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Grozījums Nr. 1
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju,
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

1. norāda, ka krīze īpaši smagi skar 
jauniešus, daži pat runā par „zudušu 
paaudzi”, ka 2013. gada janvārī bezdarba 
līmenis jauniešu vidū Eiropas Savienībā 
sasniedza 23,6 % un, kas izraisa vēl 
lielāku satraukumu, 8 miljoni cilvēku 
vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir bez darba,
nestudē un nemācās1; ņemot vērā 
steidzami risināmās problēmas ES, aicina 
dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos sociālās un 
profesionālās integrācijas procesam, jo 
īpaši pastāvīgi mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām;

__________________
1 Komisijas publicētais „Ceturkšņa 
pārskats par nodarbinātību un sociālo 
situāciju ES” (2013. gada marts).

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
nodrošinātu izglītojamajiem vajadzīgās 
prasmes un instrumentus, kas ļauj 
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veiksmīgi iekļauties un līdzdarboties darba 
tirgū; uzsver, ka Eiropas pusgada gaitā 
vairākas dalībvalstis ir stingri mudinātas 
palielināt ieguldījumus izglītībā; uzsver, 
ka ieguldījumu trūkums izglītībā var 
nelabvēlīgi ietekmēt stratēģiju „Eiropa 
2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

1. nolūkā izpildīt plānotos uzdevumus un 
sasniegt pamatmērķus, ko ES sev 
noteikusi stratēģijā „Eiropa 2020”, 
nodrošināt gudru, iekļaujošu un videi 
nekaitīgu izaugsmi, radīt stipru un 
novatorisku Eiropu un veicināt sociālo 
integrāciju, kā arī panākt augstāku 
solidaritātes līmeni, vienlaikus 
sagatavojot iedzīvotājus veiksmīgai un 
pilnvērtīgai dzīvei, aicina dalībvalstis 
palielināt ieguldījumus kvalitatīvā izglītībā 
un apmācībā, lai sagatavotu izglītojamos 
pastāvīgi mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Sari Essayah

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 1. aicina dalībvalstis palielināt 
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Eiropu un veicināt sociālo integrāciju,
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

ieguldījumus kvalitatīvā izglītībā un 
apmācībā, lai sagatavotu izglītojamos 
dzīvei, ņemot vērā sabiedrības jaunās 
prasības un pastāvīgi mainīgās darba 
tirgus vajadzības; uzskata, ka, uzlabojot 
izglītojamo gatavību iekļauties sabiedrībā, 
viņu radošās spējas un zināšanu un 
prasmju līmeni, tiks radīta stipra un 
novatoriska Eiropa un veicināta sociālā 
integrācija;

Or. fi

Grozījums Nr. 5
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropas Savienību un veicināt sociālo 
integrāciju, aicina dalībvalstis palielināt 
ieguldījumus kvalitatīvā izglītībā un 
apmācībā, lai sagatavotu izglītojamos 
pastāvīgi mainīgajām darba tirgus 
vajadzībām;

Or. nl

Grozījums Nr. 6
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku 
Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, 
aicina dalībvalstis palielināt ieguldījumus 
kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai 
sagatavotu izglītojamos pastāvīgi 
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mainīgajām darba tirgus vajadzībām; mainīgajām darba tirgus vajadzībām un 
palīdzētu viņiem iegūt transversālās 
prasmes, pēc kurām ir vislielākais 
pieprasījums;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis izstrādāt uz 
izaugsmi un nodarbinātību balstītu 
stratēģiju; uzsver, ka ieguldījumiem 
cilvēku kapitālā ir būtiska nozīme, 
cenšoties sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus, izveidot stipru un 
novatorisku Eiropu, sekmēt sociālo 
kohēziju un aktīvu pilsoniskumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir jāsaglabā publisks 
finansējums izglītībai un ka dalībvalstīm 
vajadzētu prasmīgāk izmantot Eiropas 
struktūrfondu līdzekļus un veicināt 
sociālo partneru iesaistīšanos izglītībā un 
apmācībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka pedagogu atlaišana no 
darba, kas aizvien biežāk notiek dažās 
finansiālās grūtībās nonākušās valstīs, 
kuras saņem palīdzību, noved pie tā, ka 
pazeminās mācību līmenis, tiek slēgtas 
skolas, saīsinātas izglītības programmas 
un palielinās nesekmīgu un mācības 
pirms laika pārtraukušu skolēnu skaits, 
bet pēc līdzekļu samazinājumiem šajā 
nozarē notikušais izglītojamo/pedagogu 
attiecības palielinājums noved pie zemāka 
mācību līmeņa izglītības sistēmā, kuras 
mērķis būtu dot pedagogiem iespēju 
ciešāk sekot līdzi izglītojamo mācību 
sekmēm;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b izglītības sistēmu uzturēšanā būtiska 
nozīme ir pedagogu norīkošanai un 
pieņemšanai darbā; aicina dalībvalstis 
ievērot principu, kurš noteikts Padomes 
Direktīvā 1999/70/EK par darbu uz 
noteiktu laiku;

