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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 14
1 konstatuojamoji dalis

1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

(1) Siekiant Bendrijos socialinės sanglaudos
ir individualaus piliečių asmeninio 
tobulėjimo bei konkurencingumo itin 
svarbu, kad piliečiai įgytų, išlaikytų ir 
plėtotų kvalifikaciją. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

Or. de

Pagrindimas 

Europos kvalifikacijų sąrangos tikslas – aprašyti kvalifikacijas. Šis aprašymas duoda naudos 
atskiriems asmenims ir visai visuomenei, todėl planą reikėtų kurti atsižvelgiant į tai, o ne 
pirmenybę teikiant grynai instrumentiniam požiūriui į švietimą, kaip būdą padidinti 
konkrencingumą. 
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 15
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

(1) Tobulinti ir pripažinti visas piliečių 
žinias, gebėjimus ir kompetencijas yra itin 
svarbu siekiant Bendrijos konkurencingumo 
ir socialinės sanglaudos. Todėl visų, ypač 
pažeidžiamų visuomenės narių, 
pvz., nekvalifikuotų, vyresnio amžiaus, 
anksti nutraukusių mokslus, bedarbių, 
migrantų ar neįgalių, darbuotojų 
mokymasis visą gyvenimą ir kvalifikacijų 
naudojimas turėtų būti skatinamas ir 
gerinamas nacionaliniu ir Bendrijos lygiais.

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 16
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus 
ir kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

(1) Piliečių žinių, įgūdžių ir 
kompetencijos tobulinimas bei mokymosi 
rezultatų vertinimas užtikrina profesinių 
kvalifikacijų kokybę ir yra itin svarbūs
siekiant Bendrijos konkurencingumo ir 
socialinės sanglaudos, kad būtų įmanomas 
tarpvalstybinis judumas profesiniais tikslais 
ir užtikrinama atitiktis Europos darbo 
rinkos paklausos ir pasiūlos 
reikalavimams. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

Or. el
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 17
1 konstatuojamoji dalis

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo ir socialinės 
sanglaudos. Todėl mokymasis visą 
gyvenimą ir kvalifikacijų naudojimas turėtų 
būti skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

(1) Tobulinti piliečių žinias, gebėjimus ir 
kompetencijas yra itin svarbu siekiant 
Bendrijos konkurencingumo, darbo 
kokybės, užimtumo ir socialinės sanglaudos. 
Todėl nuolatinis atnaujintų žinių 
skleidimas skatinant aukštąjį mokslą ar 
darbuotojų švietimą ir mokymą, 
sistemingas mokymasis visą gyvenimą ir 
kvalifikacijų naudojimas turėtų būti 
skatinamas ir gerinamas nacionaliniu ir 
Bendrijos lygiais.

Or. el

Pagrindimas 

a) Nuolat atnaujinant darbuotojų technologijos žinias, įgūdžius ir kompetenciją atsiras ne tik 
ekonominio pobūdžio ar su konkurencingumu (bendrąją prasme) susijusių pasekmių, bet ir 
tiesioginis poveikis atskirų darbuotojų gyvenimui, geresnei darbo kokybei ir darbo vietų 
kūrimui.  b) Būtinos specialiosios priemonės atnaujintoms technologijos žinioms skleisti 
darbo vietoje bei kuo veiksmingiau skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kurį visgi 
reikėtų organizuoti sistemingai ir nediskriminuojant ar neatskiriant kurios nors darbuotojų 
kategorijos.
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 18
2 konstatuojamoji dalis

(2) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų 
Taryboje prieita prie išvados, kad didesnis 
kvalifikacijų skaidrumas turėtų būti vienas iš 
svarbiausių dalykų, kurie yra būtini siekiant 
pritaikyti Bendrijos švietimo ir profesinio 
rengimo sistemas prie žinių visuomenės 
poreikių. Be to, 2002 m. Barselonos Europos 
Vadovų Taryboje paraginta artimiau 
bendradarbiauti universitetų sektoriuje ir 
padidinti profesinio rengimo skaidrumą bei 
pagerinti pripažinimo būdus.

