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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.



RR\673067LV.doc 3/39 PE 384.540v02-00

LV

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................17

RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS ............19

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS.................................................26

SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS ............33

PROCEDŪRA......................................................................................................................39

(*) Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants



PE 384.540v02-00 4/39 RR\673067LV.doc

LV



RR\673067LV.doc 5/39 PE 384.540v02-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0479)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0294/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Kultūras un izglītības 
komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0245/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana. 

(1) Visu iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču attīstīšana un atzīšana un
mācīšanās rezultātu novērtēšana nodrošina 
kvalifikāciju standartu, un šie faktori ir 
izšķiroši svarīgi individuālās attīstības, 
konkurētspējas, darba kvalitātes, 
nodarbinātības un sociālās kohēzijas
veicināšanā Kopienā, lai sekmētu 
darbinieku un studējošo starpvalstu 
mobilitāti un lai Eiropas darba tirgū 
nodrošinātu atbilstību piedāvājumam un 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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pieprasījumam. Tāpēc valstu un Kopienas 
līmenī jāveicina un jāuzlabo kvalifikāciju 
izmantošana, iesaistīšanās mūžizglītībā un 
tās pieejamība visiem, tostarp
mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.

Grozījums Nr. 2
5. apsvērums

(5) Saistībā ar Kopenhāgenas procesu 
Padomes secinājumos un dalībvalstu valdību 
pārstāvju sanāksmē Padomē 2004. gada 
15. novembrī par nākotnes prioritātēm 
attiecībā uz lielāku Eiropas sadarbību 
profesionālās izglītības un apmācības jomā 
priekšroka tika dota atvērtas un elastīgas 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanai, kas pamatotos uz 
caurskatāmību un savstarpēju uzticēšanos un 
kas būtu kā vienots paraugs, aptverot gan 
izglītību, gan apmācību.

(5) Saistībā ar Kopenhāgenas procesu 
Padomes secinājumos un dalībvalstu valdību 
pārstāvju sanāksmē Padomē 2004. gada 
15. novembrī par nākotnes prioritātēm 
attiecībā uz lielāku Eiropas sadarbību 
profesionālās izglītības un apmācības jomā 
priekšroka tika dota atvērtas un elastīgas 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
izveidošanai, kas pamatotos uz 
pārredzamību, saprotamību un savstarpēju 
uzticēšanos un kas būtu kā vienots paraugs, 
aptverot gan izglītību, gan apmācību.

Grozījums Nr. 3
5.a apsvērums (jauns)

(5a) Neformālas mācīšanās un netīšas 
mācīšanās rezultātu apstiprināšana 
jāveicina saskaņā ar Padomes 2004. gada 
28. maija secinājumiem par kopējiem 
Eiropas principiem neformālas un 
pašmācības identificēšanu un atzīšanu.

Grozījums Nr. 4
7. apsvērums

(7) Šajā ieteikumā ir ņemts vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Lēmums 2241/2004/EK par 
vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un 
kompetences caurskatāmībai (Europass), kā 
arī Eiropas Parlamenta un Padomes [...] 
ieteikums par pamatprasmēm mūžizglītībā.

(7) Šajā ieteikumā ir ņemts vērā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 
15. decembra Lēmums 2241/2004/EK par 
vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un 
kompetences caurskatāmībai (Europass), kā 
arī Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra
Ieteikums 2006/962/EK par pamatprasmēm 
mūžizglītībā.
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Grozījums Nr. 5
8. apsvērums

(8) Šis ieteikums atbilst augstākās izglītības 
ministru 2005. gada maija sanāksmē 
Bergenā pieņemtajai Eiropas Augstākās 
izglītības telpas ietvarstruktūrai un ciklu 
deskriptoriem.

(8) Šis ieteikums pamatojas uz Eiropas 
Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūru un 
ciklu deskriptoriem, par ko 2005. gada maija 
sanāksmē Bergenā vienojās 45 Eiropas 
valstu augstākās izglītības ministri, 
tiekoties Boloņas procesa ietvaros 
(Bergenas sanāksme).

Pamatojums

Ir svarīgi balstīties uz iepriekš sagatavotām izstrādnēm, kas jau ir iekļautas Eiropas izglītībā.

Grozījums Nr. 6
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Padomes 2004. gada 18. maija 
secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu 
profesionālās izglītības un apmācību jomā,1

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 15. februāra ieteikumā par 
turpmāku Eiropas sadarbību kvalitātes 
nodrošināšanai augstākās izglītības jomā2

un Eiropas augstākās izglītības telpas 
kvalitātes nodrošināšanas standartos un 
pamatnostādnēs, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri, tiekoties 2005. gada 
maijā Bergenā, ir iekļauti kopēji kvalitātes 
nodrošināšanas principi, kuriem jākļūst 
par pamatu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras īstenošanai, un, ņemot 
vērā tās globālo pieeju, īpaša uzmanība 
jāvelta ne tikai universitātēm, bet arī darba 
tirgus īpašajām prasībām, vienlaikus 
ievērojot valstu pienākumus. 
1 Dok. 9599/04.
2OV L 64, 4.3.2006., 60. lpp.

Grozījums Nr. 7
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību 

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
pamatprincipu kopumu, lai varētu 
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skaidrotu kvalifikācijas dažādās 
kvalifikāciju sistēmās un to līmeņos 
neatkarīgi no tā, vai runa ir par vispārējo 
izglītību un augstāko izglītību, vai 
profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības 
veicināšanu un darbinieku un studējošo 
mobilitātes palielināšanu. 

salīdzināt kvalifikācijas dažādās 
kvalifikāciju sistēmās un to līmeņos 
neatkarīgi no tā, vai runa ir par vispārējo 
izglītību un augstāko izglītību, vai 
profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos iedzīvotāju kvalifikāciju un valsts 
vai nozaru līmenī izsniegto kvalifikācijas 
apliecību izmantošanas pārredzamību, 
salīdzināmību un pārnesamību dažādās 
dalībvalstīs. Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā ir jāparedz dažādas 
izglītības un apmācību sistēmas un 
ievirzes. Principā ir jābūt iespējai katru 
kvalifikācijas līmeni sasniegt dažādos 
izglītības un karjeras ceļos. Turklāt 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrā ir 
jāparedz iespēja starptautiskajām nozaru 
organizācijām piesaistīt savu kvalifikācijas 
sistēmu kopīgam atskaites punktam, 
tādējādi sekmējot saikni ar nacionālajām 
kvalifikācijas sistēmām un ietverot tajās šīs 
kvalifikācijas. Tāpēc šis ieteikums ir 
konsekventi jāievēro un jāizrāda 
savstarpēja uzticēšanās, lai nodrošinātu 
pārskatāmu kvalitātes nodrošināšanas 
principu izveidi, turklāt, tā kā šis 
ieteikums nav saistošs, tiek sekmēta 
informācijas un gūtās pieredzes apmaiņa, 
kā arī ir iespējams sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar izglītošanās iespēju 
uzlabošanu, mūžizglītības veicināšanu un 
darbinieku un studējošo pielāgošanās, 
nodarbinātības, sociālās integrācijas un 
starptautiskās mobilitātes palielināšanu.

Grozījums Nr. 8
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Šis ieteikums sekmē izglītības un 
apmācību sistēmu modernizāciju, 
savstarpēji saistot izglītību, apmācību un 
nodarbinātību, kā arī veidojot saikni starp 
oficiālo, neformālo un netīšo mācīšanos. 



