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Pakeitimas 1
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį,
ragina valstybes nares padidinti investicijų 
į kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

1. kadangi krizė ypač didelį poveikį turi 
jaunimui, netgi atsirado „prarastosios 
kartos“ sąvoka, kadangi jaunimo nedarbo 
lygis Europos Sąjungoje 2013 m. 
sausio mėn. siekė 23,6 proc., o dar didesnį 
nerimą kelia tai, kad 8 mln. 15–24 m. 
jaunuolių nedirba, nesimoko ir 
nedalyvauja profesiniame mokyme1; 
ragina valstybes nares, atsižvelgiant į 
socialinės padėties ES rimtumą, padidinti 
investicijų į kokybišką švietimą ir mokymą 
lygį, kad studentai būtų socialiniu ir 
profesiniu atžvilgiu įtraukti ir parengti 
susidurti su vis besikeičiančiais darbo 
rinkos poreikiais;

__________________
1 Europos Komisijos paskelbta ketvirčio 
apžvalga dėl užimtumo ir socialinės 
padėties ES (2013 m. kovo mėn.).

Or. fr

Pakeitimas 2
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį
siekiant užtikrinti, kad studentai turėtų 
reikiamus gebėjimus ir priemones 
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sėkmingai patekti į darbo rinką ir joje 
dalyvauti; pabrėžia, kad per semestro 
procesą ne viena valstybė narė buvo 
griežtai paraginta daugiau investuoti į 
švietimą; pabrėžia, kad investicijų į 
švietimą trūkumas gali turėti neigiamą 
poveikį strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 3
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

1. siekiant įgyvendinti tikslus ir 
strategijoje „Europa 2020“ ES užsibrėžtus 
pagrindinius tikslus, sukurti pažangų, 
integracinį ir ekologišką ekonomikos 
augimą, sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą, skatinti socialinę įtrauktį ir didesnį 
solidarumą, kartu taip pat parengiant 
piliečius sėkmingam ir pasitenkinimą 
teikiančiam gyvenimui, ragina valstybes 
nares padidinti investicijų į kokybišką 
švietimą ir mokymą lygį, kad studentai 
būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

Or. en

Pakeitimas 4
Sari Essayah

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 1. ragina valstybes nares padidinti 



AM\935078LT.doc 5/51 PE510.631v01-00

LT

Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, 
ragina valstybes nares padidinti investicijų 
į kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

investicijų į kokybišką švietimą ir mokymą 
lygį, kad studentai būtų parengti 
gyvenimui, atsižvelgiant į naujus 
visuomenės reikalavimus ir vis kintančius
darbo rinkos poreikius; mano, kad, 
skatinant ugdyti studentų pasirengimą 
dalyvauti visuomenėje, jų kūrybingumą, 
žinias ir gebėjimus, bus sukurta stipri ir 
novatoriška Europa ir skatinama 
socialinė įtrauktis;

Or. fi

Pakeitimas 5
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europos Sąjungą ir skatinti socialinę 
įtrauktį, ragina valstybes nares padidinti 
investicijų į kokybišką švietimą ir mokymą 
lygį, kad studentai būtų parengti susidurti 
su vis besikeičiančiais darbo rinkos 
poreikiais;

Or. nl

Pakeitimas 6
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką 
Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina 
valstybes nares padidinti investicijų į 
kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad 
studentai būtų parengti susidurti su vis 
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besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais; besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais ir 
kad jiems būtų padedama įgyti labiausiai 
pageidaujamus kompleksinius gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 7
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares plėtoti 
strategiją, paremtą augimu ir užimtumu; 
pabrėžia, kad investicijos į žmogiškąjį 
kapitalą yra esminės siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, būtent sukurti 
stiprią ir novatorišką Europą, stiprinti 
socialinę sanglaudą ir skatinti aktyvų 
pilietiškumą;

Or. fr

Pakeitimas 8
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia išlaikyti viešąjį 
finansavimą švietimui, o valstybės narės 
turėtų geriau pasinaudoti Europos 
struktūriniais fondais ir stiprinti 
socialinių partnerių dalyvavimą švietimo 
ir mokymo veikloje;

Or. en
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Pakeitimas 9
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad kai kuriose gelbėjamose 
šalyse pagausėję mokytojų atleidimo 
atvejai verčia mažinti mokymo standartus, 
uždaryti mokyklas, siaurinti mokymo 
planus ir lemia didesnį akademinių 
nesėkmių ir mokyklos nebaigusių 
moksleivių atvejų skaičių, o dėl darbo 
vietų mažinimo šiame sektoriuje padidėjęs 
mokinių ir mokytojų skaičiaus santykis 
lemia mažesnius mokymo standartus 
švietimo sistemoje, kurioje turėtų būti 
siekiama sudaryti mokytojams sąlygas 
artimiau lydėti savo moksleivių lavinimosi 
pažangą;

