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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 14
4 konstatuojamoji dalis

(4) Atsižvelgdama į Bendrijos užimtumo 
rodiklių gerinimą 2003 m. kovo mėn. ir 
gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba 
pabrėžė būtinybę vystyti visą gyvenimą 
trunkantį mokymąsi ypatingą dėmesį skiriant 
aktyvių ir prevencinių priemonių taikymui 
bedarbiams ir neaktyviems asmenims. Tai 
pagrįsta laikinos užimtumo darbo grupės 
ataskaita, kuria pabrėžiama, kad žmonės turi 
sugebėti prisitaikyti prie pokyčių, kad svarbu 
integruoti žmones į darbo rinką ir kad 
pagrindinį vaidmenį vaidina visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis. 

(4) Atsižvelgdama į Bendrijos užimtumo 
rodiklių gerinimą 2003 m. kovo mėn. ir 
gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba, 
atsižvelgdama į Lisabonos strategijos 
tikslus, t. y. iki 2010 m. pasiekti bendrą 70 
proc. užimtumo rodiklį, pabrėžė būtinybę 
vystyti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi 
ypatingą dėmesį skiriant aktyvių ir 
prevencinių priemonių taikymui bedarbiams 
ir neaktyviems asmenims. Tai pagrįsta 
laikinos užimtumo darbo grupės ataskaita, 
kuria pabrėžiama, kad žmonės turi sugebėti 
prisitaikyti prie pokyčių, kad svarbu 
integruoti žmones į darbo rinką ir kad 
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pagrindinį vaidmenį vaidina visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 15
8 konstatuojamoji dalis

(8) 2002 m. kovo mėn. Europos socialinių 
partnerių priimtuose Gebėjimų ir 
kompetencijos tobulinimo visą gyvenimą 
veiksmų metmenyse pabrėžiama būtinybė 
įmonėms vis greičiau pritaikyti savo 
struktūras, jei jos nori išlikti 
konkurencingos. Darbas grupėse, 
plokštesnės hierarchinės struktūros, 
perduodama atsakomybė ir didesnis poreikis 
gebėti atlikti įvairias užduotis sąlygoja 
mokymosi organizacijų augimą. Tokiomis 
aplinkybėmis organizacijų galimybės 
nustatyti gebėjimus, juos naudoti ir atpažinti 
bei skatinti visus darbuotojus juos tobulinti 
tampa naujų konkurencijos strategijų 
pagrindu.

(8) 2002 m. kovo mėn. Europos socialinių 
partnerių priimtuose Gebėjimų ir 
kompetencijos tobulinimo visą gyvenimą 
veiksmų metmenyse pabrėžiama būtinybė 
įmonėms vis greičiau pritaikyti savo 
struktūras, jei jos nori išlikti 
konkurencingos. Darbas grupėse, 
plokštesnės hierarchinės struktūros, 
perduodama atsakomybė ir didesnis poreikis 
gebėti atlikti įvairias užduotis ir lankstesnis 
darbo laiko organizavimas sąlygoja 
mokymosi organizacijų augimą. Tokiomis 
aplinkybėmis organizacijų galimybės 
nustatyti gebėjimus, juos naudoti ir atpažinti 
bei skatinti visus darbuotojus juos tobulinti 
tampa naujų konkurencijos strategijų 
pagrindu.

Or. pt

Pagrindimas

Lankstesnis darbo laiko organizavimas yra svarbus našumo didinimo veiksnys, nes 
atsakomybės perdavimas darbuotojui suteikia galimybę savarankiškai ir veiksmingai 
organizuoti savo laiką. Gebėjimas suderinti profesinius įsipareigojimus ir asmeninius 
poreikius – švietimo galimybių išnaudojimą ar kūrybingumą, gali dar labiau sustiprinti 
motyvaciją, o tai teigiamai paveiks konkurencingumą. 

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 16
9 konstatuojamoji dalis
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(9) Mastrichto profesinio švietimo ir 
mokymo tyrime nurodoma, kad susidarė 
didelis atotrūkis tarp naujose darbo vietose 
reikalaujamo išsilavinimo lygio ir Europos 
dirbančiųjų pasiekto išsilavinimo lygio. 
Daugiau nei trečdalis Europos dirbančiųjų 
(80 milijonų žmonių) yra žemos 
kvalifikacijos, tuo tarpu numatyta, kad iki 
2010 m. beveik 50 proc. naujų darbo vietų 
bus reikalaujama turėti trečiosios pakopos 
kvalifikaciją, mažiau nei 40 proc. naujų 
darbo vietų bus reikalaujama aukštesniosios 
pakopos vidurinio išsilavinimo ir tik 15 
proc. naujų darbo vietų bus pasiūlyta 
turintiems pagrindinį mokyklinį 
išsilavinimą.