RR\673067LV.doc 9/39 PE 384.540v02-00

LV

Grozījums Nr. 9
10.b apsvērums (jauns)

(10b) Saistībā ar neformālo kvalifikāciju 
atzīšanu un sertificēšanu īpaša uzmanība 
jāpievērš kvalifikācijai, kuru iegūst vīrieši 
un sievietes, aprūpējot un audzinot bērnus 
vai apgādājamos. 

Grozījums Nr. 10
11. apsvērums

(11) Šis ieteikums apstiprina Līguma 
5. pantā minēto subsidiaritātes principu, jo
tā mērķis ir atbalstīt un papildināt 
dalībvalstu rīcību, atvieglojot turpmāku 
sadarbību starp tām, lai palielinātu 
caurskatāmību un sekmētu mobilitāti un 
mūžizglītību. Šis ieteikums saskan ar šajā 
pantā minēto proporcionalitātes principu, 
jo tas neaizvieto un nenosaka nacionālās 
kvalifikāciju sistēmas un/vai kvalifikācijas.
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra 
neraksturo īpašas kvalifikācijas vai 
indivīdu kompetences, un konkrētai 
kvalifikācijai jāparedz vieta atbilstošā
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmenī, pamatojoties uz attiecīgo nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu,

(11) Šis ieteikums atbilst Līguma 5. pantā 
minētajam subsidiaritātes principam, ciktāl
tā mērķis ir atbalstīt un papildināt 
dalībvalstu rīcību, atvieglojot turpmāku 
sadarbību starp tām, lai palielinātu 
pārredzamību un sekmētu mobilitāti un 
mūžizglītību, un to īstenos saskaņā ar 
valstu tiesību aktiem un praksi. Šis 
ieteikums saskan ar šajā pantā minēto 
proporcionalitātes principu, jo tas 
neaizvieto un nenosaka nacionālās 
kvalifikāciju sistēmas un/vai kvalifikācijas.
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra 
neraksturo īpašas kvalifikācijas vai 
indivīdu kompetences, un par konkrētu 
kvalifikāciju jādod atsauce uz atbilstošo
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmeni, pamatojoties uz attiecīgajām
nacionālo kvalifikāciju sistēmām,

Grozījums Nr. 11
1. ieteikums

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā, vienlaicīgi 
respektējot un apvienojot Eiropas 
Savienības dalībvalstu ievērojamo 
dažādību, īpašās priekšrocības, nacionālo 
izglītības sistēmu dažādību un to, kā šīs 
sistēmas mijiedarbojas ar valstu darba 
tirgiem, it īpaši raugoties no kultūras, 
ekonomikas, demokrātijas, sociālā un 
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indivīda viedokļa, kā arī vienlaicīgi veicinot 
Eiropas ekonomiku, kas balstīta uz zinātnes 
atziņām, un vislielāko iespējamo 
integrāciju Eiropas darba tirgū, nepieļaujot 
diskrimināciju vai izslēgšanu.

Grozījums Nr. 12
2. ieteikums

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, jo īpaši 
caurskatāmā veidā norādot kvalifikāciju 
līmeņu atbilstību I pielikumā 
raksturotajiem līmeņiem un attīstot
nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei.

2. Līdz 2010. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, jo īpaši 
pārredzamā veidā norādot kvalifikāciju 
līmeņu atbilstību I pielikumā 
raksturotajiem līmeņiem un brīvprātīgi
veidojot nacionālo kvalifikāciju sistēmu 
atbilstoši valsts tiesību aktiem un praksei,
lai veicinātu pilsoņu izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas kvalitāti.

Grozījums Nr. 13
2.a ieteikums (jauns)

2.a Apņemties veikt pasākumus un īstenot 
tos saskaņā ar priekšlikumiem attiecībā uz 
valsts, reģionālā un pašvaldību līmeņa 
mūžizglītības programmās norādītajām 
kvalifikācijām, lai nodrošinātu Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras panākumus.

Pamatojums

Šīs iniciatīvas panākumi ir atkarīgi no koordinācijas, kas tiks sasniegta starp valsts, reģionālo 
un pašvaldību līmeni, jo informācija par EKI tiek izplatīta reģionālā un pašvaldību līmenī.

Grozījums Nr. 14
3. ieteikums

3. Nodrošināt, lai līdz 2011. gadam visās 
jaunajās piešķirtajās kvalifikācijās un 
kompetento iestāžu izsniegtajos Europass
dokumentos būtu skaidri norādīta atsauce 
uz atbilstošo Eiropas Kvalifikāciju 

3. Attiecīgā gadījumā pieņemt 
pasākumus, lai līdz 2012. gadam visās 
jaunajās kompetento iestāžu izsniegtajās
kvalifikācijas apliecībās, diplomos un 
Europass dokumentos būtu skaidri norādīta 
atsauce — izmantojot attiecīgās valsts 
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ietvarstruktūras līmeni. kvalifikācijas sistēmu — uz atbilstošo 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras 
līmeni.

Grozījums Nr. 15
4.a ieteikums (jauns)

4.a Veicināt un piemērot II pielikumā 
norādītos kvalitātes nodrošināšanas 
principus izglītības un apmācību jomā 
gadījumos, kad tiek noteikta valsts 
kvalifikāciju sistēmās esošo augstākās un 
profesionālās izglītības un apmācību 
kvalifikācijas principu atbilstība Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Grozījums Nr. 16
4.b ieteikums (jauns)

4.b Īpašu uzmanību veltīt, lai apstiprinātu 
pašmācību, ko veikuši to kategoriju 
darbinieki, kuriem visvairāk draud 
bezdarbs vai nedroša nodarbinātība, lai 
atvieglotu viņiem iespēju mainīt darba vietu 
un nodrošinātu, ka viņi netiek izslēgti no 
darba tirgus.

Pamatojums

EKS jāļauj atzīt ar darbu saistītas kompetences formas, kuras līdz šim netika atzītas, piešķirot 
par tām kādu kvalifikāciju vai apliecību. Īpaši svarīgi tas ir to darbinieku kategorijām, kuriem 
var nākties meklēt jaunu darbavietu sakarā ar rūpniecības pārstrukturēšanu.

Grozījums Nr. 17
4.c ieteikums (jauns)

4.c Paaugstināt mūžizglītības programmu 
līmeni, veicinot novatoriskas mācīšanas 
metodes un mācību programmas.

Pamatojums

Lai atbilstu darba tirgus prasībām, mūžizglītības programmām jābūt novatoriskām un 
spējīgām veicināt novatorisku domāšanu.
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Grozījums Nr. 18
4.d ieteikums (jauns)

4.d Uzlabot un veicināt sistēmu, ar kuru 
sniegt Eiropas pilsoņiem pastāvīgu, pilnīgu 
un plaši izplatītu informāciju par visu to 
starpvalstu izmēģinājuma projektu 
rezultātiem, kurus īsteno, pamatojoties uz 
iegūtās pieredzes izmantošanai un labas 
prakses izplatīšanai izstrādātām 
procedūrām.

Pamatojums

Labas prakses izplatīšanas darbības plāns vairos sabiedrības izpratni par apmācības 
iespējām Eiropā.

Grozījums Nr. 19
4.e ieteikums (jauns)

4.e Atzīt tiešsaistes pakalpojumu pieaugošo 
nozīmi, to sniegto elastību un brīvību 
lietotājam izvēlēties apmācības veidu, 
vienlaikus kā prioritāti izvirzot labu 
informācijas kanālu izveidi, kas ļautu 
iedzīvotājiem iegūt informāciju par šādiem 
pakalpojumiem un to kvalitāti.