Or. pt

Pakeitimas 10
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. siekiant išlaikyti švietimo sistemas 
būtina įdarbinti ir samdyti mokytojus; 
ragina valstybes nares laikytis Tarybos 
direktyvoje 1999/70/EB dėl darbo pagal 
terminuotas sutartis nustatyto principo;

Or. pt

Pakeitimas 11
Kinga Göncz
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų 
ir darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universalių gebėjimų 
ugdymui – padedant studentams spręsti 
problemas, būti lankstiems ir gebėti 
prisitaikyti prie neprognozuojamų 
aplinkybių, dirbti komandose ir 
daugiakultūrėje aplinkoje, taip pat 
praktinių verslumo ir mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(MTIM), didelio skaitmeninio raštingumo
ir visiems prieinamų efektyvių užsienio 
kalbų įgūdžių ugdymui;

Or. en

Pakeitimas 12
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų 
ir darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
švietimas, būdamas veiksmingas ir 
įtraukus, atitiktų kiekvieno galimo 
studento poreikius, dėmesį skiriant
aktyviam pilietiškumui, universaliems, 
verslumo ir mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
gebėjimams, skaitmeniniam raštingumui ir 
užsienio kalbų įgūdžiams, taip pat 
gebėjimams, reikalingiems sektoriuose, 
galinčiuose užtikrinti kokybiškas ir tvarias 
darbo vietas, pvz., su tvaria ir integracine 
ekonomika, ekologiniais pokyčiais, 
informacinėmis ir ryšių technologijomis 
susijusiuose sektoriuose;

Or. en
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Pakeitimas 13
Sari Essayah

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti įvairesnį
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, kūrybingumo ugdymui, 
universaliems, verslumo ir mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(MTIM) gebėjimams, skaitmeniniam 
raštingumui ir užsienio kalbų įgūdžiams,
nepamirštant ir menų bei fizinio lavinimo, 
kad būtų užtikrintas darnus bendrasis 
išsilavinimas ir asmens ugdymas, taip pat 
siekiant spręsti bendrojo lavinimo bei 
specialiųjų gebėjimų ir kintančių darbo 
rinkos poreikių neatitikimo problemą;

Or. fi

Pakeitimas 14
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. pabrėžia, kad svarbu įgyti daugiau 
žinių ir kompetencijos; todėl ragina 
valstybes nares teikti efektyvesnį švietimą, 
dėmesį skiriant aktyviam pilietiškumui, 
universaliems, verslumo ir mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(MTIM) gebėjimams, skaitmeniniam 
raštingumui ir užsienio kalbų įgūdžiams 
siekiant spęsti gebėjimų ir darbo rinkos 
paklausos neatitikimo problemą;

Or. fr



PE510.631v01-00 10/51 AM\935078LT.doc

LT

Pakeitimas 15
Roberta Angelilli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų 
ir darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams;

Or. it

Pakeitimas 16
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos problemą;

Or. nl

Pakeitimas 17
Rachida Dati
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams nuo kuo jaunesnio 
amžiaus siekiant spęsti gebėjimų ir darbo 
rinkos paklausos neatitikimo problemą;

Or. fr

Pakeitimas 18
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį
švietimą, dėmesį skiriant universaliems, 
verslumo ir mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
gebėjimams, skaitmeniniam raštingumui ir 
užsienio kalbų įgūdžiams siekiant spęsti 
gebėjimų ir darbo rinkos paklausos 
neatitikimo problemą;

Or. de

Pakeitimas 19
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo, 
ypač įmonių socialinės atsakomybės 
srityje, ir mokslo, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spręsti gebėjimų 
ir darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į 
tokių sektorių, kaip ekologiška 
ekonomika, sveikatos apsauga ir 
informaciniai ryšiai, galimybes kurti 
darbo vietas – šiems sektoriams 
artimiausius kelerius metus reikės vis 
daugiau kvalifikuotų darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 21
Mara Bizzotto
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spęsti gebėjimų ir 
darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį 
švietimą, dėmesį skiriant aktyviam 
pilietiškumui, universaliems, verslumo ir 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos (MTIM) gebėjimams, 
skaitmeniniam raštingumui ir užsienio 
kalbų įgūdžiams siekiant spręsti gebėjimų 
ir darbo rinkos paklausos neatitikimo 
problemą; tačiau pabrėžia, kad dėl krizės 
bankrutuojant vis daugiau įmonių, 
nepaisant valstybių narių pastangų 
pašalinti paklausos ir pasiūlos skirtumus, 
greitai nebeliks struktūros, kuri galėtų 
pasiūlyti jaunuoliams stažuotę ar darbą; 
todėl laikosi nuomonės, kad bet koks 
bandymas reformuoti Sąjungos švietimo 
sistemą bus bergždžias, jeigu nebus 
lydimas veiksmų, kuriais būtų padarytas 
galas įmonių uždarymui ir (arba) 
iškėlimui;