(2) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų 
Taryboje prieita prie išvados, kad didesnis 
kvalifikacijų skaidrumas turėtų būti vienas iš 
svarbiausių dalykų, kurie yra būtini tiek
siekiant pritaikyti Bendrijos švietimo ir 
profesinio rengimo sistemas prie žinių 
visuomenės poreikių, tiek skatinti 
darbuotojų judumą ir užimtumą. Be to, 
2002 m. Barselonos Europos Vadovų 
Taryboje paraginta artimiau bendradarbiauti 
universitetų sektoriuje ir padidinti profesinio 
rengimo skaidrumą bei pagerinti 
pripažinimo būdus.

Or. el

Pagrindimas 

Daroma nuoroda į priemonių, kuriomis siekiama skatinti darbuotojų švietimą ir mokymą ir 
didesnių judumo bei užimtumo galimybių ryšį. 

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 19
5 konstatuojamoji dalis

(5) Vykstant Kopenhagos procesui Tarybos 
ir valstybių narių vyriausybių atstovų 
2004 m. lapkričio 15 d. Taryboje padarytose 
išvadose dėl būsimųjų prioritetų glaudesnio 
Europos bendradarbiavimo profesinio 
rengimo srityje prioritetas teikiamas tam, 
kad būtų rengiama atvira ir lanksti, 
skaidrumu ir savitarpio pasitikėjimu 
pagrįsta Europos kvalifikacijų sąranga, kuri 
turėtų tapti bendruoju švietimo ir profesinio 
rengimo srities orientyru.

(5) Vykstant Kopenhagos procesui Tarybos 
ir valstybių narių vyriausybių atstovų 
2004 m. lapkričio 15 d. Taryboje padarytose 
išvadose dėl būsimųjų prioritetų glaudesnio 
Europos bendradarbiavimo profesinio 
rengimo srityje prioritetas teikiamas tam, 
kad būtų rengiama lanksti, suprantama ir 
savitarpio pasitikėjimu pagrįsta Europos 
kvalifikacijų sąranga, kuri turėtų tapti 
bendruoju švietimo ir profesinio rengimo 
srities orientyru.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 20
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Atsižvelgiant į 2004 m. gegužės 28 d. 
Švietimo, jaunimo ir kultūros Ministrų 
Tarybos susitikimo išvadas dėl neformalaus 
ir savaiminio mokymosi vertinimo ir 
pripažinimo būtina pradėti derybas dėl 
kvalifikacijos, įgytos tokio mokymosi metu, 
pripažinimo.

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 21
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Atsižvelgiant į 2004 m. gegužės 28 d. 
Tarybos išvadas dėl bendrųjų europinių 
principų, taikomų vertinant ir pripažįstant 
neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, turėtų 
būti skatinamas neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi rezultatų patvirtinimas.

Or. fr

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti pranešėjo pateiktą formuluotę ir taip labiau pabrėžti 
mokymosi rezultatų, o ne tik mokymosi proceso pripažinimo svarbą. (Vertėjo pastaba: antroji 
pagrindimo pastraipa variantui lietuvių kalba įtakos neturi).

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 22
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Atsižvelgiant į 2004 m. gegužės 28 d. 
Tarybos išvadas dėl bendrųjų europinių 
principų, taikomų vertinant ir pripažįstant 
neformalųjį ir savaiminį mokymąsi, turėtų 
būti skatinamas neformaliojo ir savaiminio 
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mokymosi rezultatų patvirtinimas.

Or. de

Pagrindimas 

Lingvistinis pranešėjo pateikto pakeitimo pataisymas (variantui lietuvių kalba įtakos neturi).

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 23
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šioje rekomendacijoje atsižvelgiama 
į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos 
sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir 
gebėjimų skaidrumą (Europasas) ir į [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų.

(7) Šioje rekomendacijoje atsižvelgiama 
į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 2006/962/EB dėl bendros Bendrijos 
sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir 
gebėjimų skaidrumą (Europasas) ir į [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos 
rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų.

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 24
8 konstatuojamoji dalis

(8) Ši rekomendacija dera su Europos 
aukštojo mokslo erdvės sąranga ir 2005 m. 
gegužės mėn. už aukštąjį mokslą atsakingų 
ministrų susitikime Bergene priimtais
aukštojo mokslo pakopų aprašais. 

(8) Ši rekomendacija dera su Europos 
aukštojo mokslo erdvės sąranga ir aukštojo 
mokslo pakopų aprašais, kuriems 2005 m. 
gegužės mėn. susitikime Bergene pritarė 45 
Europos valstybių ministrai, atsakingi už 
aukštąjį mokslą, ir atsižvelgiant į Briugės ir 
Kopenhagos procesą.