Or. pt
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Grozījums Nr. 11
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, nodrošinot transversālas 
prasmes, — palīdzot izglītojamiem risināt 
problēmas, būt elastīgiem un spējīgiem 
pielāgoties neparedzētiem apstākļiem un 
darbam kolektīvā un daudzkultūru vidē —
, praktiskām uzņēmīgumu veicinošām un 
ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
augsta līmeņa digitālām prasmēm un 
noderīgām svešvalodu zināšanām, kas 
pieejamas visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis rūpēties par to, lai 
izglītība efektīvi un iesaistoši atbilstu 
ikviena potenciāla izglītojamā 
vajadzībām, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, kā arī attiecīgās nozarēs 
vajadzīgajām prasmēm, kas spētu 
nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
darbu, piemēram, nozarēs, kuras saistītas 
ar ilgtspējīgu un iesaistošu ekonomiku, 
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pārmaiņām vides jomā, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sari Essayah

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt 
daudzveidīgu izglītību, īpašu vērību 
pievēršot aktīvam pilsoniskumam, radošo 
spēju attīstībai, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, kā arī mākslas nodarbībām un 
fiziskām nodarbībām, lai panāktu 
līdzsvarotu vispārējo izglītību un 
personības attīstību, vienlaikus samērojot 
vispārējās izglītības līmeni un iegūtās 
profesionālās prasmes, no vienas puses, 
un darba tirgus vajadzības, no otras puses;

Or. fi

Grozījums Nr. 14
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 

2. uzsver, ka labākām zināšanām un 
prasmēm ir būtiska nozīme; tādēļ aicina 
dalībvalstis nodrošināt efektīvāku izglītību, 
īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
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matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Roberta Angelilli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
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zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

zināšanām, pielāgot prasmes darba tirgus 
pieprasījumam;

Or. nl

Grozījums Nr. 17
Rachida Dati

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību jau no mazotnes 
pievēršot aktīvam pilsoniskumam, 
transversālām, uzņēmīgumu veicinošām un 
ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodām, lai 
pielāgotu prasmes darba tirgus 
pieprasījumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot 
transversālām, uzņēmīgumu veicinošām un 
ar zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
lai pielāgotu prasmes darba tirgus 
pieprasījumam;

Or. de
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Grozījums Nr. 19
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām (īpaši atsaucoties 
uz uzņēmumu sociālo atbildību) un ar 
zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam; šajā sakarā norāda 
uz darbvietu radīšanas iespējām, kas 
pastāv tādās nozarēs kā zaļā ekonomika, 
veselības aprūpe un informācija un 
komunikācija, kurās turpmākajos gados 
aizvien lielākā skaitā būs vajadzīgi 
kvalificēti darbinieki;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku 
izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, 
uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, 
tehnoloģijām, inženierzinātni un 
matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, 
digitālām prasmēm un svešvalodu 
zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba 
tirgus pieprasījumam; tomēr uzsver, ka 
pašreizējos krīzes apstākļos, kad aizvien 
vairāk uzņēmumu bankrotē, drīz vairs 
nebūs struktūru, kuras spēj jauniešiem 
piedāvāt praksi vai darbvietas, 
neraugoties uz dalībvalstu pūliņiem 
samērot piedāvājumu un pieprasījumu; 
tāpēc uzskata, ka jebkuram mēģinājumam 
reformēt izglītību nebūs jēgas, ja 
vienlaikus netiks veikti pasākumi, lai 
nepieļautu uzņēmumu slēgšanu un 
pārvietošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ņemot vērā prasmju un darba tirgus 
prasību kraso neatbilstību, aicina 
dalībvalstis sekmēt uzņēmumu un 
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augstskolu sadarbību tādās jomās kā 
arodapmācība un izglītības programmas 
un ieviest skolās profesionālās 
orientācijas nodarbības, kas būtu pamats 
bezdarba apkarošanai jauniešu vidū;

