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Lēmuma priekšlikums (KOM(2004)0474 – C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniegusi Astrid Lulling

Grozījums Nr. 14
17.a apsvērums (jauns)

17.a) ņemot vērā to, ka Lisabonas mērķis ir 
līdz 2010. gadam panākt vairāk nekā 60% 
nodarbinātības līmeni sievietēm un ka 
segregācijas līmenis darba tirgū vēl 
joprojām ir augsts, ir jāsekmē 
daudzveidīgas karjeras iespējas jaunām 
sievietēm, ir jārada sievietēm lielākas 
iespējas piekļūt mūžiglītībai, it īpaši 
apmācībai informācijas tehnoloģijas jomā, 
un jāveicina sieviešu līdzdalība visu līmeņu 
izglītībā un apmācībā;

Or. fr
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Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 15
24. apsvērums

24) visās savās darbībās Kopienai ir jānovērš 
nevienlīdzība un jāveicina vīriešu un 
sieviešu vienlīdzība, kā noteikts Līguma 3. 
pantā;

24) visās savās darbībās Kopienai ir jānovērš 
nevienlīdzība un jāveicina vīriešu un 
sieviešu vienlīdzība, kā noteikts Līguma 3. 
pantā. Tai jāstrādā, lai uzlabotu sieviešu 
iesaistīšanos darba tirgū. Jāveicina arī 
sieviešu piekļuve atbildīgām jomām un 
amatiem;

Or. es

Grozījumu iesniegusi Christa Klaß

Grozījums Nr. 16
1. panta 2. punkts

2. Integrētās programmas pamatmērķis ir 
caur mūža izglītību sekmēt Kopienas 
attīstību kā augsta zināšanu līmeņa 
sabiedrībai ar pastāvīgu ekonomikas 
izaugsmi, ar vairāk un labākām darbavietām 
unpastiprināt mūža izglītības devumu 
personīgajam piepildījumam, sociālajai 
saliedētībai, aktīvai pilsonībai, dzimumu 
vienlīdzībai un cilvēku ar speciālām 
vajadzībām piedalīšanos; augstāku sociālo 
saliedētību, tajā pat laikā nodrošinot vides 
aizsardzību nākamajām paaudzēm. It īpaši 
tai jāveicina apmaiņa, sadarbība un 
mobilitāte starp izglītības un apmācības 
sistēmām Kopienas iekšienē tā, lai tās kļūtu 
par pasaules līmeņa kvalitātes standartiem.

2. Integrētās programmas pamatmērķis ir 
vairot Eiropas sabiedrības izpratni par to, 
ka mūsu zināšanas nepārtraukti attīstās un 
paplašinās. Vienīgi mūžizglītība var panākt
Kopienas attīstību kā augsta zināšanu līmeņa 
sabiedrībai ar pastāvīgu ekonomikas 
izaugsmi, ar vairāk un labākām darbavietām 
unpastiprināt mūža izglītības devumu 
personīgajam piepildījumam, sociālajai 
saliedētībai, aktīvai pilsonībai, dzimumu 
vienlīdzībai un cilvēku ar speciālām 
vajadzībām piedalīšanos; augstāku sociālo 
saliedētību, tajā pat laikā nodrošinot vides 
aizsardzību nākamajām paaudzēm. It īpaši 
tai jāveicina apmaiņa, sadarbība un 
mobilitāte starp izglītības un apmācības 
sistēmām Kopienas iekšienē tā, lai tās kļūtu 
par pasaules līmeņa kvalitātes standartiem.

Or. de
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Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 17
1. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) pastiprināt mūža izglītības devumu 
personīgajam piepildījumam, sociālajai 
saliedētībai, aktīvai pilsonībai, dzimumu 
vienlīdzībai un cilvēku ar speciālām 
vajadzībām piedalīšanos;

c) pastiprināt mūža izglītības devumu 
personīgajam piepildījumam, sociālajai 
saliedētībai, aktīvai pilsonībai, dzimumu 
vienlīdzībai un sociālu stereotipu par 
dzimumiem izskaušanai un cilvēku ar 
speciālām vajadzībām piedalīšanos;

Or. es

Grozījumu iesniegusi Christa Klaß

Grozījums Nr. 18
1. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) dot iespēju visiem piekļūt mūžizglītībai 
un veikt īpašus pasākumus, kas paredzēti 
vismazāk nodrošinātajām personām, 
piemēram, vientuļajiem vecākiem, 
sievietēm un vīriešiem bērnu kopšanas 
atvaļinājumā vai atvaļinājumā ģimenes 
apstākļu dēļ, imigrantiem, kā arī sievietēm 
un vīriešiem, kas dzīvo nomaļās vietās vai 
laukos, vai nabadzībā;

Or. de

Grozījumu iesniegusi Astrid Lulling

Grozījums Nr. 19
1. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) dot iespēju visiem piekļūt mūžizglītībai 
un veikt īpašus pasākumus, kas paredzēti 
vismazāk nodrošinātajām personām, 
piemēram, vientuļajiem vecākiem, 
imigrantiem, sievietēm un vīriešiem, kas 
dzīvo nomaļās vietās vai nabadzībā;

Or. fr
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Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 20
1. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) veicināt paaugstinātu visu vecumu 
indivīdu piedalīšanos mūža izglītības 
darbībās;

e) veicināt paaugstinātu visu vecumu 
indivīdu piedalīšanos mūža izglītības 
darbībās, īpašu uzmanību pievēršot tām 
iedzīvotāju grupām, kam visgrūtāk piekļūt 
darba tirgum, it īpaši sievietēm;

Or. es

Grozījumu iesniegusi Astrid Lulling

Grozījums Nr. 21
1. panta 3. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

ia) nodrošināt dzimumu līdztiesības 
principu integrēšanu un vienlīdzīgu gan 
vīriešu, gan sieviešu iesaistīšanos visās 
Eiropas izglītības un apmācības jomās.

Or. fr

Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 22
12. panta d) apakšpunkts

d) veicinot vienlīdzību starp vīriešiem un 
sievietēm un piedalīšanos cīņā ar visa veida 
diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu, rasi 
vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, 
invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju.

d) veicinot piedalīšanos cīņā ar visa veida 
diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu, rasi 
vai etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, 
invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju.

Or. es
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Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 23
12. panta da) apakšpunkts (jauns)

da) veicinot vīriešu un sieviešu līdztiesību, 
uzlabojot sieviešu iesaistīšanos darba tirgū 
un piekļuvi atbildīgām jomām un amatiem, 
kā arī izskaužot sociālus stereotipus par 
dzimumiem.

Or. es

Grozījumu iesniegusi Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 24
32. panta a) apakšpunkts

a) audzēkņiem pieaugušo izglītībā; a) audzēkņiem pieaugušo izglītībā, īpašu 
uzmanību pievēršot iedzīvotāju grupām bez 
pamatkvalifikācijas, īpaši sievietēm;

Or. es


