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Grozījums Nr. 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka augsti kvalificēts un izglītots 
darbaspēks ir viena no nozīmīgākajām 
konkurences priekšrocībām un ka 
kvalitatīva profesionālā izglītība un 
apmācība būtiski veicina funkcionējoša 
vienotā iekšējā tirgus izveidi;

1. uzsver, ka augsti kvalificēts un izglītots 
darbaspēks ir viena no nozīmīgākajām 
konkurences priekšrocībām, ka kvalitatīva 
profesionālā izglītība un apmācība būtiski 
veicina funkcionējoša vienotā iekšējā 
tirgus izveidi un ka šī izglītība un 
apmācība pastāvīgi jāpielāgo Eiropas
darba tirgus vajadzībām un tendencēm, 
nodrošinot saskaņotību un efektīvāku 
viedokļu apmaiņu starp visām 
iesaistītajām pusēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka augsti kvalificēts un izglītots 
darbaspēks ir viena no nozīmīgākajām
konkurences priekšrocībām un ka 
kvalitatīva profesionālā izglītība un 
apmācība būtiski veicina funkcionējoša 
vienotā iekšējā tirgus izveidi;

1. uzsver, ka augsti kvalificēts un izglītots 
darbaspēks ir viens no inovāciju
virzītājspēkiem, kas sniedz būtisku 
konkurences priekšrocību un ka kvalitatīva 
profesionālā izglītība un apmācība būtiski 
veicina ilgtspējīgu attīstību un
funkcionējoša vienotā iekšējā tirgus 
izveidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Louis Grech

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, lai pilnībā īstenotu 
stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīvu 
„Jaunu prasmju un darbavietu 
programma”, ES iestādēm ir jāvienojas 
par pragmatisku, visaptverošu un plaša 
mēroga risinājumu, ko atbalsta visas 
dalībvalstis un kur galvenā uzmanība 
jāpievērš profesionālās izglītības, 
profesionālo kvalifikāciju, mūžizglītības 
un mācību prakses sasaistei darba tirgū, 
tādējādi nodrošinot, ka katra dalībvalsts 
patiesi uzņemas atbildību par ES izglītības 
sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina dalībvalstis un Komisiju vairāk 
uzlabot ikdienējās un neformālās
izglītības atzīšanu; norāda uz 
paraugpraksi šajā jomā, jo īpaši, ar 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem 
atbalstīto praksi, kas apliecina, ka jebkādā 
veidā apgūtu prasmju atzīšana nodrošina 
veiksmīgāku integrāciju darba tirgū;

Or. en



AM\857342LV.doc 5/14 PE458.750v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 5
Toine Manders

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzskata, ka Komisijai ir jāsponsorē 
Eiropas prasmju apmaiņas shēma, jo 
mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekiem 
var būt noderīgas lielākos uzņēmumos 
iegūstamas prasmes, kas sekmētu 
profesionālo apmācību un mācīšanos, 
sinerģiju un darbaudzināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir jāpanāk dažādu dalībvalstu 
izglītības sistēmu saskaņotība, īpašu 
uzmanību pievēršot valodu apguvei un 
plašākām kvalitatīvas prakses iespējām 
ārzemēs;

3. uzsver, ka ir jāpanāk dažādu dalībvalstu 
izglītības sistēmu efektīvāka sadarbība, 
īpašu uzmanību pievēršot mācību 
programmām, kas vajadzīgas iniciatīvas 
„Inovācijas savienība” mērķu 
sasniegšanai, tostarp zinātnei un 
matemātikai, kā arī valodu apguvei un 
plašākām kvalitatīvas prakses iespējām 
ārzemēs;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
3. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir jāpanāk dažādu dalībvalstu 
izglītības sistēmu saskaņotība, īpašu 
uzmanību pievēršot valodu apguvei un 
plašākām kvalitatīvas prakses iespējām 
ārzemēs;

3. uzsver, ka ir jāpanāk dažādu dalībvalstu 
izglītības sistēmu saskaņotība, īpašu 
uzmanību pievēršot valodu apguvei un 
juridisku un administratīvu šķēršļu 
likvidēšanai, lai izveidotu kvalitatīvu 
sistēmu, kas sekmē stažēšanos citās 
dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Toine Manders