Or. el

Grozījums Nr. 23
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ekonomikas un finanšu krīzes dēļ 
daudzas ģimenes vairs nespēj segt 
augstākās izglītības izmaksas, kas noveda 
pie tā, ka ir palielinājies šajā izglītības 
posmā pirms laika skolu pametušo 
skolēnu skaits; uzskata, ka dalībvalstīm 
neatkarīgi no ekonomikas stāvokļa 
vajadzētu ikvienam garantēt tiesības uz 
bezmaksas, vispārēju un kvalitatīvu 
izglītību;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Roberta Angelilli

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis noteikt īpašus 
izglītības un apmācības kursus un mācību 
procesu, kas balstās uz periodisku 
pārraudzību, lai novērstu mācību 
pārtraukšanu pirms laika un panāktu, ka 
iegūtās prasmes ir pietiekamas un atbilst 
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darba tirgus pašreizējām un turpmākajām 
vajadzībām;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina dalībvalstīm, ka ir jāpalielina 
mācību rezultātu vērtība, lai panāktu, ka 
jauniešiem ir vajadzīgās zināšanas un 
kompetence, kas viņiem ļauj veiksmīgi 
integrēties sabiedrībā un darba tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, 
kas atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk 
no neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
veicinot uzņēmumu un skolu partnerību 
ar mērķi panākt, lai izglītība un apmācība 
būtu rūpīgāk pielāgota darba tirgus 
vajadzībām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 27
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot pasākumus, kas atbilst 
izglītojamo, jo īpaši invalīdu, atšķirīgajām 
vajadzībām;

Or. it

Grozījums Nr. 28
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, invalīdi ar garīgiem un/vai 
fiziskiem traucējumiem, atšķirīgajām 
vajadzībām;

Or. nl

Grozījums Nr. 29
Heinz K. Becker
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, invalīdi, migranti un 
mazākumgrupas, atšķirīgajām vajadzībām;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt un garantēt 
iekļaujošu un integrētu izglītības sistēmu, 
kurā izmanto mūžizglītības pieeju, 
nodrošinot visiem vienādu pieejamību 
jebkurā līmenī un piedāvājot īpaši 
pielāgotus pasākumus, kas atbilst 
izglītojamo vajadzībām, jo īpaši to 
izglītojamo vajadzībām, kuri pakļauti 
nepiedalīšanās un izslēgšanas riskam un, 
piemēram, nāk no neaizsargātām 
sociālajām grupām, tostarp romi, migranti 
un invalīdi;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Kinga Göncz
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, īpašu uzsvaru liekot 
uz to, lai nodrošinātu visiem vienādu 
pieejamību jebkurā līmenī, un piedāvājot 
veicinošus un īpaši pielāgotus pasākumus, 
kā arī individuāli izstrādātus plānus, kas 
aptver laiku no iestāšanās līdz mācību 
beigām, ņemot vērā izglītojamo, jo īpaši 
to, kas nāk no neaizsargātām sociālajām 
grupām, piemēram, romi, migranti un 
invalīdi, atšķirīgās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sari Essayah

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot vienādus 
apstākļus, kuros sacensties par kursu 
apmeklēšanu un iespējām studēt jebkurā 
līmenī, un piedāvājot īpaši pielāgotus 
pasākumus, kas atbilst dažādu līmeņu 
izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

Or. fi

Grozījums Nr. 33
Danuta Jazłowiecka
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu kvalifikācijas noteikšanas
sistēmu, kurā izmanto mūžizglītības pieeju, 
nodrošinot visiem vienādu pieejamību 
jebkurā līmenī un piedāvājot īpaši 
pielāgotus pasākumus, kas atbilst 
izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī, augsti 
kvalificētus pedagogus, novatoriskas 
mācību metodes, augstas kvalitātes 
infrastruktūru un iekārtas, atbilstību 
darba tirgus prasībām, kā arī 
tālākizglītības un turpmākas apmācības 
iespējas un piedāvājot īpaši pielāgotus 
pasākumus, kas atbilst izglītojamo, jo īpaši 
to, kas nāk no neaizsargātām sociālajām 
grupām, piemēram, romi, migranti un 
invalīdi, atšķirīgajām vajadzībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un 
integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem 
vienādu pieejamību jebkurā līmenī un 
piedāvājot īpaši pielāgotus pasākumus, kas 
atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, romi, migranti un invalīdi, 
atšķirīgajām vajadzībām; uzsver, ka 
dalībvalstīm ir jāpilnveido mūžizglītības 
stratēģija, padarot profesionālo izglītību 
pievilcīgu un nodrošinot ikvienam tiesības 
uz mācībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka prioritāte piešķirama 
pamatprasmju iegūšanai — ikvienam 
jaunietim ir jābūt pamatzināšanām un 
kompetencei, kas pieaugušajam vajadzīga 
personiskajā un profesionālajā dzīvē; 
uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
nelabvēlīgajiem reģioniem un jauniešiem 
ar problēmām; uzskata, ka ir jāpalīdz 
katram skolēnam izstrādāt savu mācību 
plānu, nodrošinot, ka ikviens saņem 
palīdzību izglītības un profesionālās 
orientācijas jomā, un vidējās izglītības 
sākumā katram piedāvāt moduli, kas ļauj 
skolēniem gūt ieskatu pieejamās 
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profesionālās attīstības iespējās;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka daudzos attālākos reģionos 
pastāv nopietnas skolu pieejamības 
problēmas, kuru dēļ krasi pieaug skolu 
pametušo cilvēku skaits; ņemot vērā 
smagās ekonomiskās grūtības, ko piedzīvo 
lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju, aicina 
dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, 
lai novērstu šādus šķēršļus;

