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GROZĪJUMI Nr. 5-11

Atzinuma projekts (PE 370.125v01-00)
Umberto Pirilli
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par pamatprasmēm mūžizglītībā

Ieteikuma priekšlikums (KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera

Grozījums Nr. 5
Pielikums, ievada 1. daļas 1. punkts

1. saziņa dzimtajā valodā, 1. saziņa un izglītība dzimtajā valodā,

Or. es

Pamatojums

Kā daudzkārtīgi uzsvērts UNESCO, apmācība dzimtajā valodā ir galvenais faktors augstas 
kvalitātes izglītības nodrošināšanā.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 6
Ieteikumi dalībvalstīm, 5. punkts
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5. nodrošināt pieaugušo izglītības un apmāc
ības nodrošinājuma saskanību atsevišķiem 
iedzīvotājiem, to cieši saistot ar nodarbināt
ības un sociālo politiku un citām ar jaunatni 
saistītām politikām un sadarbojoties ar soci
ālajiem partneriem un citām ieinteresētajām 
pusēm;

5. nodrošināt pieaugušo izglītības un apmāc
ības nodrošinājuma saskaņotību atsevišķiem 
iedzīvotājiem, to cieši saistot ar nodarbināt
ības politiku, sociālo politiku, uzņēmējdarb
ības un inovāciju politiku un citām ar 
jaunatni saistītām politikas jomām, un 
sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un cit
ām ieinteresētajām pusēm;

Or. el

Pamatojums

Tiešā norāde priekšlikumā uz saikni ar Kopienas uzņēmējdarbības un inovācijas politiku ir 
nepieciešama, ņemot vērā konkurētspējas, inovācijas, izglītības un apmācības savstarpējo 
saistību. Eiropas „Integrētā rīcības programma mūžizglītības jomā” palīdzēs veicināt konkur
ētspēju un radīt inovatīvu mentalitāti ES.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 7
Ņem vērā Komisijas nolūku: 3. punkts

3. veicināt plašu “Pamatprasmju mūžizglītībai 
– Eiropas paraugkritēriju sistēmas” izmanto
šanu attiecīgajās Kopienas politikās un īpaši 
nodarbinātības jaunatnes un sociālās politikas 
īstenošanā, un turpmāk attīstīt saikni ar soci
ālajiem partneriem un citām organizācijām, 
kas strādā šajās jomās;

3. veicināt plašu “Pamatprasmju mūžizglītībai 
– Eiropas paraugkritēriju sistēmas” izmanto
šanu attiecīgajās Kopienas politikas jomās un 
īpaši nodarbinātības, jaunatnes, sociālās un 
uzņēmējdarbības un inovācijas politikas 
īstenošanā, un turpmāk attīstīt saikni ar soci
ālajiem partneriem un citām organizācijām, 
kas strādā šajās jomās;

Or. el

Pamatojums

Tiešā norāde priekšlikumā iekļaut Kopienas uzņēmējdarbības un inovācijas politiku Eiropas 
paraugkritēriju sistēmā ir nepieciešama, ņemot vērā konkurētspējas, inovācijas, izglītības un 
apmācības savstarpējo saistību. Eiropas „Integrētā rīcības programma mūžizglītības jomā”
palīdzēs veicināt konkurētspēju un radīt inovatīvu mentalitāti ES.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/ALE grupas vārdā
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Grozījums Nr. 8
Pielikuma 4. punkta „Digitālā prasme” 1. rindkopa Definīcija

Definīcija: digitālā prasme ietver pārliecinošu 
un kritisku informācijas sabiedrības tehnolo
ģiju (IST) izmantojumu darbā, brīvajā laikā
un saziņā. Pamatiemaņas IKT veicina datoru 
izmantošanu, lai iegūtu, novērtētu, uzglab
ātu, ražotu, pasniegtu un apmainītos ar 
informāciju un komunicētos un piedalītos 
sadarbībā ar interneta palīdzību.

Definīcija: digitālā prasme ietver pārliecinošu 
un kritisku informācijas sabiedrības tehnolo
ģiju (IST) izmantojumu darbā, brīvajā laikā
un saziņā. Pamatiemaņas IKT veicina datoru 
izmantošanu, lai iegūtu, novērtētu, uzglab
ātu, ražotu, pasniegtu un apmainītos ar 
informāciju, komunicētos un piedalītos kop
ējos tīklos, piemēram, internetā.