Pamatojums

Darba tirgus mainās, un tam vajadzīgi elastīgāki izglītības modeļi. Šīs izmaiņas ir 
veicinājušas jaunu mācīšanās veidu parādīšanos, un tie ir jāpublisko, lai mudinātu tos 
izmantot.

Grozījums Nr. 20
5. ieteikuma ievaddaļa

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu 
un koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izraudzīties ar dalībvalstu struktūrām 
saistītus un to prasībām atbilstošus valstu 
koordinācijas punktus, kas atbalstītu un 
vadītu saikni starp nacionālajām
kvalifikāciju sistēmām un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru, lai sekmētu šo 
attiecību kvalitāti un pārredzamību.

Centra uzdevumi ir šādi: Valstu koordinācijas punktu uzdevumi ir 
šādi:
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Grozījums Nr. 21
5. ieteikuma c) apakšpunkts

(c) nodrošināt, lai metodes, ko izmanto, lai
nacionālos kvalifikāciju līmeņus piesaistītu
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, būtu 
caurskatāmas un ar šo procesu saistītie 
lēmumi tiktu publicēti;

(c) padarīt pieejamas un izplatīt 
pārredzamas metodes, lai nacionālos 
kvalifikāciju līmeņus varētu salīdzināt ar 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru un 
noteikt to atbilstību šai ietvarstruktūrai, un
publicēt attiecīgu informāciju;

Grozījums Nr. 22
5. ieteikuma d) apakšpunkts

(d) sniegt konsultācijas ieinteresētajām 
personām par to, kā valsts piešķirtās 
kvalifikācijas nacionālajā kvalifikāciju 
sistēmā atbilst Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai;

(d) nodrošināt ieinteresētajām personām 
piekļuvi informācijai un konsultācijas par 
to, kā valsts piešķirtās kvalifikācijas 
nacionālajā kvalifikāciju sistēmā atbilst 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai;

Grozījums Nr. 23
5. ieteikuma e) apakšpunkts

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī.

(e) nodrošināt visu attiecīgo ieinteresēto 
personu iesaistīšanu atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem un praksei, ieskaitot augstākās 
izglītības un profesionālās izglītības un 
apmācības iestādes, ekonomikas un sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī.

Pamatojums

Runājot par subsidiaritāti, izglītība dalībvalstīs ir organizēta ne tikai valsts, bet arī 
reģionālajā un/vai vietējā līmenī. Tādēļ ir jāiekļauj visi attiecīgie līmeņi.

Grozījums Nr. 24
5. ieteikuma i) apakšpunkts

(i) „kompetence” ir pierādīta spēja izmantot 
zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās 
un/vai metodoloģiskās spējas darba un 
mācību situācijās un profesionālajā un/vai
personīgajā attīstībā. Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā kompetenci raksturo caur 
atbildību un autonomiju.

(i) “kompetence” ir pierādīta spēja izmantot 
zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās, 
starpkultūru un/vai metodoloģiskās spējas 
darba un mācību situācijās un profesionālajā 
un personīgajā attīstībā. Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci 
raksturo atbildība un autonomija.
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Grozījums Nr 25
1. nodoms

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo 
īpaši atvieglojot sadarbību un pārbaudes un 
veidojot atbalsta un metodiskos materiālus.

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo
īpaši atvieglojot sadarbību, paraugprakses 
apmaiņu un novērtēšanu, tostarp izmantojot 
speciālistu veiktu brīvprātīgu pārbaudi un 
izmēģinājuma projektus saistībā ar 
Kopienas programmām, rīkojot 
informēšanas pasākumus un apspriedes ar 
sociālā dialoga komitejām, kā arī veidojot 
atbalsta un metodiskos materiālus.

Grozījums Nr. 26
2. nodoms

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu valstu centru pārstāvji, Eiropas sociālie 
partneri un vajadzības gadījumā citas 
ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 
sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai. 

2. Viena gada laikā pēc šī ieteikuma 
apstiprināšanas dienas izveidot Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūras padomdevēju 
grupu (kurā būtu valstu koordinācijas 
punktu pārstāvji, Eiropas sociālie un 
ekonomikas partneri un vajadzības gadījumā 
citas ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 
sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai. Noteiktā datumā 
dalībvalstis pārskata šīs grupas uzdevumus 
un darbības ilgumu.

Grozījums Nr. 27
3. nodoms

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārskatīšanu. 

3. Sadarbībā ar dalībvalstīm un pēc 
apspriešanās ar ieinteresētajām personām 
izskatīt un novērtēt saistībā ar šo 
ieteikumu īstenoto rīcību, vākt datus 
saistībā ar vecumu un dzimumu un piecus 
gadus pēc tā pieņemšanas ziņot Eiropas 
Parlamentam un Padomei par gūto pieredzi 
un nozīmi nākotnē, vajadzības gadījumā arī 
veicot iespējamu ieteikuma pārbaudi un 
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pārskatīšanu.

Grozījums Nr. 28
3.a nodoms (jauns)

3.a Pamatojoties uz kopīgiem Eiropas 
neformālas un netīšas mācīšanās 
noteikšanas un atzīšanas principiem, 
veicināt Eiropas profesionālās izglītības 
un apmācības kredītpunktu sistēmas 
(ECVET) izstrādi un īstenošanu; šī 
sistēma ir paredzēta, lai sekmētu 
izglītošanās rezultātu pārņemšanu, 
uzkrāšanu un atzīšanu neatkarīgi no to 
ieguves veida un vietas.

Grozījums Nr. 29
3.b nodoms (jauns)

3.b Nodrošināt Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras elastību, lai to varētu 
pielietot apvienojumā ar jau esošajām 
nozaru iniciatīvām profesionālo 
kvalifikāciju pilnveidošanai un lai 
dalībvalstis savstarpēji varētu veicināt 
valsts prioritātes un stratēģisko 
konverģenci.

Grozījums Nr. 30
I pielikums, zemsvītras piezīme **

** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras pirmā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 
6. līmenī.

** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras pirmā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
6. līmenī.

Grozījums Nr. 31
I pielikums, zemsvītras piezīme ***

*** Eiropas Augstākās izglītības telpas *** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
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kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 
7. līmenī.

kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
7. līmenī.

Grozījums Nr. 32
I pielikums, zemsvītras piezīme ****

**** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 
8. līmenī.

**** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
8. līmenī.

Grozījums Nr. 33
II pielikuma virsraksts

Kvalitātes nodrošināšanas principi izglītībā 
un apmācībā

Vispārējie kvalitātes nodrošināšanas principi 
augstākās un profesionālās izglītības un 
apmācību jomā Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras kontekstā
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PASKAIDROJUMS

Tagad, kad Eiropas Savienība ir piedzīvojusi vairākkārtējas paplašināšanās, tā ir pakļauta 
nemitīgām ekonomiskām un sociālām izmaiņām, ko rada globalizācija, un Eiropas sabiedrības 
turpmākā attīstība aizvien vairāk būs atkarīga no personību veidojošiem pamatfaktoriem, 
piemēram, no izglītības, pētniecības, inovācijas un tehnoloģijas.