Or. el

Grozījums Nr. 38
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis izveidot struktūras, 
lai atbalstītu un iekļautu skolēnus ar 
īpašām vajadzībām visās izglītības 
sistēmās; uzsver, ka šādu skolēnu 
norīkošana ir jāveic, piedaloties vecākiem, 
īpašiem pedagogiem, klases audzinātājam 
vai klases padomes loceklim un veselības 
aprūpes un sociālajiem dienestiem; 

Or. pt
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Grozījums Nr. 39
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina dalībvalstis, veicot pasākumus 
ar mērķi palielināt studentu skaitu 
augstskolās, atvieglot jauniešiem 
augstskolu pieejamību, cita starpā 
nodrošinot studiju kredītus ar izdevīgiem 
nosacījumiem, pabalstus un pienācīgas 
izmitināšanas iespējas, jo daudzi jaunieši 
nevar atļauties studēt finansiālu problēmu 
dēļ; īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
neaizsargātām sociālajām grupām, 
piemēram, jauniešiem no ģimenēm, kurās 
ir bezdarbnieki, kas ilgstoši nevar atrast
darbu;

Or. el

Grozījums Nr. 40
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina dalībvalstis izveidot vai 
pilnveidot novērošanas centrus vai 
tamlīdzīgas struktūras, kas nosaka valsts 
darba tirgus vajadzības, un to gūtos 
rezultātus iekļaut katrā izglītības procesa 
posmā;

Or. el

Grozījums Nr. 41
Kinga Göncz
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, 
palīdzot viņiem izmantot programmu 
Erasmus un stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, lai sasniegtu 
stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķus — zem 10 %, uzsākot 
kvalitatīvas pirmsskolas izglītības, bērnu 
attīstības un aprūpes programmas un 
nodrošinot to vienādu pieejamību 
bērniem, vienlaikus piedāvājot plašas
ārpusskolas aktivitātes un iesaistot vecākus 
mācību procesā; atgādina, ka visi šie 
pasākumi ir ļoti svarīgi, lai novērstu 
nelabvēlīgā agrā bērnībā radušos 
nevienlīdzību un nepieļautu nesekmīgu 
skolēnu nonākšanu īpaši nošķirtās skolās, 
kā arī izbeigtu nabadzības un sociālās 
atstumtības atražošanu paaudžu 
paaudzēs;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
īpašas pirmsskolas izglītības, bērnu 
attīstības un aprūpes programmas, kas 
pielāgotas darba tirgus vajadzībām, un 
visā mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas aprūpes, bērnu attīstības un 
izglītības programmas atbilstoši vecuma 
grupai, ārpusskolas aktivitātes, iesaistot 
vecākus mācību sekmēšanas procesā un 
visā mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

Or. fi

Grozījums Nr. 44
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, uzsākot
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, kas būtu pieejamas 
visiem un aptvertu visu agras bērnības 
posmu — no dzimšanas līdz sešu gadu 
vecumam —, nodrošinot ārpusskolas 
aktivitātes un iesaistot vecākus un atzītas 
vietējās NVO šādu pasākumu īstenošanā 
un uzraudzībā, kā arī visā mācību laikā 
sniedzot audzinātāju palīdzību 
nesekmīgiem skolēniem, palīdzot viņiem 
izmantot programmu Erasmus un 
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stažēšanās iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Emer Costello

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
kvalitatīvas stažēšanās iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot atbalstu
nesekmīgiem skolēniem, palīdzot viņiem 
izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;
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Or. de