(9) Mastrichto profesinio švietimo ir 
mokymo tyrime nurodoma, kad susidarė 
didelis atotrūkis tarp naujose darbo vietose 
reikalaujamo išsilavinimo lygio ir Europos 
dirbančiųjų pasiekto išsilavinimo lygio. 
Daugiau nei trečdalis Europos dirbančiųjų 
(80 milijonų žmonių) yra žemos 
kvalifikacijos, tuo tarpu numatyta, kad iki 
2010 m. beveik 50 proc. naujų darbo vietų 
bus reikalaujama turėti trečiosios pakopos 
kvalifikaciją, mažiau nei 40 proc. naujų 
darbo vietų bus reikalaujama aukštesniosios 
pakopos vidurinio išsilavinimo ir tik 15 
proc. naujų darbo vietų bus pasiūlyta 
turintiems pagrindinį mokyklinį 
išsilavinimą. Vien tik tolesnis mokymas ir 
bendrųjų gebėjimų ugdymas neužkirs kelio 
tam, kad ir 2010 m. milijonai žmonių 
nebūtų nuolat išstumiami iš darbo rinkos, 
todėl reikia ypač stengtis sukurti šiai 
gyventojų grupei darbo vietas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 17
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(11a) Gausūs tyrimai patvirtina, kad visą 
gyvenimą trunkantis mokymasis 
naudingiausias tiems, kurie, įgydami bazinį 
išsilavinimą, gavo gerą išsilavinimą, ir kad 
visą gyvenimą trunkančiu mokymusi sunku 
užpildyti nebaigto bazinio išsilavinimo 
spragas.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 18
13 konstatuojamoji dalis

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 
tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri bendrųjų 
gebėjimų orientaciniai metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 
politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys.

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti 
pagrindinius įgūdžius ir tokius bendruosius 
gebėjimus, kuriuos įgijęs jaunimas būtų 
pasirengęs toliau mokytis ir suaugusiųjų 
gyvenimui, o suaugusieji galėtų tobulinti ir 
atnaujinti savo bendruosius gebėjimus 
nuosekliai ir išsamiai mokydamiesi visą 
gyvenimą. Siekiant susitarto Europos 
orientacinio lygio politiką formuojantiems 
asmenims, mokymo programų rengėjams, 
darbdaviams ir besimokantiesiems 
rekomendacijoje pateikiami Europos bendri 
bendrųjų gebėjimų orientaciniai metmenys 
siekiant palengvinti nacionalines reformas 
bei valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 
politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys. 

Or. el

Pagrindimas

Mokymosi galimybių aktualizavimas turi būti siejamas tiek su profesine kvalifikacija, tiek ir 
su žinių plėtra bei piliečių rengimu profesinei veiklai.

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 19
13 konstatuojamoji dalis
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(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 
tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką 
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri bendrųjų 
gebėjimų orientaciniai metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 
politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 
tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką 
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, socialiniams 
partneriams ir besimokantiesiems 
rekomendacijoje pateikiami Europos bendri 
bendrųjų gebėjimų orientaciniai metmenys 
siekiant palengvinti nacionalines reformas 
bei valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 
politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 20
13 konstatuojamoji dalis

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio 
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 
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tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką 
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri bendrųjų 
gebėjimų orientaciniai metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 
politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys.

tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką 
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri bendrųjų 
gebėjimų orientaciniai metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiama užimtumo ir 
socialinė politika bei tos politikos kryptys, 
kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios 
su profesiniu švietimu ir mokymu.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 21
1 rekomendacija

1. Užtikrinti, kad bazinis išsilavinimas
suteiktų visiems jauniems žmonėms 
priemones vystyti bendruosius gebėjimus, 
padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui;

1. Užtikrinti, kad švietimas ir mokymas
suteiktų visiems jauniems žmonėms 
priemones vystyti bendruosius gebėjimus, 
padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 22
1 rekomendacija

1. Užtikrinti, kad bazinis išsilavinimas 
suteiktų visiems jauniems žmonėms
priemones vystyti bendruosius gebėjimus, 

1. Užtikrinti, kad bazinis išsilavinimas 
suteiktų visiems jauniems žmonėms 
pagrindines visų dalykų bendrąsias žinias 
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padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui;

ir priemones vystyti bendruosius gebėjimus 
padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 23
1 a rekomendacija (nauja)

1a. užtikrinti, kad jauniems žmonėms būtų 
suteiktos vienodos ir kiekvieno polinkius 
atitinkančios galimybės dalyvauti švietimo 
ir mokymo procese; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 24
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą; 
pirmiausia turi būti atsižvelgta į jaunus 
migrantus, kurių tolesniam mokymui 
stinga bendrųjų įgūdžių ir bendrųjų 
gebėjimų ir todėl neįmanoma visapusiška 
integracija;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 25
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą; ypač 
turi būti atsižvelgiama į jaunus migrantus, 
kurių sėkmingam dalyvavimui švietime ir 
mokyme stinga bendrųjų įgūdžių ir 
bendrųjų gebėjimų, ir jų nusivylimas 
kartais pasireiškia smurto protrūkiais;

Or. fr

Pagrindimas

Nuomonės referento pateiktą pakeitimą reikėtų tinkamai sušvelninti, pridedant sąvoką 
„kartais“, nes nepasitenkinimas ne visada pasireiškia smurto protrūkiais.