Or. fr

Pagrindimas 

Šiame pakeitime daroma nuoroda į Briugės ir Kopenhagos procesą, kuris susijęs su 
profesiniu mokymu.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 25
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Kalbant apie 5-ąjį lygmenį, šio 
lygmens įgūdžių ir kvalifikacijos, įgyjamų 
aukštesniosiose mokyklose arba per 
sutrumpintos trukmės universitetines 
studijas, tvirtinimas jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų susilpninti ar sumažinti oficialios 
nacionalinės švietimo sistemos reikšmės ir 
jis nebūtų baigiamas oficialios akademinės 
kvalifikacijos suteikimu, o tik žinių, įgūdžių 
ir gebėjimų, į kuriuos turėtų būti 
atsižvelgiama darbo rinkoje, pripažinimu 
kartu vertinant oficialią akademinę 
kvalifikaciją.

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 26
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) 2004 m. Tarybos išvadose dėl 
profesinio švietimo ir mokymo kokybės 
užtikrinimo, 2006 m. vasario 15 d. 
rekomendacijoje dėl tolesnio Europos 
bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo 
mokslo kokybę ir 2005 m. gegužės mėn. 
susitikime Bergene aukštojo mokslo 
ministrų priimtose Aukštojo mokslo 
Europos aukštojo mokslo erdvėje kokybės 
užtikrinimo gairėse ir normose nurodomi 
bendrieji kokybės užtikrinimo principai, 
kuriais reikėtų remtis įgyvendinant 
Europos kvalifikacijų sąrangą ir, siekiant 
Europos kvalifikacijų sąrangai suteikti visa 
apimantį mastą, dėmesį sutelkti ne tik į 
universitetus, bet ir į ypatingus darbo 
rinkos poreikius tuo pat metu nepažeidžiant 
nacionalinės atsakomybės. 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 27
9 konstatuojamoji dalis

9) Ši rekomendacija netaikoma tada, kai 
taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1, 
kuria nustatomos atitinkamų nacionalinių 
valdžios institucijų ir migrantų teisės ir 
pareigos. Nuoroda į Europos kvalifikacijų 
sąrangoje nustatytus kvalifikacijų lygmenis 
neturėtų trukdyti patekti į darbo rinką tais 
atvejais, kai profesinės kvalifikacijos 
pripažintos remiantis Direktyva 2005/36/EB.

(9) Ši rekomendacija netaikoma tada, kai 
taikoma 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo2, 
kuria nustatomos atitinkamų nacionalinių 
valdžios institucijų ir migrantų teisės ir 
pareigos. Nuoroda į Europos kvalifikacijų 
sąrangoje nustatytus kvalifikacijų lygmenis 
neturėtų trukdyti patekti į darbo rinką tais 
atvejais, kai profesinės kvalifikacijos 
pripažintos remiantis Direktyva 2005/36/EB. 
Taikant kompensavimo priemones, tokias 
kaip numatyta Direktyvos 2005/36/EB 14 
straipsnyje, sąrangą galima būtų naudoti 
kaip atskaitos dokumentą. 

Or. fr

Pagrindimas 

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

  
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
2 OL L 255, 2005 9 30, p. 22.
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 28
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų 
skaidrumas, palyginamumas ir 
perkeliamumas įvairiose valstybėse narėse. 
Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų 
sistemas. Todėl šia rekomendacija 
padedama siekti platesnių tikslų skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą ir didinti
darbuotojų bei besimokančiųjų judumą. 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų 
nacionaliniu ir sektorių lygmeniu
skaidrumas, abipusis patikimumas,
palyginamumas ir perkeliamumas bei 
pripažinimas įvairiose valstybėse narėse. Be 
to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
palyginamumą su nacionalinėmis 
kvalifikacijų sistemomis ir jų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija, atsižvelgiant į jos 
neįpareigojantį pobūdį, neatimama ir 
neribojama valstybių narių galimybė 
pačioms spręsti dėl reikalaujamo 
kvalifikacijų lygmens taip padedant skatinti
mokymąsi visą gyvenimą, užimtumą ir
tarptautinį darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 29
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
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valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą. 