Grozījums Nr. 47
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzsver — lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi samazināt mācību 
iestādes pirms laika pametušo skolēnu 
skaitu, visām dalībvalstīm ir jāpieliek 
lielas pūles; uzsver, ka vienlaikus ar citām 
stratēģijām dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā izveidojot dažādas struktūras 
atbalsta sniegšanai, piemēram, nodrošinot 
audzinātāju palīdzību nesekmīgiem 
skolēniem, palīdzot viņiem izmantot 
programmu Erasmus un stažēšanās 
iespējas; uzsver, ka patlaban programmā 
Erasmus iesaistīšanās rādītājs studentiem 
ar zemāku ienākumu līmeni ir zemāks par 
vidējo rādītāju un ka tiešām jāpieliek 
pūles, lai uzlabotu ES programmu 
pieejamību un pievilcību nepietiekami 
pārstāvētām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas; mudina dalībvalstis 
apsvērt alternatīvas iespējas, kā noturēt 
studentus augstākās izglītības sistēmā, 
piešķirot aizdevumus ar zemiem 
procentiem, bezprocentu aizdevumus, 
paredzot lielākas stipendijas un subsīdijas 
un saīsinot studiju laiku, jo īpaši maģistra 
grāda iegūšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu 
samazināt mācību iestādes pirms laika 
pametušo skolēnu īpatsvaru, nodrošinot 
pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un 
aprūpes programmas, ārpusskolas 
aktivitātes, iesaistot vecākus un visā 
mācību laikā sniedzot audzinātāju 
palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot 
viņiem izmantot programmu Erasmus un 
stažēšanās iespējas; šajā sakarā atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumus ieviest 
prakses kvalitātes sistēmu un izveidot 
Māceklības aliansi;

Or. de
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Grozījums Nr. 50
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis nesekmīgiem 
skolēniem visā mācību laikā nodrošināt 
audzinātāju un mentoru palīdzību un 
palīdzību savstarpēju kontaktu veidošanā, 
lai novērstu mācību pārtraukšanu pirms 
laika vidējās un augstākās izglītības 
posmā, un augstākās izglītības līmenī 
palīdzēt viņiem iesaistīties programmā 
Erasmus, kā arī atbalstīt stažēšanos 
uzņēmumos, valsts pārvaldes iestādēs un 
plašsaziņas līdzekļos, kas ļautu gūt 
pienācīgu darba pieredzi un kontaktus 
veiksmīgam darbam nākotnē, kā arī 
integrēt viņu atšķirīgos viedokļus iestāžu 
darba kultūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis, modernizējot 
profesionāli tehnisko izglītību, veicināt 
sinerģiju starp sociālajiem partneriem un 
izglītības iestādēm vietējā līmenī, lai 
pielāgotu piedāvāto specializāciju, 
profesionālo ievirzi un attiecīgās mācību 
programmas vietējās ekonomikas un 
darba tirgus vajadzībām;

Or. el
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Grozījums Nr. 52
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt un ieviest Eiropā sistēmu 
profesionālās kvalifikācijas, formālās, 
neformālās un ikdienējās izglītības 
sertificēšanai un atzīšanai, lai sekmētu 
ikviena varbūtēja izglītojamā mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b piekrīt Komisijas bažām par 
satraucoši zemo pieaugušo līdzdalības 
līmeni izglītībā lielākajā daļā dalībvalstu, 
kas vidēji ES ir 8,9 %; iesaka paplašināt 
pieejamu un kvalitatīvu programmu 
klāstu pieaugušo apmācībai, jo īpaši 
darbavietā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. mudina dalībvalstis atvieglot pāreju 
starp dažādām izglītības un apmācības 
sistēmām un palīdzēt pārejas posmā starp 
vispārējo un profesionālo izglītību un 
nodarbinātību, nodrošināt „garantiju 
jauniešiem”, kvalitatīvas stažēšanās, darba 
prakses, mācību prakses un duālās 
izglītības modeļus, kā arī palīdzēt iegūt un 
atzīt kompetenci, kuras pamatā ir 
neformāla un ikdienēja mācīšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis mērķtiecīgi 
nodrošināt pāreju starp dažādām izglītības 
un apmācības sistēmām, pašos pamatos 
uzlabot pāreju starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās; uzsver, ka arī ES pusgada 
gaitā dalībvalstis tiek aicinātas novērst 
esošos šķēršļus pārejai starp izglītības un 
apmācības sistēmām; uzsver, ka jaunieši 
ir pakļauti lielākam riskam pārejas posmā 
un ka dalībvalstīm ir jāuzlabo savas 
politiskās nostādnes, lai ņemtu vērā 
cilvēku vajadzības parejas posmā, jo īpaši 
saistībā ar sociālo nodrošinājumu un 
ienākumu nodrošināšanu, pieejamību, 
finansējumu un informēšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Emer Costello