Šīs politikas jomas ir jāskata kā priekšnosacījumi un pamats attīstībai, kas noteikta Lisabonas 
stratēģijā, lai veidotu plaukstošu nākotni Eiropas Savienībai kā politiskam veidojumam un jo 
īpaši tās pilsoņiem kā sabiedriskai kopienai.

Šie četri faktori ir savstarpēji cieši saistīti. Vienīgais veids, kā panākt mūsu nākotnes 
sabiedrības izaugsmi un nodarbinātību, būs ar jauninājumu un progresa palīdzību. Izglītība un 
pētniecība veidos pamatu jaunradei, kas nešaubīgi palīdzēs uzlabot Eiropas Savienības 
sistēmu.

Uzlabošana paredz tikai ieguldījumu Eiropas Savienības starptautiskajā konkurētspējā, katrā 
atsevišķā gadījumā rīkojoties saskaņā ar politikas pamatnostādnēm, kas norādītas Lisabonas 
stratēģijā.

Tāpēc būtu jāveicina pārrobežu mobilitāte darba tirgū Eiropas Savienībā un, lai tas notiktu, ir 
jāsniedz plašāka pieeja dažādām nacionālām izglītības sistēmām, lai nodrošinātu savstarpēju 
mijiedarbību.

1999. gadā Boloņā dalībvalstis noteica sev mērķi līdz 2010. gadam izveidot Eiropas 
Augstākās izglītības telpu. Tādēļ tika izveidota Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma 
(ECTS), lai dotu iespēju mācību rezultātus atzīt starptautiski.

2002. gada marta Barselonas sammita laikā Eiropas Padome nolēma izveidot līdzvērtīgu 
profesionālās apmācības sistēmu, proti: Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmu profesionālajā 
izglītībā un apmācībā (ECVET).

2004. gada februāra Padomes un Komisijas kopīgais progresa ziņojums par darba 
programmas “Izglītība un apmācība 2010” īstenošanu norādīja uz apņemšanos izveidot 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI).

Turklāt 2005. gada martā Eiropadome vairākkārt norādīja uz nepieciešamību pieņemt EKI ne 
vēlāk par 2006. gadu.

2006. gada septembra beigās Parlaments pieņēma ziņojumu par Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidi1.

Pēc rūpīgas ar EKI saistīto dokumentu izskatīšanas referents uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums1 ir labi sagatavots. Priekšlikumu sagatavoja ne vien ar to 32 Eiropas valstu 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (Referents: Thomas Mann).



PE 384.540v02-00 18/39 RR\673067LV.doc

LV

palīdzību, kas piedalās EKI projektā un tādējādi ir iesaistītas programmā “Izglītība un 
apmācība 2010”, bet arī piedaloties sociālajiem partneriem, nozaru un darbības jomu 
organizācijām, izglītības ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām. Šo konsultāciju 
procesu izmantoja, lai apkopotu visas prasības, komentārus un ierosinājumus, kas ir 
piemēroti, lai panāktu plašāko iespējamo vienprātību par šo dokumentu.

Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai ir trīs pamatuzdevumi: pirmkārt, sasaistīt valstu un 
nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūras, otrkārt, veicināt izglītības un profesionālās apmācības 
kvalifikāciju atzīšanu, salīdzināšanu un pārnešanu un visbeidzot — palielināt procedūru 
pārredzamību, valstu sistēmu savstarpējo mijiedarbību un studējošo mobilitāti.

EKI struktūras pamatā ir trīs vertikāli līmeņi, ko dēvē par parauglīmeņiem. Tos definē, 
izmantojot trīs horizontālus kritērijus, proti: zināšanas, prasmes un kompetence, šādi ļaujot 
klasificēt indivīdus daudz precīzāk saskaņā ar mācību rezultātiem.

Būtībā EKI darbosies kā kopīgais atsauces punkts un kā pārnešanas instruments, kas aptvers 
dažādas kvalifikācijas sistēmas un to līmeņus gan attiecībā uz vispārējo un augstāko izglītību, 
gan profesionālo izglītību un apmācību. Kaut arī iesaistītās puses, piemēram, dalībvalstis, 
sociālie partneri un attiecīgās nozares ietvarstruktūru izmantos pēc brīvprātības principa, šim 
pasākumam būs nepieciešama atbilstīga atdeve, lai to ieviestu praksē. Ja tāda netiks panākta, 
būtu neiedomāji pamest likteņa varā tik vērienīgu un svarīgu projektu bez nepieciešamā 
atbalsta no valstu un nozaru iesaistītajām pusēm.  

Vēl viena piezīme, kas jāizsaka attiecībā uz pašreizējo sagatavošanas darbu, ir Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas labvēlīgie komentāri par Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūru2, kuru 
secinājumos ir uzsvērta ideja, ka EKI īstenošana paplašinās un nodrošinās pieeju Eiropas 
darba tirgum, pateicoties tam, ka atzītas kvalifikācijas, kas iegūtas vienā dalībvalstī, varēs 
izmantot citā.

Lai Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūra tiktu sekmīgi realizēta, dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem īstenošanas posmā ir ļoti būtiski strādāt kopīgi, pamatojoties uz savstarpēju 
uzticību, bet EKI — sniegt praktisku labumu gala lietotājiem — iedzīvotājiem, darbiniekiem 
un darba devējiem.

    
1 COM(2006)0467
2 SOC/256, Mūžizglītība.
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RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Atzinumu sagatavoja: Pilar del Castillo Vera

ĪSS PAMATOJUMS

Par augstāko izglītību atbildīgo Eiropas ministru konference 2005. gadā Bergenā vienojās par 
vajadzību izveidot vispārēju kvalifikāciju sistēmu, lai panāktu lielāku skaidrību attiecībā uz 
mūžizglītības kursu vērtību darba tirgū. Tiek sagaidīts, ka šo funkciju pildīs Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) mūžizglītībai.

EKI atspoguļo Eiropas Savienības virzību uz globalizācijai labi sagatavotas zināšanu 
sabiedrības izveidi. Šādā sabiedrībā visu dalībvalstu iedzīvotājiem jāpiemērojas prasībām, ko 
izvirza darba tirgus konkurences apstākļos. Šīs jaunās izmaiņas prasa novatoriskāku un 
elastīgāku izglītību, kas eiropiešus pienācīgi sagatavotu mūsdienu darba tirgum, kurā 
mācīšanās ir nepieciešama visām vecuma grupām un visiem sabiedrības slāņiem.

Tā kā kvalifikāciju pārredzamība palielināsies ne tikai atsevišķi katrā dalībvalstī, kurā tās 
izveidotas un iegūtas, neizbēgami tiks veicināta darbaspēka brīva kustība Eiropas Savienībā 
un dalībvalstis varēs gūt labumu no Eiropas iekšējā tirgus lieluma. Praktiskā līmenī 
pārredzamības uzlabošanās šajā jomā darba devējiem ļaus ātrāk noteikt, vai citas dalībvalsts 
iedzīvotājs mūžizglītības kursos ir ieguvis konkrētam darbam vajadzīgo kvalifikāciju.