valstybėse narėse.  Siekdamos šio tikslo 
valstybės narės rems politiką, kuria 
siekiama įtraukti ministerijas, kurios 
atsakingos už šiuos klausimus arba su 
kuriomis turėtų būti konsultuojamasi taip 
siekiant užtikrinti, kad kvalifikacijų 
atskaitos sistema būtų naudojama abipusiu 
susitarimu. Be to, Europos kvalifikacijų 
sąranga turėtų sudaryti tarptautinėms 
sektorinėms organizacijoms galimybę susieti 
savo kvalifikacijų sistemas su bendruoju 
atskaitos tašku ir taip palengvinti šių 
kvalifikacijų įtraukimą į nacionalines 
kvalifikacijų sistemas. Todėl šia 
rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą 
visomis jo formomis, ypač pripažįstant 
vienodą oficialiaus, neoficialaus ir 
savaiminio mokymo ir mokymosi vertę, ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą Europos lygmeniu tuo pat metu 
skatinant keitimąsi įgyta informacija ir 
patirtimi.

Or. it

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad nacionalinės vyriausybės ir ministerijos imtųsi bendrų veiksmų 
skatindamos naudoti sutartus europinius terminus, susijusius su kvalifikacijomis ir diplomais.  
Piliečių judumas Europos lygmeniu labai susijęs su mokyklų, universitetų ir profesinio 
mokymo įstaigų suteikiamų kvalifikacijų poreikiu darbo rinkoje, taip padėdamas siekti 
Lisabonos strategijos tikslų.

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 30
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
valstybėse narėse. Be to, Europos 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis, ir kuri 
turėtų skatinti skaidrumą bei dokumentų, 
išduotų valstybiniu arba sektoriaus 
lygmeniu, palyginamumą. Taip bus 



AM\661706LT.doc PE 386.720v01-00 11/33 AM\

LT

kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą.

skatinamas piliečių kvalifikacijų ir žinių
skaidrumas, palyginamumas, perkeliamumas 
ir pripažinimas įvairiose valstybėse narėse. 
Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų 
sistemas. Todėl turi būti nuosekliai 
remiamasi šia rekomendacija parodant 
tarpusavio pasitikėjimą siekiant skaidrių 
kokybės užtikrinimo principų, kadangi šia 
rekomendacija taip pat padedama siekti 
platesnių tikslų gerinti galimybes mokytis, 
skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir didinti 
darbuotojų bei besimokančiųjų prisitaikymo 
ir įsidarbinimo galimybes ir tarpvalstybinį 
judumą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 31
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą.

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Todėl 
Europos kvalifikacijų sąranga parengta 
siekiant, kad ją įgyvendinant būtų 
užtikrinamas lankstumas ir atvirumas taip, 
kad įvairios švietimo – universitetinio, 
profesinio ir verslo – sistemos būtų 
tinkamai pateikiamos. Siekiant bendrojo ir 
profesinio švietimo lygiavertiškumo bei 
norimo švietimo sistemų skaidrumo 
kiekvienas Europos kvalifikacijų sąrangoje 
aprašomas lygmuo turėtų iš principo būti 
pasiekiamas pasirinkus įvairius mokymosi 
ir karjeros kelius. Taip bus didinamas 
piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
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valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 32
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų 
skaidrumas, palyginamumas ir 
perkeliamumas įvairiose valstybėse narėse. 
Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų 
sistemas. Todėl šia rekomendacija padedama 
siekti platesnių tikslų skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą ir didinti darbuotojų bei 
besimokančiųjų judumą. 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas skaidrumas, lengvinamas 
profesinio mokslo kvalifikacijos lygmens 
pripažinimas ir gerinamas nacionalinių ir 
regioninių švietimo sistemų
palyginamumas, abipusis pasitikėjimas bei 
bendradarbiavimas ir piliečių kvalifikacijų
perkeliamumas įvairiose valstybėse narėse.
Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų

sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų 
sistemas. Todėl šia rekomendacija padedama 
siekti platesnių tikslų skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą ir didinti darbuotojų bei 
besimokančiųjų judumą ir padidinti 
galimybes įsidarbinti skatinant keitimąsi 
įgūdžiais, žiniomis, patirtimi ir gebėjimais 
visoje ES.