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt augstas kvalitātes stažēšanās, 
darba prakses, mācību prakses un duālās 
izglītības modeļus, piedāvājot pienācīgu 
atalgojumu un atbilstīgus darba apstākļus 
ar spēcīgu mācību elementu un saistībā ar 
kvalifikācijas iegūšanas procesu, kā arī 
atzīt kompetenci, kuras pamatā ir 
neformāla un ikdienēja mācīšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kas ir plaši pieejami un ir vērsti 
uz profesionālo izaugsmi, kā arī atzīt 
kompetenci, kuras pamatā ir neformāla un 
ikdienēja mācīšanās;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī rast tādas kompetences 
atzīšanas iespējas, kuras pamatā ir 
neformāla un ikdienēja mācīšanās;

Or. fi

Grozījums Nr. 59
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt pilntiesīgas un kvalitatīvas 
stažēšanās, darba prakses, mācību prakses 
un duālās izglītības modeļus, kā arī atzīt 
kompetenci, kuras pamatā ir neformāla un 
ikdienēja mācīšanās;

Or. pt

Grozījums Nr. 60
Philippe Boulland



AM\935078LV.doc 33/50 PE510.631v01-00

LV

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt apmaksātas stažēšanās, darba 
prakses, mācību prakses un duālās 
izglītības modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
kuras pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās;

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī nenoraidīt kompetenci, 
kuras pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
5. punkts
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Draft opinion Amendment

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās;

Or. de

Grozījums Nr. 63
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās, izmantojot plaši pieejamu un 
kvalitatīvu validācijas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās; prasa uzlabot izglītības iestāžu 
un darba devēju organizāciju partnerību, 
pielāgojot iegūto kvalifikāciju darba 
tirgus vajadzībām, un atzinīgi vērtē tādus 
sadarbības veidus kā ikgadējas uzņēmēju 
un studentu sanāksmes, gadatirgi 
praktikantu, mācekļu vai jaunu 
speciālistu iekārtošanai darbā, darba 
aģentūru izveide mācību iestādēs u. c.;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Rachida Dati

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās; atzinīgi vērtē Komisijas 
sagatavoto priekšlikumu par Eiropas 
Mācību aliansi;

Or. fr
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Grozījums Nr. 66
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, 
pamatojoties uz neformālo un ikdienējo 
izglītību;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp 
dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un 
profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, 
mācību prakses un duālās izglītības 
modeļus, kā arī atzīt kompetenci, kuras 
pamatā ir neformāla un ikdienēja 
mācīšanās; tomēr uzsver, ka jebkādam 
mēģinājumam pielāgot izglītību un 
mācību programmas darba tirgum nebūs 
jēgas, ja vienlaikus netiks veikti 
pasākumi, lai nepieļautu uzņēmumu 
slēgšanu un pārvietošanu, jo tie ir tie paši 
uzņēmumi, kas uzņem jaunus absolventus 
vai cilvēkus, kuri veiksmīgi beiguši citas 
mācību programmas;  

Or. it

Grozījums Nr. 67
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis rast ilgtspējīgu 
risinājumu gadījumos, kad iegūtās 
prasmes neatbilst darba tirgus 
pieprasījumam, un novērst kvalificētu 
speciālistu trūkumu, jo īpaši tādās 
nozarēs ar izaugsmes potenciālu kā 
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas, veselība un aprūpe, 
uzņēmējdarbības pakalpojumi u. c.;
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Or. en

Grozījums Nr. 68
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ES joprojām nepietiekami 
piedāvā māceklības programmas, kurās 
mācības būtu apvienotas ar darbu; 
uzskata, ka visās skolu programmās 
vajadzētu iekļaut darba praksi; vienlaikus 
uzsver, ka ir jāpalielina to cilvēku skaits, 
kuri iegūst augstāko izglītību, un prasa 
nodrošināt vienādu statusu studentiem, 
kas iegūst tālākizglītību, studentiem, kam 
ir darba prakse, un mācekļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka darba praksei jābūt 
kvalitatīvai, nodrošinot attiecīgas tiesības, 
un to nedrīkst izmantot pastāvīga darba 
aizstāšanai;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Minodora Cliveti