Or. it

Pakeitimas 22
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atsižvelgdamas į didelę gebėjimų ir 
darbo rinkos reikalavimų neatitiktį, 
ragina valstybes nares skatinti įmonių ir 
universitetų bendradarbiavimą mokant 
specialiųjų dalykų bei sudarant mokymo 
planus ir mokyklose įvesti profesinio
orientavimo pamokas, kurios būtų 
jaunimo nedarbo prevencijos pagrindas;
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Or. el

Pakeitimas 23
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dėl ekonomikos ir finansų krizės 
daugelis šeimų nebegali padengti aukštojo 
mokslo išlaidų, tad šiuo lygmeniu 
padaugėjo mokslo nebaigiančių studentų; 
mano, kad valstybės narės turėtų 
garantuoti visų asmenų teisę į nemokamą 
visuotinį aukštos kokybės mokslą, 
nepaisant ekonominės jų padėties;

Or. pt

Pakeitimas 24
Roberta Angelilli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares sukurti 
specialių švietimo ir profesinio mokymo 
prižiūrint vadovams programų, kurios 
būtų grindžiamos nuolatine pažangos 
stebėsena siekiant išvengti mokyklos 
nebaigimo, kad įgyti įgūdžiai atitiktų 
dabartinius ir būsimus darbo rinkos 
poreikius;

Or. it

Pakeitimas 25
Jean-Luc Bennahmias
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena valstybėms narėms, kad 
reikia skatinti siekti gerų mokymosi 
rezultatų siekiant suteikti jaunimui žinių 
ir kompetencijų, reikalingų socialinei ir 
profesinei įtraukčiai;

Or. fr

Pakeitimas 26
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri pabrėžtų verslo ir mokyklų 
partnerystės plėtrą siekiant, kad mokyklos 
tinkamai pritaikytų programas darbo 
rinkai;

Or. fr

Pakeitimas 27
Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma neįgaliųjų, 
skirtingiems poreikiams patenkinti 
pritaikytas priemones;

Or. it

Pakeitimas 28
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., protinę arba fizinę negalią 
turinčių asmenų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

Or. nl

Pakeitimas 29
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., neįgaliųjų, migrantų ir 
mažumų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

Or. de

Pakeitimas 30
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares puoselėti ir 
išsaugoti įtraukią ir integruotą švietimo 
sistemą, kurioje būtų taikomas mokymosi 
visą gyvenimą požiūris, kuria visais lygiais 
būtų užtikrinamos lygios galimybės 
visiems ir kuri teiktų studentų, visų pirma, 
tų, kuriems kyla nedalyvavimo ar 
atskirties pavojus, pvz., priklausančių 
pažeidžiamoms socialinėms grupėms, 
įskaitant romus, migrantus ir 
neįgaliuosius, poreikiams patenkinti 
kiekvienu atskiru atveju pritaikytas 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 31
Kinga Göncz
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais ypatingas 
dėmesys būtų skiriamas lygioms 
galimybėms visiems užtikrinti ir kuri teiktų 
studentų, visų pirma, pažeidžiamų
socialinių grupių narių, pvz., romų, 
migrantų ir neįgalių asmenų, skirtingiems 
poreikiams patenkinti kiekvienu atskiru 
atveju pritaikytas paramos priemones ir 
individualiai sudarytas ugdymo kryptis 
visais – stojimo, studijų ir jų baigimo –
etapais;

Or. en

Pakeitimas 32
Sari Essayah

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios sąlygos visiems 
konkuruoti dėl vietų kursuose ir 
galimybių studijuoti ir kuri teiktų skirtingo 
lygio studentų, visų pirma, priklausančių 
pažeidžiamoms socialinėms grupėms, pvz., 
romų, migrantų ir neįgaliųjų, skirtingiems 
poreikiams patenkinti kiekvienu atskiru 
atveju pritaikytas priemones;

Or. fi
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Pakeitimas 33
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą kvalifikacijų sistemą, kurioje 
būtų taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

Or. en

Pakeitimas 34
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems –
aukštos kvalifikacijos mokytojai ir 
dėstytojai, novatoriški mokymosi metodai, 
aukštos kokybės infrastruktūra ir įranga, 
geros sąsajos su darbo rinka ir su tolesniu 
švietimu ir mokymu susietos kryptys – ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;
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Or. en

Pakeitimas 35
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones;

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią 
ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą 
požiūris, kuria visais lygiais būtų 
užtikrinamos lygios galimybės visiems ir 
kuri teiktų studentų, visų pirma, 
priklausančių pažeidžiamoms socialinėms 
grupėms, pvz., romų, migrantų ir 
neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju 
pritaikytas priemones; primygtinai teigia, 
kad valstybėms narėms reikia stiprinti 
savo mokymosi visą gyvenimą strategijas 
profesinį mokymą padarant patraukliu ir 
suteikiant kiekvienam galimybę 
pasinaudoti teise mokytis;