Or. el
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Pagrindimas 

Europos kvaluifikacijų sąranga galėtų būti naudinga priemonė siekiant įvairių švietimo 
institucijų glaudesnio bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo bei remiantis ir pripažįstant 
darbuotojų kvalifikacijos ir įgūdžių lygmenis.  Dar kartą pabrėžiamas priemonių, kuriomis 
siekiama skatinti darbuotojų švietimą ir mokymą ir didesnių judumo bei užimtumo galimybių 
ryšys.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 33
Recital 10

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą. 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų ir įgūdžių 
skaidrumas, palyginamumas, perkeliamumas 
ir pripažinimas įvairiose valstybėse narėse. 
Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų 
sudaryti tarptautinėms sektorinėms 
organizacijoms galimybę susieti savo 
kvalifikacijų sistemas su bendruoju atskaitos 
tašku ir taip palengvinti šių kvalifikacijų 
įtraukimą į nacionalines kvalifikacijų 
sistemas. Todėl šia rekomendacija padedama 
siekti platesnių tikslų skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą ir didinti darbuotojų bei 
besimokančiųjų galimybes įsidarbinti, 
prisitaikyti, tobulėti ir socialiai integruotis 
bei jų tarpvalstybinį judumą. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 34
10 konstatuojamoji dalis

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 

(10) Šia rekomendacija siekiama parengti 
bendrą atskaitos sistemą, kuria galima būtų 
naudotis nustatant įvairių aukštojo mokslo 
arba profesinio rengimo kvalifikacijų 
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sistemų ir jų lygmenų atitikmenis. Taip bus 
didinamas piliečių kvalifikacijų skaidrumas, 
palyginamumas ir perkeliamumas įvairiose 
valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
šia rekomendacija padedama siekti platesnių 
tikslų skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
didinti darbuotojų bei besimokančiųjų 
judumą. 

sistemų ir jų lygmenų atitikmenis, ir kuri 
turėtų skatinti valstybiniu arba sektoriaus 
lygmeniu patvirtintos kvalifikacijos 
skaidrumą. Taip bus tobulinamas piliečių 
kvalifikacijų ir kompetencijos skaidrumas, 
palyginamumas ir pripažinimas įvairiose 
valstybėse narėse. Be to, Europos 
kvalifikacijų sąranga turėtų sudaryti 
tarptautinėms sektorinėms organizacijoms 
galimybę susieti savo kvalifikacijų sistemas 
su bendruoju atskaitos tašku ir taip 
palengvinti šių kvalifikacijų įtraukimą į 
nacionalines kvalifikacijų sistemas. Todėl 
turėtų būti nuosekliai remiamasi šia 
rekomendacija parodant tarpusavio 
pasitikėjimą siekiant skaidrių kokybės 
užtikrinimo principų, kadangi šia 
rekomendacija taip pat padedama siekti 
platesnių tikslų skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą ir didinti darbuotojų bei 
besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes ir 
tarpvalstybinį judumą.

Or. fr

Pagrindimas 

(Vertėjo pastaba: pagrindimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 35
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Šia rekomendacija, nepažeidžiant 
nacionalinių švietimo ir profesinio mokymo 
sistemų, skatinamas jų atnaujinimas, 
universitetinių studijų ryšys su užimtumu, 
taip pat sąsajos tarp formaliojo, 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi.

Or. el
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Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 36
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Šia rekomendacija siekiama pagerinti 
koordinavimą tarp švietimo ir profesinio 
mokymo sistemų ir padidinti neformaliojo 
ir savaiminio mokymosi svarbą. Ji turėtų 
prisidėti prie nuolatinio mokymo ir 
tobulinimosi sistemų priderinimo ir 
paskatinti žmones mokytis vieniems iš kitų.

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 37
11 konstatuojamoji dalis

(11) Ši rekomendacija atitinka Sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, 
kadangi ja siekiama remti ir papildyti 
valstybių narių veiklą lengvinant tolesnį jų 
bendradarbiavimą, siekiant padidinti 
skaidrumą ir skatinti judumą bei mokymąsi 
visą gyvenimą. Ši rekomendacija atitinka 
tame pačiame straipsnyje nurodytą 
proporcingumo principą, kadangi ja nėra 
pakeičiamos arba nustatomos nacionalinės 
kvalifikacijų sistemos ir (arba) 
kvalifikacijos. Europos kvalifikacijų 
sąrangoje nėra aprašomos konkrečios 
kvalifikacijos arba individualios 
kompetencijos, todėl konkreti kvalifikacija 
turėtų būti priskirta tinkamam Europos 
kvalifikacijų sąrangos lygmeniui naudojant 
tinkamą nacionalinę kvalifikacijų sistemą.