Šis priekšlikums ir iesniegts ļoti atbilstošā laikā, jo jauno tehnoloģiju straujā izplatība un to 
pieejamība iedzīvotājiem ir radījusi izglītības sektora transformācijai vajadzīgos apstākļus, 
piedāvājot jaunas e-apmācības iespējas. Šīs iespējas piedāvā ļoti vajadzīgo elastību un brīvību 
lietotājam izvēlēties mācīšanās veidu. Turklāt dalībvalstīm, kurām pastāvīgi jācenšas 
paaugstināt izglītības programmu standartus, tiek sniegta iespēja veicināt un izmantot 
novatoriskākas mācīšanas metodes un mācīšanās paņēmienus. Tomēr, lai nodrošinātu un 
veicinātu šo iespēju panākumus un mācību iespējas, to kvalitāte ir jāmēra un Eiropas 
iedzīvotāji ir jāinformē par to pastāvēšanu, izmantojot piemērotus informācijas kanālus.
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Viena no problēmām, kam steidzami jāpievērš uzmanība, ir tāda, ka sociālā un darba tirgus 
joma nav sasaistīta ar mūžizglītības procesu un cilvēki bez formālas kvalifikācijas tiek 
atstumti. Tie jaunieši, pieaugušie, imigranti un fiziska darba strādnieki visā Eiropā, kuri 
iemaņas apguvuši neformālā veidā, kas nekad nav ticis oficiāli apliecināts, ir jāstimulē 
iesaistīties mūžizglītības programmās, tādējādi novēršot šo grupu sociālo atstumtību un 
atstumtību no darba tirgus un palielinot to mobilitāti visā Eiropas Savienībā. Ja tas netiks 
darīts, pastāv risks, ka šo grupu atstumtība vēl vairāk palielināsies, jo citas grupas iesaistās 
mūžizglītības programmās un tādējādi atšķirība starp to kvalifikācijām palielinās. Šādas 
problēmas jārisina nekavējoties, un iedzīvotājiem kopš bērnības jāmāca izprast izglītības 
vērtību un svarīgumu.

Lai nodrošinātu šīs iniciatīvas panākumus, ir svarīgi, lai dalībvalstis apņemtos rīkoties 
saskaņā ar šiem priekšlikumiem valsts, reģionālā un pašvaldību līmenī. Koordinācijai ir ļoti 
būtiska nozīme, tādēļ tiek ieteikts izveidot nacionālos centrus, kas valstu kvalifikācijas 
sistēmas sasaistītu ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru un izplatītu informāciju par 
progresu šajā jomā.
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GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Sadaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm” 1. punkts

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru kā parauginstrumentu dažādu 
kvalifikācijas līmeņu un dažādu 
kvalifikācijas sistēmu salīdzināšanai 
mūžizglītības perspektīvā.

1. Izmantot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru (EKI) kā parauginstrumentu 
dažādu Eiropas kvalifikācijas līmeņu 
salīdzināšanai dažādās kvalifikācijas 
sistēmās mūžizglītības perspektīvā, lai 
nodrošinātu to vērtības atzīšanu darba 
tirgū un vēlreiz apliecinātu mūžizglītības 
nozīmi visā Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Eiropā darba tirgus mainās un apmācībai vajadzīga elastīga pieeja, tādēļ dalībvalstīm 
jāizmanto EKI, lai paaugstinātu mūžizglītības programmu novērtējumu. Turklāt kvalifikāciju 
praktiskā vērtība ir jāizskaidro gan darba devējiem, gan studentiem, lai veicinātu lielāku 
mobilitāti ES mērogā.

Grozījums Nr. 2
Iedaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm:” 1.a punkts (jauns)

1.a Izmantot EKI kā atsauces instrumentu, 
lai atvieglotu atzīšanu mācībām, kas notiek 
ārpus formālās izglītības, un nodrošinātu, 
ka apmācītām personām ir piekļuve darba 
tirgum, kur viņu prasmes ir vajadzīgas, kā 
arī veicinātu viņu formālo izglītību.

Or. en

Pamatojums

EKI būtu personām, kurām trūkst formālās izglītības priekšrocību, jāsniedz nepieciešamās 
iespējas iegūt prasmēm atbilstošu kvalifikāciju, kā arī augstāku formālo izglītību.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 3
Sadaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm” 2.a punkts (jauns)

2.a Apņemties veikt pasākumus un īstenot 
tos saskaņā ar priekšlikumiem attiecībā uz 
valsts, reģionālā un pašvaldību līmeņa 
mūžizglītības programmās norādītajām 
kvalifikācijām, lai nodrošinātu EKI 
panākumus.

Pamatojums

Šīs iniciatīvas panākumi ir atkarīgi no koordinācijas, kas tiks sasniegta starp valsts, 
reģionālo un pašvaldību līmeni, jo informācija par EKI tiek izplatīta reģionālā un pašvaldību 
līmenī.

Grozījums Nr. 4
Sadaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm” 4.a punkts (jauns)

4.a Paaugstināt mūžizglītības programmu 
līmeni, veicinot novatoriskas mācīšanas 
metodes un mācību programmas.

Pamatojums

Lai atbilstu darba tirgus prasībām, mūžizglītības programmām jābūt novatoriskām un 
jāveicina novatoriska domāšana.

Grozījums Nr. 5
Iedaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm:” 4.b punkts (jauns)

4.b Mudināt mūžizglītības programmās 
plašāk un labāk izmantot informācijas un 
saziņas tehnoloģijas, it īpaši pievēršoties 
tehnoloģiju apguves atšķirībām starp 
reģioniem un starp dzimumiem, lai 
novērstu dažādus digitālās nevienlīdzības 
aspektus.

Or. es
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Pamatojums

Informācijas un saziņas tehnoloģijas var būt svarīgs iespēju veicināšanas līdzeklis, ja tās 
izmanto, lai palīdzētu paplašināt un demokratizēt izglītības iespējas — šī iemesla dēļ 
nepieciešams samazināt potenciālo nevienlīdzību, ko izraisa digitālo prasmju atšķirības gan 
starp reģioniem, gan starp dzimumiem.

Grozījums Nr. 6
Sadaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm” 4.c punkts (jauns)

4.c Atzīt tiešsaistes pakalpojumu pieaugošo 
nozīmi, to sniegto elastību un brīvību 
lietotājam izvēlēties apmācības veidu, 
vienlaikus kā prioritāti izvirzot labu 
informācijas kanālu izveidi, kas ļautu 
iedzīvotājiem iegūt informāciju par šādiem 
pakalpojumiem un to kvalitāti.

Pamatojums

Darba tirgus mainās, un tam vajadzīgi elastīgāki izglītības modeļi. Šīs izmaiņas ir
veicinājušas jaunu mācīšanās veidu parādīšanos, un tie ir jāpublisko, lai mudinātu tos 
izmantot.

Grozījums Nr. 7
Sadaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm” 4.d punkts (jauns)

4.d Parūpēties, lai tiem jauniešiem,
pieaugušajiem un fiziska darba veicējiem 
visā Eiropā, kuru neformāli apgūtās 
prasmes nekad nav tikušas akreditētas, 
nodrošinātu iespēju saņemt prasmju 
oficiālu apliecinājumu un lai viņi kopā ar 
tiem, kam trūkst pamatprasmju un 
kvalifikāciju, tiktu iedrošināti iesaistīties 
mūžizglītības programmās, tādējādi 
novēršot sociālo atstumtību un atstumtību 
no darba tirgus un palielinot viņu 
mobilitāti visā Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Cilvēki, kuriem nav pamatkvalifikācijas, jāmudina atgriezties izglītības sistēmā.
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Grozījums Nr. 8
Iedaļas “Ar šo iesaka dalībvalstīm:” 1. punkts

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo 
īpaši atvieglojot sadarbību un pārbaudes un 
veidojot atbalsta un metodiskos materiālus.