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 26
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimą pateikė 27
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių, ar dėl diskriminavimo
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 28
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą; tai 
pirmiausia liečia tas jaunas migrantes ir 
migrantus, kurių sėkmingam profesiniam 
švietimui ir mokymui stinga bendrųjų 
įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 29
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi tie 
piliečiai, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
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ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

aplinkybių, reikalingos ypatingos mokymosi 
galimybės; tai pirmiausia liečia tuos 
darbuotojus, kuriems atnaujintų žinių ir 
tinkamos profesinės kvalifikacijos stygius 
trukdo ieškoti ar gauti darbo vietą arba 
netgi tampa kliūtimi gerinant savo ir savo 
šeimos gyvenimo sąlygas;

Or. el

Pagrindimas

Čia ypač atkreipiamas dėmesys į darbuotojo žinių ir įgūdžių stygių.

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 30
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą; ypač 
turi būti atsižvelgiama į jaunus migrantus, 
kurių sėkmingam dalyvavimui mokyme 
stinga bendrųjų įgūdžių ir bendrųjų 
gebėjimų ir kurie savo nusivylimą gali 
išreikšti smurtu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 31
2 a rekomendacija (nauja)

2a. užtikrinti, kad jauni žmonės 
nenutrauktų bazinio išsilavinimo neįgiję 
toliau išvardytų bendrųjų gebėjimų ir kad 
jiems pavyktų įsilieti į darbo rinką;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 32
2 a rekomendacija (nauja)

2a. Sukurti vaikų priežiūros sistemas, 
užtikrinančias, kad pirmiausia moterų 
apsisprendimas turėti vaiką nereikštų 
priverstinio nedalyvavimo žinių ir 
kvalifikacijos kėlimo procese ir profesinės 
perspektyvos atsisakymo;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 33
3 rekomendacija

3. Užtikrinti, kad suaugusieji galėtų tobulinti 
ir atnaujinti savo bendruosius gebėjimus visą 
gyvenimą ir kad ypatingas dėmesys būtų 
skiriamas tikslinėms grupėms, kurios pagal 
šalies, regionų ir (arba) vietos aplinkybes yra 
įvardytos kaip prioritetinės grupės;

3. Užtikrinti, kad suaugusieji galėtų tobulinti 
ir atnaujinti savo pagrindinius įgūdžius ir 
bendruosius gebėjimus visą gyvenimą ir kad 
ypatingas dėmesys būtų skiriamas tikslinėms 
grupėms, kurios pagal šalies, regionų ir 
(arba) vietos aplinkybes yra įvardytos kaip 
prioritetinės grupės;

Or. el

Pagrindimas

Mokymosi galimybių aktualizavimas turi būti siejamas tiek su profesine kvalifikacija, tiek ir 
su žinių plėtra bei piliečių rengimu profesinei veiklai.

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 34
3 a rekomendacija (nauja)
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3a. užtikrinti, kad visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi metu įgyti įgūdžiai 
būtų tinkamai įvertinti ir tai suteiktų 
galimybę daryti profesinę karjerą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 35
3 a rekomendacija (nauja)

3a. rengiant bendrųjų gebėjimų programas 
žemos kvalifikacijos darbuotojams, būtina 
atsižvelgti į tai, kad dažnai po sekinančios 
darbinės veiklos jie beveik nesugeba 
įsisavinti žinių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 36
3 b rekomendacija (nauja)

3b. parengti užimtumo ir integracijos 
koncepcijas žmonėms, kurie pereinamuoju 
į žiniomis pagrįstą visuomenę laikotarpiu 
nėra įtraukti į ambicingus bendrųjų 
gebėjimų ugdymo planus ir kurie negali 
arba jau nebegali įsisavinti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi koncepcijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 37
4 rekomendacija
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4. Užtikrinti, kad būtų parengta tinkama 
infrastruktūra suaugusiųjų tolesniam 
švietimui ir mokymui, įskaitant mokytojus ir 
instruktorius, galimybes užtikrinančias 
priemones, ir paramą besimokantiesiems, 
kurią teikiant atsižvelgiama į skirtingus 
suaugusiųjų poreikius;

4. Užtikrinti, kad būtų parengta tinkama 
infrastruktūra suaugusiųjų tolesniam 
švietimui ir mokymui, įskaitant mokytojus ir 
instruktorius, bei padėti mokykloms 
tobulinti administravimą ir gerinti įvaizdį,
galimybes užtikrinančias priemones, ir 
paramą besimokantiesiems, kurią teikiant 
atsižvelgiama į skirtingus suaugusiųjų 
poreikius ir įgūdžius;·

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 38
4 a rekomendacija (nauja)

4a. užtikrinti, kad įgyvendinant visas 
priemones ir sudarant sąlygas švietimo ir 
mokymo srityje būtų ypač atsižvelgta į 
moterų ir vyresnio amžiaus žmonių bei 
palankių sąlygų neturinčių grupių: 
neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių, 
nebaigusiųjų mokyklų ir žmonių su ribotais 
pagrindiniais įgūdžiais, poreikius;

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 39
4 a rekomendacija (nauja)

4a. užtikrinti, kad ne tik visuomeniniame, 
privačiame sektoriuje ir įmonėse pilietės ir 
piliečiai galėtų tinkamai įgyti, išsaugoti ir 
tobulinti savo įgūdžius;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 40
4 a rekomendacija (nauja)