Or. en

Pamatojums

Internets PATS ir tīkls.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 4. punkta „Digitālā prasme” 2. rindkopa „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes 

saistībā ar šo prasmi”

Digitālā prasme prasa skaidru dabas, IST 
lomas un iespēju izpratni un zināšanas ikdien
ā: personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darb
ā. Tā ietver tādas galvenās datoru 
izmantojuma jomas kā tekstapstrāde, 
elektroniskās tabulas, datu bāzes, inform
ācijas uzglabāšana un vadība un izpratni par 
interneta un saziņas iespējām, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pastu, tīkla 
rīkus) atpūtai, informācijas pārraidei un 
sadarbībai tīklā, mācībām un pētījumiem. 
Indivīdiem jāizprot, kā IST var veicināt rado
šumu un inovāciju, un jāzina ar pieejamo 
informāciju saistītie derīguma un ticamības 
jautājumi un IST interaktīvā lietojuma ētikas 
principi.

Digitālā prasme prasa skaidru dabas, IST 
lomas un iespēju izpratni un zināšanas ikdien
ā: personiskajā un sabiedriskajā dzīvē un darb
ā. Tā ietver tādas galvenās datoru 
izmantojuma jomas kā tekstapstrāde, 
elektroniskās tabulas, datu bāzes, inform
ācijas uzglabāšana un vadība un izpratni par 
interneta un saziņas iespējām, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pastu, tīkla 
rīkus) atpūtai, informācijas pārraidei un 
sadarbībai tīklā, mācībām un pētījumiem. 
Indivīdiem jāizprot, kā IST var veicināt rado
šu pieeju un inovāciju, un jāzina ar pieejamo 
informāciju saistītie derīguma un ticamības 
jautājumi un IST interaktīvā lietojuma ētikas 
principi. Šajās jomās būtiska nozīme ir 
tehnoloģiskajai neitralitātei un savietojam
ībai.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Rebecca Harms Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 10
Pielikuma 4. punkta „Digitālā prasme” 3. rindkopa „Prasmes”

Nepieciešamās prasmes ietver: spēju meklēt, 
savākt un apstrādāt informāciju un izmantot 
to kritiski un sistēmiski, novērtējot tās nozīmi 
un atšķirot reālo no virtuālā, tajā pašā laikā
apzinoties to saikni. Indivīdiem ir jābūt prasm
ēm izmantot rīkus, lai radītu, prezentētu un 
saprastu sarežģītu informāciju un, spējai piekļ
ūt, meklēt un izmantot interneta 
pakalpojumus. Viņiem arī jāspēj lietot IST, 
lai veicinātu kritisku domāšanu, radošumu un 
inovāciju.

Nepieciešamās prasmes ietver: spēju meklēt, 
savākt un apstrādāt informāciju un izmantot 
to kritiski un sistēmiski, novērtējot tās nozīmi 
un atšķirot reālo no virtuālā, tajā pašā laikā
apzinoties to saikni, spēju aizsargāt tās priv
ātumu tiešsaitē. Indivīdiem ir jābūt prasmēm 
izmantot rīkus, lai radītu, prezentētu un 
saprastu sarežģītu informāciju, un spējai piekļ
ūt, meklēt un izmantot interneta 
pakalpojumus. Viņiem arī jāspēj lietot IST, 
lai veicinātu kritisku domāšanu, radošu 
pieeju un inovāciju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 11
Pielikuma 7. daļas „Uzņēmējdarbība” 3. rindkopa „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes 

saistībā ar šo prasmi”

Uzņēmējdarbības attieksmi raksturo iniciat
īva, proaktivitāte, neatkarība un inovācija 
personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, tāpat kā
darbā. Tā ietver arī motivāciju un apņēmību 
sasniegt mērķus, vai tie būtu personiski nol
ūki un mērķi, kas kopīgi ar citiem, un/vai 
darba.

Uzņēmējdarbības attieksmi raksturo iniciat
īva, visaptveroša darbība, uzņēmēju risku 
apzināšanās, kā arī neatkarība un inovācija 
personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, tāpat kā
darbā. Tā ietver arī motivāciju un apņēmību 
sasniegt mērķus, vai tie būtu personiski nol
ūki vai mērķi, kas kopīgi ar citiem, un/vai 
darbā, un vispārīgākā nozīmē – labvēlīga 
uzņēmējdarbības klimata veidošanu.

Or. el

Pamatojums

Lai sekmētu uzņēmējdarbības mentalitāti, ir nepieciešams nekavējoties veikt pasākumus, lai 
izkliedētu bailes no riska, kas ievērojami bremzē spēju attīstību un tāda uzņēmējdarbības
klimata veidošanos, kas nevis nomāc inovāciju, bet sekmē to.
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