Or. fr

Pakeitimas 36
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad visų pirma reikia siekti, 
kad būtų įgyjamos pagrindinės 
kompetencijos, t. y. kad jaunimas įgytų 
pagrindines žinias ir kompetencijas, 
reikalingas suaugusiojo gyvenimui ir 
asmeniniu, ir profesiniu požiūriu; 
pabrėžia, kad reikia itin atkreipti dėmesį į 
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mažiau palankias zonas ir sunkumų 
patiriančius jaunuolius; mano, kad 
kiekvienam mokiniui reikia padėti sukurti 
savo mokymosi planą jam suteikiant 
išsilavinimą kiekvienam suteikiant su 
mokymusi ir karjera susijusią informaciją 
ir vidurinės mokyklos pradžioje leisti 
susikurti modulį, kad mokiniai galėtų iš 
arčiau susipažinti su karjeros 
galimybėmis;

Or. fr

Pakeitimas 37
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad daugelyje atokių 
vietovių esama didelių problemų pasiekti 
mokyklas ir todėl sparčiai daugėja 
mokyklos nebaigusių moksleivių; ragina 
valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad 
dauguma Europos piliečių susiduria su 
dideliais ekonominiais sunkumais, imtis 
konkrečių veiksmų tokioms kliūtims 
įveikti;

Or. el

Pakeitimas 38
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares sukurti 
sistemas, kad būtų remiami ir į visas 
švietimo sistemas įtraukiami specialiųjų 
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ugdymosi poreikių turintys mokiniai; 
pabrėžia, kad specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintys mokiniai turėtų būti 
nukreipiami dalyvaujant tėvams, 
specialiojo ugdymo mokytojams, jų laidos 
mokytojui arba laidos tarybos nariui ir 
sveikatos arba socialinėms tarnyboms; 

Or. pt

Pakeitimas 39
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina valstybes nares įgyvendinant 
aukštojo mokslo studentų skaičiaus 
didinimo priemones palengvinti jaunimui 
galimybes patekti į universitetus, inter 
alia, palankiomis sąlygomis studentams 
suteikiant paskolas, dotacijas ir deramą 
studentišką būstą, nes daug jaunimo 
negali studijuoti dėl finansinių problemų; 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
pažeidžiamoms socialinėms grupėms, pvz., 
jaunimui iš šeimų, kurių nariai yra 
ilgalaikiai bedarbiai;

Or. el

Pakeitimas 40
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina valstybes nares sukurti arba 
stiprinti observatorijas arba atitinkamas 
sistemas nacionalinių darbo rinkų 
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poreikiams nustatyti, integruojant jų 
darbo rezultatus į kiekvieną švietimo 
proceso etapą; 

Or. el

Pakeitimas 41
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių, taip įgyvendindamos strategijos 
„Europa 2020“ pagrindinius tikslus, 
kuriuose numatytas mažesnis nei 10 proc. 
rodiklis, pradėdamos aukštos kokybės 
ikimokyklinio ugdymo, vystymosi ir 
priežiūros programas ir užtikrindamos 
vienodą jų prieinamumą vaikams, taip pat 
siūlydamos įvairios užklasinės veiklos ir į 
švietimo procesą įtraukdamos tėvus; 
primena, kad visų šių veiksmų imtis 
gyvybiškai svarbu siekiant panaikinti 
nelygybę, pagrįstą ankstyva blogesne 
padėtimi vaikystėje, užtikrinti, kad mažiau 
galimybių turintys mokiniai nebūtų 
lavinami specialiose, atskirtose 
mokyklose, ir nutraukti iš kartos į kartą 
besitęsiantį skurdo ir socialinės atskirties 
ciklą;

Or. en

Pakeitimas 42
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos specifines ir darbo 
rinkos poreikiams pritaikytas
ikimokyklinio ugdymo, vystymosi ir 
priežiūros programas ir kuruodamos 
mažiau galimybių turinčius mokinius;

Or. fr

Pakeitimas 43
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos tam tikro amžiaus 
grupėms pritaikytas ikimokyklinės 
priežiūros, vystymosi ir lavinimo
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
į mokymosi skatinimą įtraukdamos tėvus ir 
kuruodamos mažiau galimybių turinčius 
mokinius, padėdamos jiems gauti 
galimybių pasinaudoti programa 
„Erasmus“ ir stažuotis;

Or. fi

Pakeitimas 44
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos visiems prieinamas ir 
daugiausia visam ankstyvos vaikystės 
laikotarpiui – nuo gimimo iki šešerių 
metų amžiaus – skirtas ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos 
ir į šių priemonių įgyvendinimą ir 
kontrolę įtraukdamos tėvus bei solidžias 
vietos NVO, taip pat kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

Or. en

Pakeitimas 45
Emer Costello

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir kokybiškai 
stažuotis;

Or. en

Pakeitimas 46
Heinz K. Becker
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir remdamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