4a. užtikrinti, kad švietimo ir mokymo 
srityje būtų sudarytos visos galimybės, ypač 
palankių sąlygų neturintiems asmenims: 
neįgaliesiems, etninėms mažumoms ir 
ilgalaikiams bedarbiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 41
4 a rekomendacija (nauja)

4a. sukurti europinę sistemą gebėjimų ir 
iniciatyvų plėtrai, kuri prisidėtų prie 
skaidrumo stiprinimo bei neformalaus ir 
neinstitucinio mokymosi ir įgūdžių 
pripažinimo;

Or. el

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 42
5 rekomendacija

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių 
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai 
glaudžiai susiejant su užimtumo ir socialine 
politika bei kitomis jauniems žmonėms 
poveikį darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis;

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių 
profesinį švietimą ir mokymą tai glaudžiai 
susiejant su užimtumo ir socialine politika 
bei kitomis jauniems žmonėms poveikį 
darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 43
5 rekomendacija

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių 
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai 
glaudžiai susiejant su užimtumo ir socialine 
politika bei kitomis jauniems žmonėms 
poveikį darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis;

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių 
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai 
glaudžiai susiejant su užimtumo ir socialine 
politika bei kitomis jauniems žmonėms 
poveikį darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis ir 
užtikrinti, kad mokymo programų rengėjai 
būtų tinkamai paruošti lygybės ir įvairovės 
srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 44
5 a rekomendacija (nauja)

5a. tinkamu dalyvavimu kolektyvinėse 
derybose su valstybinėmis institucijomis, 
skatinti socialinius partnerius bendrųjų 
gebėjimų ugdymą ir kvalifikacijos kėlimą 
laikyti apmokamo darbo sritimi ir tai 
įtraukti į darbo laiką; taip pat 
rekomenduoja, kad priimdamos mokymosi 
atostogas reglamentuojančias teisines 
nuostatas – jei to nepadarė socialiniai 
partneriai – valstybės narės sudarytų 
tolesnio mokymosi galimybę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 45
6 a rekomendacija (nauja)
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6a. reguliariai įvertinti valstybių narių 
mokymo programų rengėjų pasiektus 
rezultatus bendrųjų gebėjimų ugdymo 
srityje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 46
6 a rekomendacija (nauja)

6a. įtraukti į užimtumo ir socialinę politiką, 
nes net ir sėkmingai ugdant bendruosius 
gebėjimus greitėjanti naujų žinių sklaida ir 
griežtėjantys kvalifikaciniai reikalavimai 
gali lemti terminuotus, todėl sudėtingus 
darbo santykius ir aukštesniosios pakopos 
vidurinįjį išsilavinimą turintys asmenys bei 
lėčiau įsisavinantys žinias vyresnio amžiaus 
darbuotojai gali atsidurti nelygioje 
konkurencinėje situacijoje su 
pradedančiais profesinę karjerą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 47
6 a rekomendacija (nauja)

6b. aktyviai ruoštis galimam struktūrinių 
permainų nulemtam laisvosios darbo 
rinkos poreikių neatitinkančią kvalifikaciją 
turinčių gyventojų grupės ilgalaikiam 
pašalinimui iš darbo rinkos, pvz., 
nuosekliai plečiant visuomeninį užimtumo 
sektorių, kuris, palyginti su privačiu 
sektoriumi, dėl mažesnių našumui ir pelno 
augimui keliamų reikalavimų gali priimti
daugiau nepalankioje konkurencinėje 
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situacijoje atsidūrusių žmonių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 48
6 a rekomendacija (nauja)

6a. kaip orientacine priemone naudotis 
dokumentu „Bendrieji visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimai – Europos 
orientaciniai metmenys“ išlaikant 
darbuotojų gebėjimų pusiausvyrą ir 
įvertinant profesinę patirtį; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 49
6 b rekomendacija (nauja)

6b. „Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai – Europos 
orientaciniai metmenys“ naudotis 
įvertinant visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi pažangą, lyginant atskirų 
regionų ir valstybių narių pasiektus 
rezultatus bei pažangą ir keičiantis 
pažangiąja patirtimi šioje srityje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 50
6 a rekomendacija (nauja)
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6a. įdiegti regioninį įvertinimą, kuris 
suteiktų informaciją apie pagrindinių 
įgūdžių, informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) įgūdžių įgijimą ir apie atsakingų 
regioninių institucijų ir įmonių 
įgyvendinamas programas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 51
6 a rekomendacija (nauja)

6a. įdiegti regionines ar nacionalines 
suskirstymo į kategorijas sistemas (angl. 
rankings), kurios teiktų informaciją apie 
regiono ar valstybės narės švietimo įstaigų 
pasiektus rezultatus ugdant bendruosius 
gebėjimus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 52
6 a rekomendacija (nauja)

6a. užtikrinti, kad nuolat būtų vertinama su 
orientaciniais metmenimis susijusi veikla ir 
kad kas dveji metai nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygiu būtų teikiama 
informacija apie pasiektą pažangą 
įgyvendinant orientacinius metmenis ir su 
jais susijusius lyginamuosius standartus 
(angl. benchmarks);