(11) Ši rekomendacija atitinka Sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, 
kadangi ja siekiama remti ir papildyti 
valstybių narių veiklą lengvinant tolesnį jų 
bendradarbiavimą, siekiant padidinti 
skaidrumą, abipusį pasitikėjimą, 
perkeliamumą bei piliečių kvalifikacijos 
pripažinimą ir skatinti judumą bei 
mokymąsi visą gyvenimą atsižvelgiant į 
valstybių narių įstatymus ir praktiką. Ši 
rekomendacija atitinka tame pačiame 
straipsnyje nurodytą proporcingumo 
principą, kadangi ja nėra pakeičiamos arba 
nustatomos nacionalinės kvalifikacijų 
sistemos ir (arba) kvalifikacijos. Europos 
kvalifikacijų sąrangoje nėra aprašomos 
konkrečios kvalifikacijos arba individualios 
kompetencijos, todėl konkreti kvalifikacija 
turėtų būti lyginama su tinkamu Europos 
kvalifikacijų sąrangos lygmeniu naudojant 
tinkamas nacionalines kvalifikacijų 
sistemas.

Or. el
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 38
11 konstatuojamoji dalis

(11) Ši rekomendacija atitinka Sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, 
kadangi ja siekiama remti ir papildyti 
valstybių narių veiklą lengvinant tolesnį jų 
bendradarbiavimą, siekiant padidinti 
skaidrumą ir skatinti judumą bei mokymąsi 
visą gyvenimą. Ši rekomendacija atitinka 
tame pačiame straipsnyje nurodytą 
proporcingumo principą, kadangi ja nėra 
pakeičiamos arba nustatomos nacionalinės 
kvalifikacijų sistemos ir (arba) 
kvalifikacijos. Europos kvalifikacijų 
sąrangoje nėra aprašomos konkrečios 
kvalifikacijos arba individualios 
kompetencijos, todėl konkreti kvalifikacija 
turėtų būti priskirta tinkamam Europos 
kvalifikacijų sąrangos lygmeniui naudojant 
tinkamą nacionalinę kvalifikacijų sistemą.

(11) Ši rekomendacija atitinka Sutarties 5 
straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, 
kadangi ja siekiama remti ir papildyti 
valstybių narių veiklą lengvinant tolesnį jų 
bendradarbiavimą, siekiant padidinti 
skaidrumą ir skatinti judumą bei mokymąsi 
visą gyvenimą. Ši rekomendacija atitinka 
tame pačiame straipsnyje nurodytą 
proporcingumo principą, kadangi ja nėra 
pakeičiamos arba nustatomos nacionalinės 
ar subnacionalinės kvalifikacijų sistemos ir 
(arba) kvalifikacijos. Europos kvalifikacijų 
sąrangoje nėra aprašomos konkrečios 
kvalifikacijos arba individualios 
kompetencijos, todėl konkreti kvalifikacija 
turėtų būti priskirta tinkamam Europos 
kvalifikacijų sąrangos lygmeniui naudojant 
tinkamą nacionalinę ar subnacionalinę 
kvalifikacijų sistemą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 39
1 rekomendacija

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste.

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste, nustatyti kvalifikacijos lygmenis 
pagal nacionalines sistemas gerbiant didelę 
įvairovę ir  ypatingus Europos Sąjungą 
sudarančių teritorijų privalumus;

Or. el



AM\661706LT.doc PE 386.720v01-00 17/33 AM\

LT

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 40
1 rekomendacija

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste.

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę siekiant 
paskatinti skirtingų kvalifikacijų sistemų 
kvalifikacijų lygmenų pripažinimą 
mokymosi visą gyvenimą kontekste ir 
siekiant skatinti Europos žinių ekonomiką 
ir kuo didesnį Europos darbo rinkos 
integravimą;

Or. fr

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama tiksliai nustatyti šio pasiūlymo tikslus – skatinti mokslą ir žinias 
apskritai, kaip numatyta Lisabonos strategijoje. Europos kvalifikacijų sąranga turėtų padėti 
Europoje sukurti žinių ekonomiką taip siekiant užtikrinti, kad jos darbo rinka būtų labiau 
integruojanti. Tai pagrindinis rekomendacijos tikslas.