Or. de

Pakeitimas 47
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. pabrėžia, kad norėdamos pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslą –
sumažinti mokyklos nebaigusių 
moksleivių skaičių – visos valstybės narės 
turi labai stengtis; pabrėžia, kad, kartu 
įgyvendindamos kitas strategijas,
valstybės narės turėtų sumažinti mokyklos 
nebaigusių moksleivių skaičių pradėdamos 
ikimokyklinio ugdymo, vystymosi ir 
priežiūros programas, siūlydamos 
užklasinės veiklos, įtraukdamos tėvus ir 
parengdamos daug įvairių pagalbos 
sistemų, pvz., kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis; pabrėžia, 
kad dabartinis mažesnes pajamas 
turintiems studentams skirtos Erasmus 
programos dalyvių skaičius yra mažesnis 
už vidutinį ir kad reikia labai pasistengti, 
kad ES programos taptų prieinamesnės ir 



AM\935078LT.doc 27/51 PE510.631v01-00

LT

patrauklesnės nepakankamai 
atstovaujamoms grupėms;

Or. en

Pakeitimas 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis; ragina 
valstybes nares apsvarstyti alternatyvas, 
kaip išlaikyti studentus aukštojo mokslo 
sistemoje teikiant pagalbą mažų palūkanų 
arba beprocentėmis paskolomis, 
gausesnėmis stipendijomis ir dotacijomis, 
taip pat nustatant trumpesnį studijų, ypač 
magistrantūros programų, laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 49
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 

4. mano, kad valstybės narės turėtų 
sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių 
skaičių pradėdamos ikimokyklinio 
ugdymo, vystymosi ir priežiūros 
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programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis;

programas, siūlydamos užklasinės veiklos, 
įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau 
galimybių turinčius mokinius, padėdamos 
jiems gauti galimybių pasinaudoti 
programa „Erasmus“ ir stažuotis; todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymus 
dėl stažuočių kokybės sistemos ir Europos 
gamybinės praktikos aljanso;

Or. de

Pakeitimas 50
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares mažiau 
galimybių turintiems mokiniams per visą 
jų mokymosi laiką teikti korepetitorių, 
konsultavimo ir įtraukimo į įvairias 
sistemas pagalbą, kad jie nenutrauktų 
vidurinio ir tretinio mokslo, o tretinio 
mokslo lygmeniu padėti jiems naudotis 
Erasmus programa ir skatinti jų profesinę 
praktiką verslo subjektuose, viešojo 
administravimo subjektuose ir 
žiniasklaidoje, kad jie galėtų įgyti 
reikiamos darbo patirties ir susiformuoti 
pagalbinių ryšių tinklą, užtikrinsiantį jų 
profesinę sėkmę ateityje, taip pat 
integruoti konkrečius jų požiūrius į 
institucinę kultūrą;

Or. en

Pakeitimas 51
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares modernizuojant 
techninį profesinį mokymą skatinti 
socialinių partnerių ir švietimo įstaigų 
sąveiką vietos lygmeniu, kad teikiamos 
specializacijos, profesiniai profiliai ir 
atitinkami mokymo planai būtų suderinti 
su konkrečiais vietos ekonomikos ir darbo 
rinkos poreikiais;

Or. el

Pakeitimas 52
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
sukurti ir įgyvendinti Europos 
kvalifikacijų, formaliojo, neformaliojo 
mokymosi ir savišvietos sertifikavimo ir 
pripažinimo sistemą, kad būtų skatinamas 
kiekvieno galimo studento mobilumas;

Or. en

Pakeitimas 53
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pritaria Komisijos susirūpinimui dėl 
daugumai valstybių narių būdingo nerimą 
keliančio menko besimokančių 
suaugusiųjų skaičiaus – ES vidurkis yra 
8,9 proc.; rekomenduoja plačiau taikyti 
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prieinamas aukštos kokybės suaugusiųjų 
mokymosi programas, ypač darbo vietose;

Or. en

Pakeitimas 54
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. primygtinai ragina valstybes nares 
palengvinti perėjimą tarp skirtingų 
švietimo ir mokymo krypčių ir teikti 
paramą pereinant nuo švietimo ar 
profesinio mokymo prie darbo; be to, 
primygtinai ragina įgyvendinti Jaunimo 
garantijų iniciatyvą, teikti kokybiškas 
stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius, taip pat padėti įgyti ir pripažinti 
kompetenciją, paremtą neformaliu ir 
neinstituciniu mokymusi;

Or. en

Pakeitimas 55
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 

5. ragina valstybes nares tinkamai 
orientuoti perėjimą tarp skirtingų švietimo 
ir mokymo krypčių, iš esmės patobulinti 
perėjimą nuo švietimo ar profesinio 
mokymo prie darbo, teikti stažuotes, 
mokymąsi darbo vietoje, gamybinę 
praktiką ir dualinio mokymosi modelius ir 
pripažinti kompetenciją, paremtą 
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mokymusi; neformaliu ir neinstituciniu mokymusi; be 
to, pabrėžia, kad per ES semestro procesą 
valstybės narės buvo paragintos 
panaikinti esamas perėjimo iš vienos 
švietimo ir mokymo sistemos į kitą kliūtis; 
pabrėžia, kad jaunimui pereinamuoju 
etapu kyla didesnė rizika ir kad valstybės 
narės turi patobulinti savo politiką 
siekdamos patenkinti pereinamojo etapo 
dalyvių poreikius, ypač susijusius su 
socialine apsauga ir pajamų saugumu, 
prieinamumu, finansavimu ir 
informavimu;