Or. da
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Pagrindimas

Ne Komisija, bet valstybės narės turėtų būti raginamos įvertinti veiklą, susijusią su 
orientaciniais metmenimis. Atsižvelgiant į subsidiarumo ir legalumo principą, valstybės narės 
turėtų atlikti nuolatinį orientacinių metmenų įvertinimą.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 53
1 ketinimas

1. Prisidėti prie valstybių narių pastangų 
plėtoti jų švietimo ir mokymo sistemas bei 
įgyvendinti šią rekomendaciją, kartu kaip 
orientacinę priemonę, palengvinančią 
mokymąsi bendradarbiaujant ir pasikeitimą 
gera praktika, naudojantis dokumentu 
„Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai 
metmenys“, bei sekti pokyčius ir pristatyti 
pažangą darbo programos „Švietimas ir 
mokymas 2010“ dviejų metų ataskaitose;

1. Prisidėti prie valstybių narių pastangų 
plėtoti jų švietimo ir mokymo sistemas bei 
įgyvendinti šią rekomendaciją, kartu kaip 
orientacinę priemonę, palengvinančią 
mokymąsi bendradarbiaujant, padedančią 
politiką formuojančioms institucijoms, 
mokymo įstaigoms, darbuotojams ir 
patiems besimokantiems piliečiams keistis 
gera praktika ir naudojantis dokumentu 
„Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai 
metmenys“ pristatyti pažangą darbo 
programos „Švietimas ir mokymas 2010“ 
dviejų metų ataskaitose;

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 54
3 a ketinimas (naujas)

3a. „Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai – Europos 
orientaciniai metmenys“ naudoti Europos 
švietimo ir mokymo sistemų ir 
kvalifikacinių sistemų konvergencijos 
plėtrai, skatinant kvalifikacijų tarpusavio 
pripažinimą ir kvalifikuotų darbuotojų 
judrumą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 55
4 ketinimas

4. Peržiūrėti dokumento „Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai 
– Europos orientaciniai metmenys“ daromą 
poveikį pagal darbo programą „Švietimas ir 
mokymas 2010“ ir praėjus ketveriems 
metams nuo šios rekomendacijos priėmimo 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai.

4. praėjus trejiems metams nuo šios 
rekomendacijos priėmimo, pasiteirauti 
valstybių narių, kaip joms sekėsi 
įgyvendinti rekomendaciją ir ar jose 
sumažėjo piliečių, neturinčių būtinų 
pagrindinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų, 
ir gautus rezultatus pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 56
4 ketinimas

4. peržiūrėti dokumento „Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai 
– Europos orientaciniai metmenys“ daromą 
poveikį pagal darbo programą „Švietimas ir 
mokymas 2010“ ir praėjus ketveriems 
metams nuo šios rekomendacijos priėmimo 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai.

4. praėjus trejiems metams nuo šios 
rekomendacijos priėmimo, peržiūrėti, kaip 
valstybėms narėms sekėsi įgyvendinti 
rekomendaciją ir ar jose sumažėjo piliečių, 
neturinčių būtinų pagrindinių įgūdžių ir 
bendrųjų gebėjimų, ir gautus rezultatus 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Nors nuomonės referento pateiktas pakeitimas suteikia aiškumo, tačiau valstybėms narėms 
reikėtų skirti trejų metų laikotarpį įgyvendinimo procesui įvertinti, nes kai kuriose šalyse 
numatytas per ilgas įgyvendinimo laikotarpis.



AM\609296LT.doc 21/2 PE 371.929v01-00

Vertimas pagal sutartį

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 57
4 ketinimas

4. Peržiūrėti dokumento „Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai 
– Europos orientaciniai metmenys“ daromą 
poveikį pagal darbo programą „Švietimas ir 
mokymas 2010“ ir praėjus ketveriems 
metams nuo šios rekomendacijos priėmimo 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai.

4. paraginti valstybes nares, praėjus 
dvejiems metams nuo šios rekomendacijos 
priėmimo, pateikti Komisijai ir Europos 
Parlamentui atitinkamą ataskaitą, kurioje 
būtų nurodomas rekomendacijos 
įgyvendinimo, piliečių, kuriems būtini 
pagrindiniai ir bendrieji įgūdžiai, skaičiaus 
sumažėjimo mastas ir galiausiai tiesioginis
rekomendacijos įgyvendinimo poveikis 
užimtumo lygiui;

Or. el

Pagrindimas

Rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė valstybėse narėse turi apimti ir poveikio užimtumo 
srityje įvertinimą.

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 58
Priedo įžangos 1 dalis

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų gyvenimui būtinus bendruosius 
gebėjimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti ir 
atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą. 

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą žmonės turėtų visuomeniniam 
ir profesiniam gyvenimui būtinus 
bendruosius gebėjimus ir juos toliau 
tobulintų, palaikytų ir atnaujintų
mokydamiesi visą gyvenimą.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 59
Priedo įžangos 1 dalis

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų gyvenimui būtinus bendruosius 
gebėjimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti ir 
atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą.