1. Atbalstīt dalībvalstis iepriekš minēto 
uzdevumu izpildē un starptautiskās nozaru 
organizācijas Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras līmeņu un principu 
lietošanā, kā tie izklāstīti šajā ieteikumā, jo 
īpaši atvieglojot sadarbību un pārbaudes, 
apmainoties ar labu praksi un veidojot 
atbalsta un metodiskos materiālus.

Or. es

Pamatojums

Apmaiņa ar labu pieredzi ļaus kopīgi izmantot zināšanas, lai ciešāk konsolidētu EKI.

Grozījums Nr. 9
Sadaļas „Apstiprina Komisijas nodomu” 2. punkts

2. Izveidot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras padomdevēju grupu (kurā 
būtu valstu centru pārstāvji, Eiropas sociālie 
partneri un vajadzības gadījumā citas 
ieinteresētās personas), lai pārraudzītu, 
sadarbotos un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai.

2. Izveidot EKI padomdevēju grupu (kurā 
dzimumi būtu vienādi pārstāvēti un kurā 
būtu pārstāvēti valstu centri, 
uzņēmējdarbības organizācijas, Eiropas 
sociālie partneri, ar dzimumu saistītā 
apmācībā specializējušās organizācijas un 
vajadzības gadījumā citas ieinteresētās 
personas), lai uzlabotu, pārraudzītu, 
koordinētu un nodrošinātu procesa kvalitāti 
un vispārēju saskanību, kvalifikāciju 
sistēmas piesaistot EKI.

Pamatojums

Tā kā mūžizglītības programmas pirmām kārtām ir orientētas uz tiem, kam jāapgūst prasmes 
vai zināšanas saistībā ar viņu darba jomu, šajā procesā ir būtiski apspriesties ar 
uzņēmējdarbības organizācijām.

PROCEDŪRA
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Atzinumu sagatavoja: Milan Gaľa (*)

(*) Komiteju ciešāka sadarbība — Reglamenta 47. pants

ĪSS PAMATOJUMS

A. ĪSS PRIEKŠLIKUMA KOPSAVILKUMS

Eiropā, ko raksturo straujas ekonomikas un sociālās pārmaiņas un sabiedrības novecošana, 
mūžizglītība ir kļuvusi par nepieciešamību. ES konkurētspējas un sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir iedzīvotāju zināšanu, prasmju un kompetenču pastāvīga 
atjaunošana un atzīšana.

Esošie šķēršļi traucē iedzīvotājiem iegūt izglītību un apmācību un kombinēt dažādās iestādēs 
iegūtās kvalifikācijas. Tie traucē iedzīvotājiem patiesi īstenot mūžizglītību visplašākajā tās 
izpratnē un apgrūtina viņu apriti Eiropas darba tirgū.

Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) mērķis ir sniegt skaidrojumu un būt par neitrālu 
atskaites punktu, salīdzinot kvalifikācijas dažādās izglītības un apmācības sistēmās, kā arī 
stiprināt attiecīgo ieinteresēto personu sadarbību un savstarpējo uzticību. Tādējādi tiktu 
palielināta pārredzamība, sekmēta kvalifikāciju nodošana un izmantošana starp dažādām 
izglītības un apmācību sistēmām un līmeņiem valsts un starptautiskajā kontekstā.

EKI pamatelements ir astoņu atskaites līmeņu kopums, kas būs vispārējs atskaites punkts 
valsts un nozaru līmeņa izglītības un apmācību iestādēm. Šie astoņi līmeņi pilnībā aptver visu 
kvalifikāciju iegūšanas posmu, sākot ar tām, kas iegūtas pēc vispārējo obligāto izglītības un 
apmācību iestāžu pabeigšanas, un beidzot ar tām, kuras ir piešķīrušas augstākā līmeņa 
akadēmiskās, profesionālās un aroda izglītības un apmācības iestādes.

EKI lietotāji galvenokārt būs iestādes, kas ir atbildīgas par valsts un/vai nozaru kvalifikācijas 
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sistēmām un satvaru.

B. ATZINUMA SAGATAVOTĀJA KOMENTĀRI

EKI ir jābūt par sadarbības satvaru un līdzekli, lai stiprinātu valsts ieinteresēto personu un 
izglītības un apmācību jomā iesaistīto starptautisko organizāciju savstarpējo uzticību.

Atzinuma sagatavotājs vēlas atzīmēt — lai sekmīgi īstenotu EKI, valsts izglītības un 
apmācību iestādēm, kā arī nozaru ieinteresētajām personām ir brīvprātīgi jāapņemas to darīt.
EKI uzdevums ir arī izveidot ciešāku saikni starp valsts kvalifikāciju sistēmām. Atzinuma 
sagatavotājs piekrīt, ka, pilnveidojot valsts kvalifikāciju sistēmas, palielinās iespējas sekmīgi 
īstenot EKI.

Viņš arī uzskata, ka EKI izveidē ir jābalstās uz iepriekš sagatavotām izstrādnēm, kas jau ir 
iekļautas Eiropas izglītībā, un tostarp arī uz sasniegumiem, kuri tika saskaņoti Boloņas 
procesa laikā.

Turklāt atzinuma sagatavotājs uzsver arī pilsoņu zināšanu, prasmju un kompetenču 
savstarpējas atzīšanas svarīgumu, kas būtiski ietekmē ES konkurētspēju, sociālo kohēziju, kā 
arī atsevišķu iedzīvotāju mobilitāti.

Viņš uzsver, ka valsts un nozares līmeņa lēmumam par EKI izmantošanu ir jābalstās uz 
apņemšanos nodrošināt kvalitāti. Ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmas visos attiecīgajos 
izglītības un apmācību līmeņos, kā arī attiecībā uz pašu sadarbības procesu, ir ļoti svarīgi radīt 
savstarpējo uzticību. Padomes 2004. gada maija secinājumi par kvalitātes nodrošināšanu 
profesionālās izglītības un apmācību jomā, 2006. gada februāra ieteikums par turpmāku 
Eiropas sadarbību kvalitātes nodrošināšanā augstākās izglītības jomā un Eiropas augstākās 
izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas standarti un pamatnostādnes ir svarīgākie atsauču 
dokumenti šajā kontekstā.

Visbeidzot, viņš ir pārliecināts, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš ietekmei, ko rada EKI 
izmantotā pieeja, kas balstās uz studiju rezultātiem, tostarp netīšās un neformālās izglītības 
rezultātiem, attiecībā uz zināšanu, prasmju un kompetenču klasifikāciju.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju iekļaut savā ziņojumā šādus labojumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
  

1 OV vēl nav publicēts.
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1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana un 
atzīšana. Tāpēc valstu un Kopienas līmenī 
jāveicina un jāuzlabo iesaistīšanās 
mūžizglītībā un tās pieejamība, un 
kvalifikāciju atzīšana un izmantošana.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Šis ieteikums atbilst augstākās izglītības 
ministru 2005. gada maija sanāksmē 
Bergenā pieņemtajai Eiropas Augstākās 
izglītības telpas ietvarstruktūrai un ciklu 
deskriptoriem.

(8) Šis ieteikums pamatojas uz Eiropas 
Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūru un 
ciklu deskriptoriem, par ko 2005. gada maija 
sanāksmē Bergenā vienojās 45 Eiropas 
valstu augstākās izglītības ministri, 
tiekoties Boloņas procesa ietvaros 
(Bergenas sanāksme).

Pamatojums

Ir svarīgi balstīties uz iepriekš sagatavotām izstrādnēm, kas jau ir iekļautas Eiropas izglītībā.