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

5.a aicina Komisiju izstrādāt aktīvāku ES 
politiku, lai sasniegtu mērķus tādās jomās 
kā studentu un darba ņēmēju pārrobežu 
mobilitāte un kvalifikācijas pārnesamība;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka izglītības politika vienlaikus 
daļa no darba tirgus politikas; tādēļ 
aicina dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
atvieglotu pāreju uz darba tirgu pēc 
izglītības iegūšanas; mudina dalībvalstis 
arī turpmāk pilnveidot skolēniem un 
studentiem paredzētās profesionālās 
izglītības un mācību prakses programmas 
un atbalstīt programmas, kuras nodrošina 
profesionālo orientāciju un atbalstu 
skolēniem un studentiem, tiem izvēloties 
profesiju;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst, ka ir īpaši svarīgi iegūt 
sākotnēju darba pieredzi, kas ir izšķirošs 
elements, uzsākot darbu pēc izglītības 
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pabeigšanas; uzsver, ka ir jāpaplašina 
stažēšanās iespējas, aptverot arī vidējās 
izglītības posmu un laiku pēc vidusskolas 
pabeigšanas vai augstākās izglītības 
posmu, proti, iesniedzot un īstenojot 
rīcības plānus, ko finansē no Eiropas 
struktūrfondu līdzekļiem;

Or. el

Grozījums Nr. 73
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai plašāk iesaistītu darba ņēmējus un 
bezdarbniekus profesionālās 
pārorientācijas un pārkvalifikācijas 
programmās, tādējādi mazinot bezdarba 
risku un ilgstošu bezdarbu tajā 
darbaspēka daļā, kura profesionālā 
darbība tiek aizvien mazāk pieprasīta;

Or. el

Grozījums Nr. 74
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina dalībvalstis atbalstīt arodus un 
profesijas, kurās vajadzīgas prasmes, kas 
balstās uz  zinātni, tehnoloģijām, 
inženierzinātni un matemātiku, arī 
sieviešu vidū un no agrīna vecuma, lai 
izskaustu profesionālo segregāciju un 
diskrimināciju darba samaksas dēļ;
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b tieši profesionālās izglītības jomā 
prasa iesaistīties visām ieinteresētajām 
personām, jo īpaši sociālajiem partneriem 
un izglītības iestādēm; šajā sakarā uzsver 
uzņēmumu un izglītības iestāžu 
pienākumu nodrošināt skolēniem un 
studentiem praktiski noderīgu apmācību;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver „duālās apmācības” sistēmu 
lielos panākumus, jo īpaši bezdarba 
mazināšanā jauniešu vidū, un iesaka 
dalībvalstīm, kurās tādas sistēmas nav, to 
ieviest kā vienu no pasākumiem bezdarba 
apkarošanai jauniešu vidū; šajā sakarā 
uzsver, ka ir ļoti svarīgi jau agrīnā posmā 
plaši iesaistīt sociālos partnerus šādās 
sistēmās;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Daniël van der Stoep
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 78
Sari Essayah

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

6. uzsver, ka liela nozīme ir pedagogu 
sagatavošanas līmenim un ka ir 
jāsagatavo pedagogi, kuri padziļināti 
apguvuši pedagoģiskās prasmes un 
zināšanas attiecīgos mācību priekšmetos, 
kā arī iepazinuši dažādas kultūras un spēj 
pielāgot mācību procesu savu izglītojamo 
atšķirīgajam komunikācijas un mācīšanās 
stilam un sākotnējam līmenim;

Or. fi

Grozījums Nr. 79
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
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pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, nodrošina neaizsargātām 
sociālajām grupām īpaši pielāgotas 
mācību metodes, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības izglītojamo 
atšķirīgajam komunikācijas un mācīšanās 
stilam, kā arī galveno uzmanību pievērš 
mācību procesa rezultātam, nevis 
izglītības formālajai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam; lielu uzmanību vajadzētu pievērst 
jo īpaši valodu zināšanām, kas ir izglītības 
pamats, kā arī mācību procesam un 
didaktikai;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Rachida Dati

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam; atzinīgi vērtē to, ka Komisija īpašu 
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stilam; vērību pievērš izglītībai un apmācībai 
jauno informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam; uzsver, ka ir vajadzīgi ieguldījumi 
pedagogu mūžizglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam;

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri 
pievērš uzmanību prasmēm un 
kompetencei, kuri iepazinuši dažādas 
kultūras un pielāgo nodarbības savu 
izglītojamo komunikācijas un mācīšanās 
stilam; paturot prātā to, ka pastāv 
pedagogu novecošanas draudi un 
speciālistu aiziešana, aicina dalībvalstis 
veikt ieguldījumus un saglabāt šīs jomas 
speciālistus, palīdzēt viņiem 
profesionālajā un personīgajā 
pilnveidošanā un uzlabot to finansiālo 
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stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a iesaka dalībvalstīm ievērojami uzlabot 
pedagogu un pasniedzēju darba 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis izstrādāt politikas 
nostādnes mūžizglītības atbalstam visās 
vecuma grupās, galveno uzmanību 
pievēršot tādu vajadzīgu prasmju un 
iemaņu attīstībai, kas atbilst 
dinamiskajām pārmaiņām darba tirgus 
pieprasījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)