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų ir profesiniam gyvenimui
būtinus bendruosius gebėjimus. Taip pat 
svarbu atpažinti ir gerbti įvairius žmonių 
talentus ir įgūdžius. Juos reikėtų ir toliau, 
ir visada, kai tai yra reikalinga, tobulinti, 
palaikyti ir atnaujinti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi procese.

Or. fr

Pagrindimas

Mokymą reikia ugdyti atsižvelgiant į aktualius darbuotojų poreikius.

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 60
Priedo įžangos 1 dalis

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų gyvenimui būtinus bendruosius 
gebėjimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti ir 

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų gyvenimui, darbuotojams ir 
atsakingiems, socialines ir ekologines 
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atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą aktualijas suprantantiems piliečiams 
būtinus bendruosius gebėjimus ir juos toliau 
tobulinti, palaikyti ir atnaujinti mokydamiesi 
visą gyvenimą

Or. el

Pagrindimas

Mokyklinis išsilavinimas ir tinkami įgūdžiai turėtų būti siejami ir su gilesniu piliečių pareigų 
ir teisių suvokimu.

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 61
Priedo įžangos 2 dalis

Daugelis gebėjimų susipina ir papildo vienas 
kitą: vienai sričiai būdingi aspektai stiprina 
kitos srities gebėjimus. Svarbiausias 
mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai 
kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir 
IRT įgūdžiai, o mokytis padeda pirmiau 
minėtas gebėjimas „mokymasis mokytis“. 
Kai kuriose metmenyse vartojamos sąvokos, 
kaip antai kritinis mąstymas, kūrybingumas, 
iniciatyvumas, problemų sprendimas, 
pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas 
ir konstruktyvus jausmų valdymas, vaidina 
pagrindinį vaidmenį ugdant visus šiuos 
aštuonis gebėjimus.

Daugelis gebėjimų susipina ir papildo vienas 
kitą: vienai sričiai būdingi aspektai stiprina 
kitos srities gebėjimus. Svarbiausias 
mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai 
kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir 
IRT įgūdžiai, o mokytis padeda pirmiau 
minėtas gebėjimas „mokymasis mokytis“. 
Kai kuriose metmenyse vartojamos sąvokos, 
kaip antai kritinis mąstymas, kūrybingumas, 
iniciatyvumas, dalyvavimas socialiniame 
gyvenime, tinkamas, socialus ekologinių 
problemų suvokimas, problemų sprendimas, 
pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas 
ir konstruktyvus jausmų valdymas, vaidina 
pagrindinį vaidmenį ugdant visus šiuos 
aštuonis gebėjimus. 

Or. el

Pagrindimas

Mokyklinis išsilavinimas ir tinkami įgūdžiai turėtų būti siejami ir su gilesniu piliečių pareigų 
bei teisių suvokimu.
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Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 62
Priedo įžangos 2 dalis

Daugelis gebėjimų susipina ir papildo vienas 
kitą: vienai sričiai būdingi aspektai stiprina 
kitos srities gebėjimus. Svarbiausias 
mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai 
kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir 
IRT įgūdžiai, o mokytis padeda pirmiau 
minėtas gebėjimas „mokymasis mokytis“. 
Kai kuriose metmenyse vartojamos sąvokos, 
kaip antai kritinis mąstymas, kūrybingumas, 
iniciatyvumas, problemų sprendimas, 
pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas 
ir konstruktyvus jausmų valdymas, vaidina 
pagrindinį vaidmenį ugdant visus šiuos 
aštuonis gebėjimus. 

Daugelis gebėjimų susipina ir papildo vienas 
kitą: vienai sričiai būdingi aspektai stiprina 
kitos srities gebėjimus. Svarbiausias 
mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai 
kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir 
IRT įgūdžiai, o mokytis padeda pirmiau 
minėtas gebėjimas „mokymasis mokytis“. 
Kai kuriose metmenyse vartojamos sąvokos, 
kaip antai kritinis mąstymas, kūrybingumas, 
iniciatyvumas, problemų sprendimas, 
pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas, 
sprendimų priėmimo džiaugsmas, 
galimybių ribos ir konstruktyvus jausmų 
valdymas, vaidina pagrindinį vaidmenį 
ugdant visus šiuos aštuonis gebėjimus.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 63
Priedo 3 antraštinės dalies A punkto 3 dalis

Teigiamas požiūris į matematiką yra
pagrįstas pagarba tiesai ir noru ieškoti 
priežasčių bei vertinti jų pagrįstumą

Teigiamas požiūris į matematiką yra 
pagrįstas noru ieškoti priežasčių bei vertinti 
jų pagrįstumą

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 64
Priedo 6 antraštinės dalies apibrėžimas

Apibrėžimas: Šie gebėjimai – tai visos 
elgesio formos, kai žmonės parengiami 
veiksmingam ir konstruktyviam dalyvavimui 

Apibrėžimas: Šie gebėjimai – tai visos 
elgesio formos, kai žmonės parengiami 
veiksmingam ir konstruktyviam dalyvavimui 
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socialiniame ir darbo gyvenime, ypač vis 
įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, 
konfliktų sprendimui. Pilietinis gebėjimas 
padeda žmonėms visapusiškai dalyvauti 
pilietiniame gyvenime remiantis socialinių ir 
politinių koncepcijų bei struktūrų žiniomis ir 
įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam 
dalyvavimui.

socialiniame ir darbo gyvenime, ypač vis 
įvairesnėje visuomenėje, ir, prireikus, 
konfliktų sprendimui. Pilietinis gebėjimas 
padeda žmonėms visapusiškai dalyvauti 
pilietiniame gyvenime remiantis socialinių ir 
politinių koncepcijų bei struktūrų žiniomis ir 
įsipareigojimu aktyviam ir demokratiškam 
dalyvavimui. Nes visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi tikslas yra ne tik prisitaikyti prie 
permainų, bet ir aktyviai jose dalyvauti.