Grozījums Nr. 3
8.a apsvērums (jauns)

(8a) Padomes 2004. gada maija 
secinājumos par kvalitātes nodrošināšanu 
profesionālās izglītības un apmācību jomā¹, 
2006. gada 15. februāra ieteikumā par 
turpmāku Eiropas sadarbību kvalitātes 
nodrošināšanā augstākās izglītības jomā2

un Bergenas sanāksmē pieņemtajā 
ietvarstruktūrā ir ietverti vispārēji kvalitātes 
nodrošināšanas principi, kuriem jākļūst 
par pamatu Eiropas kvalifikāciju 
ietvarstruktūras īstenošanai.
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1Dok. 9599/04
2OV L 64, 04.03.2006., 60. lpp.

Grozījums Nr. 4
Ieteikums dalībvalstīm, 2. punkts

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
attīstot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, tajos 
gadījumos, kad tas atbilst valsts 
likumdošanai un praksei;

2. Līdz 2009. gadam piesaistīt nacionālo 
kvalifikācijas sistēmu Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, jo īpaši caurskatāmā veidā 
norādot kvalifikāciju līmeņu atbilstību 
I pielikumā raksturotajiem līmeņiem un 
veidojot nacionālo kvalifikāciju sistēmu 
atbilstoši valsts tiesību aktiem un praksei.

Grozījums Nr. 5
Ieteikums dalībvalstīm, 4.a punkts (jauns)

4.a Veicināt un piemērot II pielikumā 
norādītos kvalitātes nodrošināšanas 
principus izglītības un apmācību jomā 
gadījumos, kad tiek noteikta valsts 
kvalifikāciju sistēmās esošo augstākās un 
profesionālās izglītības un apmācību 
kvalifikācijas principu atbilstība Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Grozījums Nr. 6
Ieteikums dalībvalstīm, 5. punkta 1. daļa (jauns)

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru.

5. Izraudzīties valsts centru, kas atbalstītu un 
koordinētu saikni starp nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu un Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūru, kā arī sniegtu 
informāciju ieinteresētajām personām un 
sekmētu profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu.

Pamatojums

Nolūks ir uzsvērt, ka centra svarīgākajos uzdevumos ietilpst ieinteresēto personu informēšana 
un Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras sekmēšana.
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Grozījums Nr. 7
Ieteikums dalībvalstīm, 5. punkta c) apakšpunkts

(c) nodrošināt, lai metodes, ko izmanto, lai
nacionālos kvalifikāciju līmeņus piesaistītu
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai, būtu 
caurskatāmas un ar šo procesu saistītie 
lēmumi tiktu publicēti;

(c) padarīt pieejamas un izplatīt 
pārredzamas metodes, lai nacionālos 
kvalifikāciju līmeņus varētu salīdzināt ar 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru un 
noteikt to atbilstību šai ietvarstruktūrai, un
publicēt attiecīgu informāciju;

Pamatojums

Centram ir jānodrošina pārskatāmu metožu pieejamība un izplatīšana, lai nacionālos 
kvalifikāciju līmeņus varētu salīdzināt ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru un noteikt to 
atbilstību šai ietvarstruktūrai.

Grozījums Nr. 8
Ieteikums dalībvalstīm, 5. punkta d) apakšpunkts

(d) sniegt konsultācijas ieinteresētajām 
personām par to, kā valsts piešķirtās 
kvalifikācijas nacionālajā kvalifikāciju 
sistēmā atbilst Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai;

(d) nodrošināt ieinteresētajām personām 
piekļuvi informācijai un konsultācijas par 
to, kā valsts piešķirtās kvalifikācijas 
nacionālajā kvalifikāciju sistēmā atbilst 
Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūrai;

Pamatojums

Viens no centra galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt ieinteresētajām personām piekļuvi 
informācijai.

Grozījums Nr. 9
Ieteikums dalībvalstīm, 6. punkta i) apakšpunkts

(i) „kompetence” ir pierādīta spēja izmantot 
zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās 
un/vai metodoloģiskās spējas darba un 
mācību situācijās un profesionālajā un/vai
personīgajā attīstībā. Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrā kompetenci raksturo caur 
atbildību un autonomiju.

(i) “kompetence” ir pierādīta spēja izmantot 
zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās, 
starpkultūru un/vai metodoloģiskās spējas 
darba un mācību situācijās un profesionālajā 
un personīgajā attīstībā. Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci 
raksturo atbildība un autonomija.

Grozījums Nr. 10
I pielikums, zemsvītras piezīme **

** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras pirmā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 

** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras pirmā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
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6. līmenī. izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
6. līmenī.

Grozījums Nr. 11
I pielikums, zemsvītras piezīme ***

*** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 
7. līmenī.

*** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras otrā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
7. līmenī.

Grozījums Nr. 12
I pielikums, zemsvītras piezīme ****

**** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla 
deskriptors atbilst EKI studiju rezultātiem 
8. līmenī.

**** Eiropas Augstākās izglītības telpas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā cikla
deskriptors, par ko vienojās augstākās 
izglītības ministri 2005. gada maijā 
Bergenā, tiekoties Boloņas procesa 
ietvaros, atbilst EKI studiju rezultātiem 
8. līmenī.

Grozījums Nr. 12
II pielikuma nosaukums

Kvalitātes nodrošināšanas principi izglītībā 
un apmācībā

Vispārējie kvalitātes nodrošināšanas principi 
augstākās un profesionālās izglītības un 
apmācību jomā Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras kontekstā
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SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Atzinumu sagatavoja: Christa Prets

ĪSS PAMATOJUMS

Šis priekšlikums ieteikumam par Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu 
mūžizglītībai (EKI) ir tehnisks instruments, kura vispārīgais mērķis ir uzlabot kvalifikāciju 
pārredzamību, palīdzot dalībvalstīm, iedzīvotājiem, darba devējiem un izglītības un 
apmācības sniedzējiem salīdzināt ES atšķirīgajās izglītības un apmācības sistēmās iegūtās 
kvalifikācijas. Izsakoties precīzāk, šā priekšlikuma mērķis ir divējāds. Lai veicinātu mobilitāti 
izglītībā un darba tirgū un tādējādi veicinātu izaugsmi un nodarbinātību, EKI mērķis ir, no 
vienas puses, būt par “tulkošanas ierīci”, ar kuras palīdzību varēs salīdzināt kvalifikācijas. No 
otras puses, tā būs arī neitrāls atskaites punkts, kas pamatosies uz mācību rezultātiem. EKI 
aptver dažādas izglītības un apmācības sistēmas, tostarp vispārējo izglītību un pieaugušo 
izglītību, arodizglītību un apmācību. Tās pamatelements ir astoņi atskaites līmeņi, kuros 
aprakstīts, ko apmācāmais zina, izprot un spēj darīt — tā sauktie studiju rezultāti.

Atzinuma sagatavotāja integrē dzimumu līdztiesības principu, lai nodrošinātu, ka EKI kļūs par 
instrumentu, kas palīdzēs Eiropas izglītības un apmācības sistēmai kļūt pārredzamai, 
nediskriminējošai un vienlīdz pieejamai gan sievietēm, gan vīriešiem. Ierosinātie grozījumi 
attiecas uz dzimumu līdztiesības ievērošanu kvalifikāciju definēšanā un aprakstīšanā, 
dzimumu līdzsvarotību visu iesaistīto valsts ieinteresēto pušu pārstāvībā, ar dzimumu saistītu 
datu ievākšanu un dzimumu līdztiesības īstenošanu mūžizglītības sistēmā kopumā.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču pastāvīga attīstīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un 
kvalifikāciju izmantošana.