Or. en

Pakeitimas 56
Emer Costello

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti aukštos kokybės stažuotes, 
mokymąsi darbo vietoje, gamybinę 
praktiką ir dualinio mokymosi modelius, 
pagal kuriuos būtų mokami derami 
atlyginimai ir sudaromos tinkamos darbo 
sąlygos, apimančios aktyvaus mokymosi 
aspektą ir susijusios su kvalifikacijos 
įgijimo procesu, ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

Or. en

Pakeitimas 57
Lívia Járóka
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką, lengvai prieinamus ir į 
karjerą orientuotus dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

Or. en

Pakeitimas 58
Sari Essayah

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir ieškoti būdų pripažinti 
kompetenciją, paremtą neformaliu ir 
neinstituciniu mokymusi;

Or. fi

Pakeitimas 59
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti kokybiškas stažuotes su tam tikromis 
teisėmis, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

Or. pt

Pakeitimas 60
Philippe Boulland

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti mokamas stažuotes, mokymąsi darbo 
vietoje, gamybinę praktiką ir dualinio 
mokymosi modelius ir pripažinti 
kompetenciją, paremtą neformaliu ir 
neinstituciniu mokymusi;

Or. fr

Pakeitimas 61
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti bei įvertinti
kompetenciją, paremtą neformaliu ir 
neinstituciniu mokymusi;

Or. fr

Pakeitimas 62
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pakeitimas 63
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 5. ragina valstybes nares palengvinti 
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perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir taikant prieinamą aukštos 
kokybės patvirtinimo sistemą pripažinti 
kompetenciją, paremtą neformaliu ir 
neinstituciniu mokymusi;

Or. en

Pakeitimas 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi; ragina švietimo įstaigas ir 
darbdavių organizacijas sudaryti geresnę 
partnerystę, kad įgyta kvalifikacija būtų 
pritaikyta prie darbo rinkos poreikių, ir 
teigiamai vertina tokias bendradarbiavimo 
formas kaip metiniai verslo subjektų ir 
studentų susitikimai, naujų stažuotojų, 
gamybos praktikantų arba jaunų 
specialistų įdarbinimo mugės, darbo 
agentūrų kūrimas švietimo įstaigose ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 65
Rachida Dati



PE510.631v01-00 36/51 AM\935078LT.doc

LT

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi; palankiai vertina Komisijos 
pranešimą apie Europos gamybinės 
praktikos aljanso sukūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 66
Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi;

5. ragina valstybes nares palengvinti 
perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo 
krypčių, teikti paramą pereinant nuo 
švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, 
teikti stažuotes, mokymąsi darbo vietoje, 
gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi 
modelius ir pripažinti kompetenciją, 
paremtą neformaliu ir neinstituciniu 
mokymusi; tačiau pabrėžia, kad bet kokie 
bandymai priartinti mokymo programas 
prie darbo rinkos bus bergždi, jeigu nebus 
lydimi veiksmų, kuriais būtų padarytas 
galas įmonių uždarymui ir (arba) 
iškėlimui, nes būtent įmonės yra 
subjektai, galintys įtraukti jaunus 
absolventus;

Or. it
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Pakeitimas 67
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares rasti būdą, kaip 
tvariai išspręsti įgytų gebėjimų ir darbo 
rinkos poreikių neatitikties problemą, ir 
panaikinti gebėjimų trūkumus, ypač 
sektoriuose, turinčiuose galimybių augti, 
pvz., informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT), sveikatos ir priežiūros, verslo 
paslaugų ir kt.;

Or. en

Pakeitimas 68
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad reikia skatinti labiau 
naudoti metodą, kai mokomasi mokykloje 
ir įmonėje, nes šis metodas ES dar yra 
nepakankamai naudojamas, kaip ir 
dualinė mokymosi sistema; mano, kad per 
mokymosi laiką reikia numatyti laiką 
dualinei mokymosi sistemai įgyvendinti; 
taip pat pabrėžia, kad reikia skatinti 
daugiau žmonių rinktis aukštąjį mokslą ir 
ragina užtikrinti, kad tęstinio mokymo 
studentai ir dualinės sistemos studentai 
įgytų lygiavertį statusą;

Or. fr
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Pakeitimas 69
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad profesinės stažuotės turėtų 
būti aukštos kokybės ir kartu turėtų būti 
suteikiamos atitinkamos teisės – šių 
stažuočių negalima steigti kaip nuolatinių 
darbo vietų pakaitalo;

Or. pt

Pakeitimas 70
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją imtis aktyvesnės ES 
politikos, kad būtų pasiekti tarpvalstybinių 
studentų mainų ir darbuotojų judumo 
tiksliniai rodikliai ir įtvirtintas 
kvalifikacijų perkeliamumas;