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 41
1 rekomendacija

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste.

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti, vertinti ir pripažinti
mokymosi visą gyvenimą kontekste 
vengiant bet kokios diskriminacijos ar 
atskirties.

Or. el

Pagrindimas 

Europos kvalifikacijų sąranga galėtų būti naudinga priemonė siekiant įvairių švietimo 
institucijų glaudesnio bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo bei remiantis ir pripažįstant 
darbuotojų kvalifikacijos ir įgūdžių lygmenis. Taip pat būtina užtikrinti lygybę ir lygias 
galimybes vengiant bet kokios atskirties ar diskriminacijos ne tik kvalifikacijų pripažinimo, 
bet ir švietimo bei mokymo požiūriu mokymosi visą gyvenimą kontekste.



AM\661706LT.doc PE 386.720v01-00 18/33 AM\

LT

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 42
1 rekomendacija

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste.

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste gerbiant nacionalinių švietimo 
sistemų įvairovę ir būdus, kuriais jos 
sąveikauja su nacionaline darbo rinka, 
ypač kultūriniu, ekonominiu, 
demokratiniu, socialiniu ir individo 
požiūriu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 43
1 rekomendacija

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste.

1. Naudoti Europos kvalifikacijų sąrangą 
kaip orientacinę priemonę skirtingų 
kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų 
lygmenims lyginti mokymosi visą gyvenimą 
kontekste, gerbiant ir integruojant didelę 
įvairovę ir  ypatingus Europos Sąjungą 
sudarančių teritorijų privalumus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 44
2 rekomendacija

2. Iki 2009 m. susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma skaidriai 
nurodyti, kuriuos I priede nurodytus 
lygmenis atitinka jų kvalifikacijų lygmenys, 
ir, jei reikia, rengti nacionalines 
kvalifikacijų sąrangas remiantis 

2. Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacija 
nėra įpareigojanti, savanorišku pagrindu 
siekti iki 2010 m. susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma skaidriai 
nurodyti kvalifikacijų lygmenis neatimant 
galimybės pagal Europos kvalifikacijų 
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nacionaliniais teisės aktais ir praktika. sąrangą pasirinkti tik tuos kvalifikacijos 
lygmenis, kurie atitinka nacionalinius 
teisės aktus ir praktiką.

Or. el

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 45
2 rekomendacija

2. Iki 2009 m. susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma skaidriai 
nurodyti, kuriuos I priede nurodytus 
lygmenis atitinka jų kvalifikacijų lygmenys, 
ir, jei reikia, rengti nacionalines 
kvalifikacijų sąrangas remiantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

2. Skatinti susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma, jei reikia,
skaidriai nurodyti, kuriuos I priede 
nurodytus lygmenis atitinka jų kvalifikacijų 
lygmenys, ir rengti nacionalines 
kvalifikacijų sąrangas remiantis 
nacionaliniais teisės aktais ir praktika.

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 46
2 rekomendacija

2. Iki 2009 m. susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma skaidriai 
nurodyti, kuriuos I priede nurodytus 
lygmenis atitinka jų kvalifikacijų lygmenys, 
ir, jei reikia, rengti nacionalines kvalifikacijų 
sąrangas remiantis nacionaliniais teisės 
aktais ir praktika.

2. Iki 2009 m. susieti savo nacionalines 
kvalifikacijų sistemas su Europos 
kvalifikacijų sąranga, visų pirma skaidriai 
nurodyti, kuriuos I priede nurodytus 
lygmenis atitinka jų kvalifikacijų lygmenys, 
ir, jei reikia, rengti nacionalines kvalifikacijų 
sąrangas remiantis nacionaliniais teisės 
aktais ir praktika siekiant piliečiams 
užtikrinti kokybės standartus, kad jie turėtų 
prieigą prie bet kurios valstybės narės 
darbo rinkos tokiomis pačiomis teisėmis.

Or. it

Pagrindimas 

Europos profesinio rengimo kreditų perkėlimo sistema (angl. ECVET) ir Europasas yra 
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naudingos priemonės, bet Europos kvalifikacijų sąranga turėtų garantuoti, kad valstybės 
narės būtų tikros dėl piliečių švietimo ir profesinio mokymo kvalifikacijų kokybės.