Or. de

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 65
Priedo 6 antraštinės dalies, A punkto 1 dalis

A. Norint susikurti asmeninę ir socialinę 
gerovę būtina suvokti, kaip pasirūpinti 
puikia fizine ir psichine sveikata, kuri būtų 
asmeninis ir šeimos turtas, ir žinoti, kaip 
sveikas gyvenimo būdas galėtų padėti tai 
pasiekti. Siekiant sėkmingo tarpasmeninio ir 
socialinio dalyvavimo yra ypač svarbu 
suprasti skirtingose visuomenėse ir aplinkoje 
(pvz., darbe) bendrai priimtinus elgesio ir 
elgsenos kodeksus ir žinoti bendras sąvokas, 
susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo 
organizacijomis, lyčių lygybe, visuomene ir 
kultūra. Ypač svarbu suprasti Europos 
visuomenių daugiakultūrius ir socialinius bei 
ekonominius aspektus ir tai, kaip šalies 
kultūrinis tapatumas ir Europos tapatumas 
veikia vienas kitą.

A. Norint susikurti asmeninę ir socialinę 
gerovę būtina suvokti, kaip pasirūpinti 
puikia fizine ir psichine sveikata, kuri būtų 
asmeninis, artimiausios socialinės aplinkos
ir šeimos turtas, ir žinoti, kaip sveikas 
gyvenimo būdas galėtų padėti tai pasiekti. 
Siekiant sėkmingo tarpasmeninio ir 
socialinio dalyvavimo yra ypač svarbu 
suprasti skirtingose visuomenėse ir aplinkoje 
(pvz., darbe) bendrai priimtinus elgesio ir 
elgsenos kodeksus ir žinoti bendras sąvokas, 
susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo 
organizacijomis, lyčių lygybe, visuomene ir 
kultūra. Ypač svarbu suprasti Europos 
visuomenių daugiakultūrius ir socialinius bei 
ekonominius aspektus ir tai, kaip šalies 
kultūrinis tapatumas ir Europos tapatumas 
veikia vienas kitą.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 66
Priedo 7 antraštinės dalies apibrėžimas

Apibrėžimas: Verslumas reiškia žmogaus 
sugebėjimą idėjas paversti veiksmais. Jis 
reiškia kūrybiškumą, naujoves ir 
pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti
ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų. 
Tai kiekvienam žmogui praverčia 
kasdieniame gyvenime namuose ir 
visuomenėje, turėdami šį gebėjimą 
darbuotojai gali suprasti su jų darbu susijusį 
kontekstą ir išnaudoti galimybes, be to, tai 
yra konkretesnių įgūdžių ir žinių, kurios 
būtinos verslininkams pradedant socialinę ar 
komercinę veiklą, pagrindas.

Apibrėžimas: Verslumas reiškia žmogaus 
sugebėjimą idėjas paversti veiksmais. Jis 
reiškia kūrybiškumą, naujoves ir 
pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti 
ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų. 
Tai kiekvienam žmogui praverčia 
kasdieniame gyvenime namuose ir 
visuomenėje, turėdami šį gebėjimą 
darbuotojai gali suprasti su jų darbu susijusį 
kontekstą ir išnaudoti galimybes, be to, tai 
yra konkretesnių įgūdžių ir žinių, kurios 
būtinos tiems, kurie pradeda socialinę ar 
komercinę veiklą, pagrindas arba padeda 
suvokti etines vertybes ir skatina 
savarankiškumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 67
Priedo 7 antraštinė dalies 1 dalis

Siekiant įgyti šį gebėjimą būtina žinoti apie 
esamas asmenines, profesines ir (arba) 
verslo galimybes, taip pat suvokti „bendresnį 
vaizdą“, t.y. žmonių gyvenimo ir darbo 
aplinką kuriančius dalykus, kaip antai 
platesnį ekonomikos veikimą, ir žinoti apie 
darbdaviui ar organizacijai iškylančius 
uždavinius bei atsirandančias galimybes. 
Žmonės turėtų žinoti etišką įmonių nuostatą 
ir kaip jie galėtų tapti gerąja jėga, 
pavyzdžiui, vykdydami sąžiningą prekybą ar 
dalyvaudami socialinės įmonės veikloje.