Or. en

Pakeitimas 71
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad švietimo politika yra 
(taip pat) darbo rinkos politikos dalis; 
todėl ragina valstybes nares imtis 
priemonių, kuriomis būtų palengvinamas 
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perėjimas iš mokymo įstaigos į darbo 
rinką; taip pat ragina valstybes nares 
stiprinti mokiniams ir studentams skirtas 
profesinio mokymo ir praktinės patirties 
programas bei profesinio orientavimo ir 
pagalbos renkantis profesiją programas;

Or. de

Pakeitimas 72
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad itin svarbu gauti 
pradinės darbo patirties – tai kritinis 
elementas pereinant nuo švietimo 
sistemos prie darbo; pabrėžia, kad 
stažuočių sistemą reikia išplėsti ir ją 
taikyti antriniam ir aukštesniam nei 
viduriniam mokslui, arba tretiniam 
mokslui – tuo tikslu reikia pateikti ir 
įgyvendinti Europos struktūrinių fondų 
finansuojamus veiksmų planus;

Or. el

Pakeitimas 73
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares imtis priemonių 
darbuotojų ir bedarbių dalyvavimui 
profesinio perorientavimo ir permokymo 
programose didinti siekiant sumažinti 
nedarbo ir ilgalaikio nedarbo riziką tai 
darbo jėgos daliai, kurios profesinė veikla 
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vis mažiau paklausi;

Or. el

Pakeitimas 74
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares skatinti amatus 
ir profesijas, kuriems reikia mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(MTIM) gebėjimų, taip pat ir atitinkamus 
moterų gebėjimus nuo ankstyvo amžiaus, 
kad būtų įveikta profesinė atskirtis ir 
diskriminacija pagal atlyginimus;

Or. en

Pakeitimas 75
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina įtraukti visus susijusius 
veikėjus, ypač socialinius partnerius ir 
švietimo įstaigas, visų pirma profesinio 
mokymo srityje; taip pat pabrėžia įmonių 
ir švietimo įstaigų atsakomybę, kad 
mokiniams ir studentams būtų suteiktos 
praktinio mokymosi galimybės;

Or. de

Pakeitimas 76
Evelyn Regner
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Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia didelę dualinio mokymo 
sistemų sėkmę, visų pirma mažinant 
jaunimo nedarbą, ir rekomenduoja tokios 
sistemos dar netaikančioms valstybėms 
narėms ją įdiegti įgyvendinant kovos su 
jaunimo nedarbu priemones; taip pat 
pabrėžia, kad įdiegiant tokias sistemas 
būtina iš anksto visapusiškai įtraukti 
socialinius partnerius;

Or. de

Pakeitimas 77
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti 
mokytojus, kad jie dėmesį skirtų 
įgūdžiams ir kompetencijai, susipažintų su 
skirtingomis kultūromis ir pritaikytų 
pamokas prie savo studentų bendravimo ir 
mokymosi stiliaus;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 78
Sari Essayah

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 6. pabrėžia, koks svarbus mokytojų 
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kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

mokymo lygis ir tai, kad reikia parengti 
mokytojus, kad jie gautų išsamių mokymo 
gebėjimų ir mokomų dalykų žinių, taip pat 
susipažintų su skirtingomis kultūromis ir 
sužinotų, kaip pritaikyti mokymą prie 
įvairaus savo studentų bendravimo ir 
mokymosi stiliaus ir jų pradinio lygio;

Or. fi

Pakeitimas 79
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, pažeidžiamų socialinių 
grupių mokinius mokytų specialiai jiems 
pritaikytais mokymo metodais, susipažintų 
su skirtingomis kultūromis ir pritaikytų 
pamokas prie studentams pažįstamo
bendravimo ir mokymosi stiliaus, taip pat 
daugiau dėmesio skirtų mokymosi 
rezultatams, o ne švietimo formalumams;

Or. en

Pakeitimas 80
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;
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didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
kalbų mokėjimui – pagrindiniam švietimo 
veiksniui – ir mokymuisi mokytis –
didaktikai;

Or. de

Pakeitimas 81
Rachida Dati

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus; 
palankiai vertina tai, kad Komisija 
pabrėžia mokymosi svarbą naujų 
informacinių ir ryšių technologijų sričiai;

Or. fr

Pakeitimas 82
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus; 
pabrėžia, kad reikia investuoti į mokytojų 
mokymąsi visą gyvenimą;

Or. en
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Pakeitimas 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, 
kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir 
kompetencijai, susipažintų su skirtingomis 
kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo 
studentų bendravimo ir mokymosi stiliaus; 
atsižvelgdamas į mokytojų senėjimo ir vis 
didesnio šios profesijos nepopuliarumo 
keliamą grėsmę, ragina valstybes nares 
investuoti į specialistus ir juos išlaikyti 
šioje srityje, remti jų profesinį ir asmeninį 
tobulėjimą ir stiprinti jų finansinę padėtį;

Or. en

Pakeitimas 84
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. rekomenduoja valstybėms narėms 
gerokai pagerinti sąlygas mokytojams ir 
dėstytojams;