(1) Kopienas konkurētspējas un sociālās 
kohēzijas nodrošināšanā izšķiroši svarīga ir
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un 
kompetenču attīstīšana un atzīšana. Tāpēc 
valstu un Kopienas līmenī jāveicina un 
jāuzlabo iesaistīšanās mūžizglītībā un tās 
pieejamība, formālās, neformālās un 
netīšas izglītības kvalifikāciju izmantošana 
un atzīšana, kā arī darba kvalitāte un 
dzimumu līdztiesība.

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Lisabonas Eiropadome 2000. gadā 
nonāca pie secinājuma, ka kvalifikāciju 
lielākai caurskatāmībai jābūt vienai no 
galvenajām komponentēm, kas vajadzīgas, 
lai Kopienas izglītības un apmācības 
sistēmas pielāgotu zināšanu sabiedrības 
vajadzībām. Turklāt Barselonas Eiropadome 
2002. gadā aicināja gan uz ciešāku sadarbību 
starp universitātēm, gan uz caurskatāmības 
un atzīšanas metožu uzlabošanu 
profesionālajā izglītībā un apmācībā.

(2) Lisabonas Eiropadome 2000. gadā 
nonāca pie secinājuma, ka kvalifikāciju 
lielākai pārredzamībai jābūt vienai no 
galvenajām komponentēm, kas vajadzīgas, 
lai Kopienas izglītības un apmācības 
sistēmas pielāgotu zināšanu sabiedrības 
vajadzībām un vīriešu un sieviešu 
personīgajai izvēlei. Turklāt Barselonas 
Eiropadome 2002. gadā aicināja gan uz 
ciešāku sadarbību starp universitātēm, gan 
uz caurskatāmības un atzīšanas metožu 
uzlabošanu profesionālajā izglītībā un 
apmācībā.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos, neatkarīgi no tā, vai runa ir 
par vispārējo izglītību un augstāko izglītību, 

(10) Šā ieteikuma mērķis ir radīt kopīgu 
paraugsistēmu, lai ar tās palīdzību skaidrotu 
kvalifikācijas dažādās kvalifikāciju sistēmās 
un to līmeņos neatkarīgi no tā, vai runa ir par 
vispārējo izglītību un augstāko izglītību, vai 

  
1 OV C …, 30.1.2007., ... lpp.
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vai profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
kvalifikāciju caurskatāmību, salīdzināmību 
un pārnesamību. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības veicināšanu 
un darbinieku un studējošo mobilitātes 
palielināšanu.

profesionālo izglītību un apmācību. Tas 
uzlabos dažādu dalībvalstu iedzīvotāju 
formālās, neformālās un netīšas izglītības
kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību, 
pārnesamību un atzīšanu. Turklāt Eiropas 
Kvalifikāciju ietvarstruktūrai jāļauj 
starptautiskajām nozaru organizācijām 
piesaistīt savu kvalifikācijas sistēmu 
kopīgam atskaites punktam, tādējādi 
atvieglojot šo kvalifikāciju ietveršanu 
nacionālajās kvalifikācijas sistēmās. Tāpēc 
šis ieteikums palīdz sasniegt plašākus 
mērķus saistībā ar mūžizglītības 
veicināšanu, darbinieku un studējošo 
mobilitātes palielināšanu un nodarbinātības 
pieejamības uzlabošanu.

Grozījums Nr. 4
10.a apsvērums (jauns)

(10a) Saistībā ar neformālo kvalifikāciju 
atzīšanu un sertifikāciju īpaša uzmanība 
jāpievērš kvalifikācijai, ko vīrieši un 
sievietes iegūst, aprūpējot un audzinot 
bērnus vai apgādājamos.

Grozījums Nr. 5
10.b apsvērums (jauns)

(10b) Vienlaikus ar šā ieteikuma 
īstenošanu jāveic mācīšanas un mācīšanās 
struktūru un iespēju elastīga pielāgošana.

Grozījums Nr. 6
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Vīriešu un sieviešu līdztiesība 
jāintegrē visos pasākumos un darbībās, kas 
saistītas ar šā ieteikuma sagatavošanu, 
īstenošanu un novērtēšanu.

Grozījums Nr. 7
Ieteikumi dalībvalstīm, 4. punkts

4. Nosakot un aprakstot kvalifikācijas, 
izmantot uz studiju rezultātiem balstītu 
pieredzi un veicināt neformālās un ikdienas 

4. Nosakot un aprakstot kvalifikācijas, 
izmantot uz studiju rezultātiem un dzimumu 
līdztiesības integrēšanu balstītu pieredzi un 
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izglītības atzīšanu saskaņā ar Eiropas 
kopīgajiem principiem, par ko vienojās 
Padomes 2004. gada 28. maija secinājumos..

veicināt neformālās un netīšās izglītības 
atzīšanu saskaņā ar Eiropas kopīgajiem 
principiem, par ko vienojās Padomes 
2004. gada 28. maija secinājumos.

Grozījums Nr. 8
Ieteikumi dalībvalstīm, 5. punkta (e) apakšpunkts

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts 
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī.

(e) nodrošināt visu attiecīgo valsts 
ieinteresēto personu iesaistīšanu atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem un praksei, ieskaitot 
augstākās izglītības un profesionālās 
izglītības un apmācības iestādes, sociālos 
partnerus, nozares un ekspertus jautājumos 
par kvalifikāciju salīdzināmību un 
izmantošanu Eiropas līmenī, turklāt 
cenšoties panākt dzimumu līdzsvarotu 
pārstāvību.

Grozījums Nr. 9
Ieteikumi dalībvalstīm, 6. punkta (c) apakšpunkts

(c) „nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra” 
ir instruments kvalifikāciju klasifikācijai 
saskaņā ar īpašu sasniegto zināšanu līmeņu 
kritēriju kopumu. Tās mērķis ir integrēt un 
koordinēt nacionālās kvalifikāciju 
apakšsistēmas, uzlabot to caurskatāmību, 
piekļuvi tām, kvalifikāciju pakāpeniskumu 
un kvalitāti saistībā ar darba tirgu un 
pilsonisko sabiedrību;

(c) “nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra” 
ir instruments kvalifikāciju klasifikācijai 
saskaņā ar īpašu sasniegto zināšanu līmeņu 
kritēriju kopumu. Tās mērķis ir integrēt un 
koordinēt nacionālās kvalifikāciju 
apakšsistēmas, nodrošināt nediskrimināciju 
un uzlabot to pārredzamību, piekļuvi tām, 
kvalifikāciju pakāpeniskumu un kvalitāti 
saistībā ar darba tirgu un pilsonisko 
sabiedrību;

Grozījums Nr. 10
Komisijas nodomu apstiprinājums, 3. punkts

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
iespējamu ieteikuma pārskatīšanu.

3. Pārraudzīt rīcību atbilstīgi šim 
ieteikumam, vākt datus saistībā ar vecumu 
un dzimumu un piecus gadus pēc tā 
pieņemšanas ziņot Eiropas Parlamentam un 
Padomei par gūto pieredzi un nozīmi 
nākotnē, vajadzības gadījumā arī veicot 
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iespējamu ieteikuma pārskatīšanu.
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