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a šajā saistībā norāda, ka pašreizējā 
ekonomiskajā situācijā uzņēmumi un 
valsts sektors aizvien vairāk izmanto 
neapmaksātu stažēšanos, lai ar 
jauniešiem nevajadzētu slēgt darba 
līgumus; nekādi nenoniecinot šādu 
pasākumu lietderību, kas jauniešiem 
sniedz darba pieredzi, uzskata, ka ir 
jāizveido Eiropas shēma attiecībā uz 
pārrobežu īstermiņa darba līgumiem, lai 
jaunieši gūtu pieredzi viņu izvēlētajā jomā 
citā valstī, neradot nekādu risku darba 
devējam; uzskata, ka šāda Eiropas shēma 
varētu veicināt prasmju apmaiņu, 
satuvinot darba meklētājus un darba 
devējus, palīdzot administratīvo 
formalitāšu kārtošanā un piešķirot 
subsīdijas MVU, kuri piedalās shēmā; ir 
stingri pārliecināts par būtiskajiem 
ieguvumiem, ko saņemtu attiecīgie 
jaunieši (darba pieredze un pastāvīga 
darba iespējas, valodu apguve, prasmju 
apguve u.c.), uzņēmumi (pārrobežu 
tirdzniecības attīstība, vairāk potenciālo 
darbinieku u.c.), kā arī Eiropas Savienība 
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kopumā (ieguvumi sociālās kohēzijas 
jomā, labvēlīga ietekme uz Savienības 
iekšējo tirdzniecību un nodarbinātību, 
lielāka teritoriālā mobilitāte un darba 
ņēmēju mobilitāte);

Or. en

Grozījums Nr. 9
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, cik svarīgi ir iziet mācību 
praksi darbavietā, un aicina izglītības 
iestādes un privāto sektoru sadarboties, 
lai sekmētu šādu praksi, jo īpaši saistībā 
ar universitāšu un uzņēmumu dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, ka ir būtiski jauniešiem dot 
iespēju kādu izglītības vai apmācības 
posmu pavadīt ārzemēs, lai viņi apgūtu 
jaunas prasmes, tostarp valodu prasmi, 
tādējādi palielinot šo jauniešu iespējas 
integrēties darba tirgū; tādēļ atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu ieviest karti „Jaunatne 
kustībā”, lai palīdzētu visiem jauniešiem 
doties studēt uz citu dalībvalsti, kā arī 
ieviest Eiropas studentu mobilitātes 
aizdevumus, ar ko daudziem Eiropas 
jauniešiem, jo īpaši neaizsargātākajiem, 
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sniegtu iespēju noteiktu laiku studēt, 
stažēties vai iekārtoties darbā citā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Louis Grech

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.d atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta 
Komisijas priekšlikumu atjaunināt 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
sistēmu;uzskata, ka pilnīgam 
novērtējumam par pašreizējā redakcijā 
izstrādātās Profesionālo kvalifikāciju 
direktīvas ietekmi sociālajā un 
ekonomikas jomā jābūt pilnībā iekļautam 
attiecībā uz šo direktīvu veiktajā 
Komisijas salīdzinošajā pārskatā; uzskata, 
ka profesionālo kvalifikāciju savstarpējā 
atzīšana visās dalībvalstīs arī turpmāk 
jānosaka par Komisijas prioritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Constance Le Grip

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju sekmēt mijiedarbību 
starp esošajām kvalifikācijas sistēmām, 
piemēram, starp Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību, kā arī Eiropas kvalifikāciju 
sistēmu;

4. aicina Komisiju labāk saskaņot esošās 
kvalifikāciju atzīšanas sistēmas, 
piemēram, Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību un Kopenhāgenas procesu 
attiecībā uz profesionālo apmācību, jo 
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īpaši, efektīvāk izmantojot Eiropas 
kvalifikāciju sistēmu (EKS) un Eiropas 
kredītpunktu sistēmu profesionālās 
izglītības un apmācības jomā (ECVET), 
kā arī attīstot iniciatīvu „Europass”;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju sekmēt mijiedarbību
starp esošajām kvalifikācijas sistēmām, 
piemēram, starp Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību, kā arī Eiropas kvalifikāciju 
sistēmu;

4. aicina Komisiju saglabāt sadarbību
starp esošajām kvalifikācijas sistēmām, 
piemēram, starp Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību, kā arī Eiropas kvalifikāciju 
sistēmu; uzskata, ka arī turpmāk 
jāsaglabā dalībvalstu kompetence, 
nosakot izglītības kvalifikācijas atbilstoši 
saviem īpašajiem sociālajiem un kultūras 
apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju sekmēt mijiedarbību 
starp esošajām kvalifikācijas sistēmām, 
piemēram, starp Direktīvu 2005/36/EK par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu attiecībā uz augstāko 
izglītību, kā arī Eiropas kvalifikāciju 

4. aicina Komisiju izskatīt jautājumu par 
mijiedarbību starp Direktīvu 2005/36/EK 
par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 
Boloņas procesu, kā arī Eiropas 
kvalifikāciju sistēmu;



PE458.750v01-00 10/14 AM\857342LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. piebilst, ka ir svarīgi novērst visus 
šķēršļus darbaspēka mobilitātei iekšējā 
tirgū; norāda, cik nozīmīga ir Direktīva par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un 
aicina Komisiju ņemt vērā, ka šī direktīva 
tiek pārskatīta, lai uzlabotu profesionālo
izglītību un apmācību Eiropā;

