi.

Or. de
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Pakeitimas 273
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Mokyklos“ – su bendruoju 
lavinimu;

„Mokyklos“ – su bendruoju lavinimu;

Or. de

Pakeitimas 274
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Mokyklos“ – su bendruoju 
lavinimu;

„Comenius karta“ – su bendruoju 
lavinimu;

Or. de

Pakeitimas 275
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Jaunimo dalyvavimas“ – su 
jaunimo neformaliuoju mokymusi.

„Jaunimo dalyvavimas“ – su jaunimo 
neformaliuoju mokymusi.

Or. de

Pakeitimas 276
Martin Kastler
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Erasmus. Jaunimo dalyvavimas“ – su 
jaunimo neformaliuoju mokymusi.

„Europos < 36 karta. Veiklus jaunimas“ –
su jaunimo neformaliuoju mokymusi.

Or. de

Pakeitimas 277
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Sportas“ – su sporto srities veikla.

Or. de

Pakeitimas 278
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. „Europos > 55 karta. Veiklūs 
pagyvenusieji“ – su pagyvenusių asmenų 
švietimu ir jų judumu už darbo rinkos 
ribų;

Or. de

Pakeitimas 279
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie 
viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys 
švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir
mėgėjiško sporto srityje.

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie
viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys 
švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir 
sporto srityse. 10c straipsnio 1 dalies 
a punkte ir 10d straipsnio 1 dalies 
a punkte numatytu atveju Programa taip 
pat skirta su jaunimu dirbančioms 
jaunimo grupėms, tačiau nebūtinai 
jaunimo organizacijoms, remti.

Or. en

Pakeitimas 280
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie 
viešieji ar privatieji subjektai, veikiantys 
švietimo, mokymo, jaunimo reikalų ir 
mėgėjiško sporto srityje.

1. Programoje gali dalyvauti bet kokie 
viešieji ar privatieji subjektai,
organizacijos, bažnyčia, socialiniai 
partneriai, įmonės, ypač MVĮ, arba 
neformalios grupės, veikiantys švietimo, 
mokymo, jaunimo reikalų ir mėgėjiško 
sporto srityje.

Or. de

Pakeitimas 281
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje 

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad propaguotų socialinę 
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dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių 
ar kultūrinių priežasčių.

įtrauktį ir paskatintų Programoje dalyvauti
specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių 
turinčius žmones.

Or. en

Pakeitimas 282
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje 
dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar 
kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad propaguotų socialinę 
įtrauktį ir paskatintų Programoje dalyvauti 
žmones, turinčius specialiųjų poreikių, 
mažiau galimybių ar patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar 
kultūrinių priežasčių.

Or. de

Pakeitimas 283
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje 
dalyvauti žmones, patiriančius sunkumų 
dėl švietimo, socialinių, lyties, fizinių, 
psichologinių, geografinių, ekonominių ar 
kultūrinių priežasčių.

2. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos Programą, deda 
pastangas, kad paskatintų Programoje 
dalyvauti žmones, kuriems menkai 
atstovaujama arba kurie turi mažiau 
galimybių, taip pat žmones, turinčius 
specialiųjų poreikių ir (arba) patiriančius 
sunkumų dėl švietimo, socialinių, etninių,
lyties, fizinių, psichologinių, geografinių, 
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ekonominių ar kultūrinių priežasčių.

Or. en

Pakeitimas 284
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Administracinių procedūrų 
prieinamumas ir skaidrumas laikomi 
svarbiausiais Programos kokybės ir 
veiklos rezultatų rodikliais.

Or. de

Pakeitimas 285
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal Programą remiamas 
bendradarbiavimas su trečiųjų, visų pirma 
kaimynystės, šalių partneriais vykdant 6 ir
10 straipsniuose nustatytą veiklą.

3. Pagal Programą remiamas 
bendradarbiavimas su trečiųjų, visų pirma 
kaimynystės, šalių partneriais vykdant 6, 
10 ir 10b straipsniuose nustatytą veiklą.

Or. de

Pakeitimas 286
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente sąvoka 
„nacionalinė institucija“ gali reikšti vieną 
ar daugiau nacionalinių institucijų pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką.

Or. de

Pakeitimas 287
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir 
administracinės kliūtys, trukdančios 
tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su 
vizų administravimu susijusias kliūtis.

2. Valstybės narės imasi visų reikiamų 
priemonių, kad būtų pašalintos teisinės ir 
administracinės kliūtys, trukdančios 
tinkamai įgyvendinti Programą, įskaitant su 
vizų administracinėmis procedūromis
susijusias kliūtis.

Or. de

Pakeitimas 288
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per tris mėnesius nuo reglamento 
įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria 
vieną koordinavimo instituciją (toliau –
nacionalinė agentūra). Nacionalinė 
institucija teikia Komisijai atitinkamą ex 
ante atitikties vertinimą, kuriame 
nurodoma, ar nacionalinė agentūra atitinka 
Reglamento Nr. XX/2012 55 straipsnio 1 
dalies b punkto vi papunkčio ir 57 

3. Per tris mėnesius nuo reglamento 
įsigaliojimo nacionalinė institucija paskiria 
vieną arba daugiau koordinavimo
institucijų (toliau – nacionalinė agentūra).
Nacionalinė institucija teikia Komisijai 
atitinkamą ex ante atitikties vertinimą, 
kuriame nurodoma, ar nacionalinė agentūra 
atitinka Reglamento Nr. XX/2012 55 
straipsnio 1 dalies b punkto vi papunkčio ir 
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straipsnio 1–3 dalių, taip pat Deleguotojo 
reglamento Nr. XX/2012 X straipsnio, 
nuostatas bei Sąjungos reikalavimus, 
taikomus nacionalinių agentūrų vidaus 
kontrolės standartams, ir dotacijoms skirtų 
Programos lėšų valdymo taisykles.

57 straipsnio 1–3 dalių, taip pat 
Deleguotojo reglamento Nr. XX/2012 X 
straipsnio, nuostatas bei Sąjungos 
reikalavimus, taikomus nacionalinių 
agentūrų vidaus kontrolės standartams, ir 
dotacijoms skirtų Programos lėšų valdymo 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 289
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente sąvoka 
„nacionalinė agentūra“ gali reikšti vieną 
ar daugiau nacionalinių agentūrų pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką.

Or. de

Pakeitimas 290
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies, 2 dalies 
b punkte nurodytos strateginės 
partnerystės atranka ir sprendimų 
priėmimas gali būti vykdomi 
centralizuotai, jeigu toks sprendimas 
priimamas laikantis 30 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros, ir tik 
konkrečiais atvejais, kai yra aiškių 
priežasčių tokiam centralizavimui.

Or. en
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Pakeitimas 291
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinė agentūra sudaro 
galimybių regioninėms institucijoms ir 
suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti 
projektuojant projektų įgyvendinimą ir 
stebėjimą.

Or. sv