Siekiant įgyti šį gebėjimą būtina žinoti apie 
esamas asmenines, profesines ir (arba) 
verslo galimybes, taip pat suvokti „bendresnį 
vaizdą“, t.y. žmonių gyvenimo ir darbo 
aplinką kuriančius dalykus, kaip antai 
platesnį ekonomikos veikimą, ir žinoti apie 
darbdaviui ar organizacijai iškylančius 
uždavinius bei atsirandančias galimybes ir 
būtinybę socialiniams partneriams 
konstruktyviai dalyvauti kolektyvinėse 
derybose. Žmonės turėtų žinoti etišką 
įmonių nuostatą ir kaip jie galėtų tapti gerąja 
jėga, pavyzdžiui, vykdydami sąžiningą 
prekybą, savarankišką veiklą ar 
dalyvaudami socialinės įmonės veikloje.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 68
Priedo 7 antraštinė dalies 2 dalis

Įgūdžiai yra susiję su veiksniu projektų 
valdymu (įtraukiant tokius įgūdžius, kaip 
planavimas, organizavimas, valdymas, 
vadovavimas ir delegavimas, analizavimas, 
pranešimas, ataskaitų išklausymas ir 
įvertinimas bei protokolavimas) ir 
sugebėjimu dirbti savarankiškai bei 
bendradarbiaujant komandoje. Ypač svarbu 
nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, 
įvertinti ir rizikuoti, kai ir jeigu to prireiks

Įgūdžiai yra susiję su veiksniu projektų 
valdymu (įtraukiant tokius įgūdžius, kaip 
planavimas, organizavimas, valdymas, 
vadovavimas ir delegavimas, analizavimas, 
pranešimas, ataskaitų išklausymas ir 
įvertinimas bei protokolavimas), 
veiksmingas atstovavimas ir derybos, ir 
sugebėjimu dirbti savarankiškai bei 
bendradarbiaujant komandoje. Ypač svarbu 
nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas, 
įvertinti ir rizikuoti, kai ir jeigu to prireiks

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 69
Priedo 8 dalies apibrėžimas

Apibrėžimas: Įvairių kūrybinių idėjų, 
patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, 
įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir 
vizualinį meną, svarbos suvokimas.

Apibrėžimas: Įvairių kūrybinių idėjų, 
patirties ir emocijų išraiškų įvairioje terpėje, 
įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir 
vizualinį meną, svarbos suvokimas. 
Gebėjimas save išreikšti meno srityje ir 
dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 70
Priedo 8 dalies 1 dalis
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Kultūrinės žinios apima pagrindines žinias 
apie svarbiausius kultūrinius darbus, 
įskaitant populiariąją šiuolaikinę kultūrą, 
kuri yra svarbi žmonijos istorijos dalis 
nacionalinio ir Europos kultūros paveldo 
prasme, ir jų vietą pasaulyje. Ypač svarbu 
suprasti Europos (ir Europos šalių)
kultūrinę ir kalbinę įvairovę, poreikį ją 
išlaikyti ir suvokti populiariojo skonio raidą
bei estetinių veiksnių svarbą kasdieniame 
gyvenime.

Kultūrinės žinios apima pagrindines žinias 
apie svarbiausius kultūrinius darbus, 
įskaitant populiariąją šiuolaikinę kultūrą, 
kuri yra svarbi žmonijos istorijos dalis. Ypač 
svarbu suprasti Europos visuomenių (ir 
pasaulio regionų) įvairovę, poreikį ją 
išlaikyti ir suvokti estetinių veiksnių svarbą 
kasdieniame gyvenime.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 71
Priedo 8 antraštinės dalies 2 dalis

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška 
– tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
įvairiomis raiškos priemonėmis ir 
vertinimas bei gėrėjimasis meno kūriniais 
ir spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas 
susieti savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį 
su kitų žmonių nuomone ir nustatyti 
kultūrinės veiklos ekonomines galimybes 
bei jas įgyvendinti.

išbraukta

Or. fr

Pagrindimas

Ši dalis yra semantinio pobūdžio ir gali lemti neteisingą viso teksto interpretavimą.

Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 72
Priedo 8 antraštinės dalies 2 dalis

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
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įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir nustatyti kultūrinės 
veiklos ekonomines galimybes bei jas 
įgyvendinti.

įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir nustatyti išraiškingą 
požiūrį ir kultūrinės veiklos ekonomines 
galimybes bei jas įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 73
Priedo 8 dalies 2 dalis

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir nustatyti kultūrinės 
veiklos ekonomines galimybes bei jas 
įgyvendinti.

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir pripažinti skirtumus.

Or. de

Pakeitimą pateikė Proinsias De Rossa

Pakeitimas 74
Priedo 8 dalies 3 dalis

Tvirtas tapatumo jausmas yra pagarbos ir 
atviro požiūrio į kultūrinės išraiškos įvairovę 
pagrindas. Teigiamas požiūris taip pat 
reiškia kūrybiškumą ir norą lavinti estetinį 
gebėjimą, pasitelkiant meninę saviraišką ir 
domėjimąsi kultūriniu gyvenimu.

Tapatumo jausmas gali būti pagarbos ir 
atviro požiūrio į kultūrinės išraiškos įvairovę 
pagrindu. Teigiamas požiūris taip pat reiškia 
kūrybiškumą ir norą lavinti estetinį 
gebėjimą, pasitelkiant meninę saviraišką ir 
domėjimąsi kultūriniu gyvenimu.

Or. en
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