AM\935078LV.doc 45/50 PE510.631v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6.a sociālās solidaritātes vārdā un ņemot 
vērā problēmas demogrāfijas jomā, aicina 
dalībvalstis veicināt brīvprātīgu darbu 
visās vecuma grupās; mudina atbalstīt 
aprūpes un apgādības nozarei vajadzīgo 
apmācību un piedāvā stipendijas 
cilvēkiem, kuri uzsāk attiecīgās studijas;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir svarīgi jauniešus iesaistīt 
izglītības un apmācības politikas izstrādē, 
lai labāk ņemtu vērā viņu vajadzības; šajā 
ziņā iesaka Komisijai par jauniešu 
prioritātēm apspriesties ar valstu jauniešu 
padomju pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka pedagogiem pastāvīgi 
jāuzlabo kvalifikācija, jāattīsta 
horizontālās prasmes, jāapgūst jaunie 
mācību standarti, metodes un procedūras, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas straujo 
attīstību;
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Or. el

Grozījums Nr. 89
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina dalībvalstis atbalstīt pastāvīgu 
izglītības un darba tirgus dialogu, lai 
novērstu prasmju neatbilstības risku;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b lai panāktu sekmīgākas 
nodarbinātības iespējas visā ES, aicina 
dalībvalstis izglītot savus iedzīvotājus par 
ES pilsonības tiesībām, pilsoņu 
pienākumiem un atbildību un par to, kā 
var izmantot savas brīvas pārvietošanās 
tiesības Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
lomu, sniedzot atbalstu ieguldījumiem 
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izglītībā un apmācībā, prasmju veidošanā 
un mūžizglītībā; tādēļ stingri prasa 
saglabāt minimālo kopējo summu, kas 
tiek piešķirta ESF un veido 25 % no 
kohēzijas politikai atvēlētajiem budžeta 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas.

7. mudina dalībvalstis regulāri pārbaudīt 
un izvērtēt, vai to izglītības sistēma un 
programmas ir pieejamas cilvēkiem no 
neaizsargātām sociālajām grupām, vai 
tām ir izdevies visos līmeņos nodrošināt 
vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai un 
kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes tik tiešām ir 
uzlabojušas izglītojamo nodarbinātības 
iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas.

7. aicina dalībvalstis Eiropas pusgada 
gaitā iespējami drīz savā rīcībā ņemt vērā 
ieteikumus izglītības jomā; aicina 
Komisiju un dalībvalstis kopā ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
jauniešu pārstāvjiem, regulāri pārbaudīt un 
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izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sari Essayah

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas.

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas un 
spēju pildīt savus pilsoņa pienākumus un 
sekmīgi piedalīties darba dzīvē.

Or. fi

Grozījums Nr. 95
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas.

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un 
izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos 
nodrošināt vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai 
un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un 
apmācībā iegūtās prasmes ir uzlabojušas 
izglītojamo nodarbinātības iespējas un 
sociālo integrāciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 96
Roberta Angelilli

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt tādas paraugprakses un labāko 
risinājumu apmaiņu, kuri Eiropas 
mērogā devuši pozitīvus rezultātus, 
samazinot pirms laika mācības 
pārtraukušo skolēnu skaitu, mudinot 
izglītojamos atgriezties izglītības sistēmā, 
nodrošinot vieglu pāreju no izglītības uz 
darbu, samazinot bezdarba līmeni 
jauniešu vidū un atvieglojot izglītības un 
darba pieejamību nelabvēlīgām grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 97
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju pārbaudīt, vai 
dalībvalstis ir veikušas vajadzīgos 
pasākumus ar mērķi reformēt savu 
izglītības sistēmu, lai sasniegtu iepriekš 
minētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

7.a mudina dalībvalstis uzturēt ciešu 
dialogu ar izglītības iestādēm, lai uzlabotu 
to informētību par ES finansējuma 
saņemšanas iespējām un nodrošināt tām 
savās darbības programmās viegli 
pieejamu finansējumu; mudina darba 
procesa gaitā izmantot ERAF 
finansējumu pašlaik piedāvātās 
profesionālās izglītības vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Daniël van der Stoep

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka dalībvalstis var pašas pēc 
saviem ieskatiem brīvi lemt par to, vai 
izmantot iepriekš minētos priekšlikumus;

Or. nl