5. piebilst, ka ir svarīgi sekmēt darba 
ņēmēju mobilitāti ES iekšējā tirgū; norāda, 
cik nozīmīga ir Direktīva par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu, un, pamatojoties uz
šīs direktīvas pārskatīšanu, aicina Eiropas
Komisiju pārveidot jau ieviestās 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanas 
sistēmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. piebilst, ka ir svarīgi novērst visus
šķēršļus darbaspēka mobilitātei iekšējā 
tirgū; norāda, cik nozīmīga ir Direktīva par 
profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, un 
aicina Komisiju ņemt vērā, ka šī direktīva 
tiek pārskatīta, lai uzlabotu profesionālo 
izglītību un apmācību Eiropā;

5. piebilst, ka ir svarīgi novērst esošos 
mākslīgos šķēršļus darbaspēka mobilitātei 
iekšējā tirgū; norāda, cik nozīmīga ir 
Direktīva par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, un saistībā ar pašreizējo 
apspriešanos aicina Komisiju apsvērt 
iespēju profesionālo izglītību un apmācību 
ņemt vērā šīs direktīvas pārskatīšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Eiropas Komisiju, dalībvalstis 
un Eiropas Parlamentu atbalstīt un 
paplašināt ES audzēkņu mobilitātes 
programmas, jo īpaši Leonardo Da Vinci 
programmu, lai veicinātu mācekļu 
plašāku mobilitāti vienotā tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda uz to, ka pastāv arī iekšējais 
tirgus profesionālās apmācības 
piedāvājumā, un aicina dalībvalstis 
izveidot vairāk konsultāciju punktu 
jautājumiem par tālākizglītības 
piedāvājumu un darbaspēka mobilitāti 
gan savā valstī, gan citās dalībvalstīs;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda uz šķēršļiem integrācijas jomā, 
ar kuriem sastopas trešo valstu pilsoņi, jo 
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viņu kvalifikācijas netiek atzītas; aicina 
Komisiju novērtēt Eiropas kvalifikāciju 
sistēmas ietekmi saistībā ar trešo valstu 
pilsoņu kvalifikāciju atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina atbalstīt pārrobežu saiknes un 
sakaru platformas starp izglītības iestādēm 
un darba devējiem, lai veicinātu 
paraugprakses apmaiņu saistībā ar 
Pakalpojumu direktīvu;

6. mudina atbalstīt pārrobežu saiknes un 
sakaru platformas starp izglītības iestādēm 
un darba devējiem, lai veicinātu 
paraugprakses apmaiņu;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina atbalstīt pārrobežu saiknes un 
sakaru platformas starp izglītības iestādēm 
un darba devējiem, lai veicinātu 
paraugprakses apmaiņu saistībā ar 
Pakalpojumu direktīvu;

6. mudina atbalstīt pārrobežu saiknes un 
sakaru platformas starp izglītības iestādēm 
un darba devējiem, lai veicinātu 
paraugprakses apmaiņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
izglītības programmas ES tiesību aktu 
jomā, kuras ir vienotā tirgus pamatā un
kuru mērķis ir nodrošināt, lai 
uzņēmējdarbības nozare, valsts iestādes 
un patērētāji labāk izprastu savas tiesības 
un attiecīgos pienākumus.

7. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
ES tiesību aktu pilnīgu transponēšanu, lai 
sekmētu efektīvāku vienotā tirgus darbību, 
un, pamatojoties uz to, sniegt informāciju 
ieinteresētajām pusēm, piemēram, 
uzņēmumiem un valsts ierēdņiem, lai 
nodrošinātu transponēto tiesību aktu 
labāku izpratni.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Louis Grech

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina visus darba tirgus dalībniekus, 
tostarp profesionālo nozaru, uzņēmumu, 
arodbiedrību, ministriju un valsts 
nodarbinātības dienestu pārstāvjus, 
iesaistīties strukturētā sociālā dialogā par 
to, kā vislabāk nodrošināt jauniešu 
profesionālo integrāciju, veicināt 
mūžizglītību un oficiālo/ikdienējo 
apmācību un, visbeidzot, izveidot tādu ES 
izglītības sistēmu, kas spēj ES pilsoņiem 
nodrošināt karjeras virzības iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Toine Manders

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

7.b atbalsta moderno tehnoloģiju 
izmantošanu visplašākajā un 
visradošākajā veidā, lai sekmētu 
profesionālo izglītību un apmācību, 
tostarp lomu videospēles, kurās jaunieši 
var iesaistīties kā Eiropas mēroga 
viktorīnā (piemēram, saistībā ar ES 
jautājumu viktorīnām skolās), vienlaikus 
mācoties un gūstot informāciju par to, kā 
funkcionē ekonomika un Eiropas 
Savienība.

Or. en