Or. en

Pakeitimas 85
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares parengti
politikos priemones, kuriomis būtų 
skatinamas visų amžiaus grupių 
gyventojų mokymasis visą gyvenimą, 
orientuotas į gebėjimų ir kompetencijos 
ugdymą, kad būtų galima prisitaikyti prie 
dinamiškai kintančių darbo rinkos 
poreikių;

Or. en

Pakeitimas 86
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. siekdamas socialinio solidarumo ir 
reaguodamas į demografinius iššūkius 
ragina valstybes nares skatinti visų 
amžiaus grupių gyventojų savanorišką 
veiklą; primygtinai jas ragina skatinti 
priežiūros ir paramos sektoriams 
reikalingus mokymus ir skirti stipendijas 
žmonėms, pasirinkusiems atitinkamas 
studijas;

Or. en

Pakeitimas 87
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kaip svarbu įtraukti jaunimą 
į švietimo ir mokymo politikos krypčių 
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nustatymo procesą, kad būtų galima 
geriau atsižvelgti į jų poreikius; 
atsižvelgdamas į tai rekomenduoja 
Komisijai konsultuotis su nacionalinių 
jaunimo tarybų atstovais dėl jaunimui 
svarbių prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 88
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia nuolat permokyti 
mokytojus siekiant ugdyti jų 
horizontaliuosius naujų mokymo 
standartų, metodų ir procedūrų taikymo 
gebėjimus, neatsiliekant nuo spartaus 
mokslo ir technikos raidos tempo;

Or. el

Pakeitimas 89
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares skatinti 
nuolatinį švietimo įstaigų ir darbo rinkos 
atstovų dialogą, kad nekiltų gebėjimų 
neatitikties pavojaus;

Or. en
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Pakeitimas 90
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. siekdamas įtvirtinti geresnes 
galimybes sėkmingai įsidarbinti visoje ES, 
ragina valstybes nares šviesti savo 
piliečius apie ES piliečių teises, pilietines 
pareigas, įsipareigojimus ir apie tai, kaip 
jie gali pasinaudoti savo teise į laisvą 
judėjimą Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 91
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia Europos socialinio fondo 
(ESF) vaidmenį remiant investicijas į 
švietimą ir mokymą, gebėjimus ir 
mokymąsi visą gyvenimą; todėl tvirtai 
ragina išsaugoti bendrą minimalią 
Europos socialiniam fondui skiriamą dalį 
– 25 proc. sanglaudos politikai skirto 
biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 92
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti.

7. primygtinai ragina valstybes nares 
nuolatos stebėti ir įvertinti, ar jų švietimo 
sistema ir programomis pavyko pasiekti 
pažeidžiamų socialinių grupių narius, ar 
jomis pavyko užtikrinti vienodas galimybes 
įgyti įtraukų ir kokybišką išsilavinimą 
visais lygmenimis ir ar jų švietimo ir 
mokymo suteikti gebėjimai tikrai padidino 
studentų galimybes įsidarbinti.

Or. en

Pakeitimas 93
Malika Benarab-Attou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti.

7. ragina valstybes nares per Europos 
semestrą kuo greičiau įvykdyti su švietimu 
susijusias rekomendacijas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares kartu su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
jaunimo atstovus, nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti.

Or. en

Pakeitimas 94
Sari Essayah

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti.

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti ir 
išsilaikyti pilietiniame ir profesiniame 
gyvenime.

Or. fi

Pakeitimas 95
Jean-Luc Bennahmias

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų galimybes įsidarbinti.

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir 
įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką 
išsilavinimą visais lygmenimis ir ar 
švietimo ir mokymo suteikti gebėjimai 
padidino studentų socialinę įtrauktį ir
galimybes įsidarbinti.

Or. fr

Pakeitimas 96
Roberta Angelilli

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ir 
modeliais, kurie ES lygmeniu atnešė 
teigiamų rezultatų mažinant mokyklos 
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nebaigimo atvejų skaičių, vėl integruojant 
į švietimo sistemą, veiksmingai pereinant 
iš švietimo sferos į darbo rinką, mažinant 
jaunimo nedarbą, sudarant sąlygas 
mokytis ir įsidarbinti nepalankias sąlygas
turinčioms grupėms.

Or. it

Pakeitimas 97
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją stebėti, ar valstybės 
narės ėmėsi reikiamų veiksmų savo 
švietimo sistemoms reformuoti, kad 
minėtieji tikslai būtų pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares išlaikyti 
intensyvų dialogą su švietimo įstaigomis, 
kad jos būtų geriau informuotos apie ES 
finansavimo galimybes, ir savo veiklos 
programose numatyti, kad ES 
finansavimas šioms įstaigoms būtų 
lengvai prieinamas; ragina Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšas 
panaudoti nuolatinio ir profesinio 
mokymo, kaip darbo proceso, reikmėms.

Or. en
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Pakeitimas 99
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad valstybės narės gali savo 
nuožiūra laisvai rinktis, ar taikyti pirmiau 
pateiktus pavyzdžius.

Or. nl