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 47
3 rekomendacija

3. Užtikrinti, kad iki 2011 m. visuose 
naujuose kompetentingų institucijų 
išduotuose kvalifikacijos suteikimo ir 
Europaso dokumentuose būtų pateikta aiški 
nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenį.

3. Skatinti abipusį valstybių narių 
pasitikėjimą ir bendradarbiavimą siekiant 
užtikrinti, kad visuose naujuose 
kompetentingų institucijų išduotuose 
kvalifikacijos suteikimo ir Europaso 
dokumentuose būtų pateikta aiški nuoroda į 
atitinkamą Europos kvalifikacijų sąrangos 
lygmenį.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 48
3 rekomendacija

3. Užtikrinti, kad iki 2011 m. visuose 
naujuose kompetentingų institucijų 
išduotuose kvalifikacijos suteikimo ir 
Europaso dokumentuose būtų pateikta aiški 
nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenį.

3. Priimti atitinkamas priemones, kad iki
2012 m. visuose naujuose kompetentingų 
institucijų išduotuose kvalifikacijos 
pažymėjimuose, diplomuose ir Europaso 
dokumentuose būtų pateikta aiški nuoroda į 
atitinkamą Europos kvalifikacijų sąrangos 
lygmenį, naudojant nacionalinę ar 
subnacionalinę kvalifikacijų sistemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 49
3 rekomendacija

3. Užtikrinti, kad iki 2011 m. visuose 
naujuose kompetentingų institucijų 
išduotuose kvalifikacijos suteikimo ir 

3. Sustiprinti pastangas siekiant, kad iki 
2012 m. kompetentingų institucijų išduoti
profesinės kvalifikacijos pažymėjimai, 
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Europaso dokumentuose būtų pateikta aiški 
nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenį.

diplomai ir Europaso dokumentai galėtų 
būti klasifikuojami pagal atitinkamą 
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmenį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 50
3 rekomendacija

3. Užtikrinti, kad iki 2011 m. visuose 
naujuose kompetentingų institucijų 
išduotuose kvalifikacijos suteikimo ir 
Europaso dokumentuose būtų pateikta aiški 
nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenį.

3. Užtikrinti, kad iki 2011 m. visuose 
naujuose kompetentingų institucijų 
išduotuose kvalifikacijos suteikimo ir 
Europaso dokumentuose būtų pateikta aiški 
nuoroda į atitinkamą Europos kvalifikacijų 
sąrangos lygmenį ir kad kreditų 
pripažinimo sistema būtų pagrįsta 
rezultatais, o ne procesu bei kad ją 
nesunkiai suprastų mokymo organizacijos 
ir darbdaviai;

Or. it

Pagrindimas 

Kvalifikacijos pažymėjimų ir diplomų reforma turėtų prasmės tik tuo atveju, jeigu 
dokumentuose ir pažymėjimuose pateikiamus duomenis nesunkiai suprastų kuo platesnis 
žmonių, kuriems jie skirti, ratas.

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 51
3a rekomendacija (nauja)

3a. užtikrinti, kad visi Europos darbdaviai 
socialinio dialogo būdu ir atsižvelgdami į 
nacionalinę teisę savo darbuotojams 
pasiūlytų tikrų mokymosi galimybių ir 
galimybių įvertinti savo žinias ir įgūdžius;

Or. fr
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Pagrindimas 

Europos kvalifikacijų sąranga neturės jokios prasmės, jeigu darbdaviai neatliks savo 
užduoties skatinti mokymąsi ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. Siekiant veiksmingumo 
darbdavių indėlis turi būti pagrįstas konsultacijomis ir socialiniu dialogu.

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 52
3a rekomendacija (nauja)

3a. taikant Europos kvalifikacijų sąrangą ir 
susijusias priemones reikėtų atsižvelgti į 
pripažinimą naujųjų profesinių 
kvalifikacijų, kurios randasi dėl 
padidėjusio poreikio skatinti sąmoningumą 
aplinkos klausimais bei ekologinį tvarumą 
ir dėl poreikio kai kuriuose sektoriuose 
kurti naujas kvalifikuoto darbo vietas bei 
lengvesnio sertifikavimo valstybėse narėse 
būtinybės, kaip pvz., žvejybos instruktoriaus 
profesijos pramoginės žvejybos sektoriuje 
ar žvejybos apsaugos pareigūno –
komercinėje žvejyboje.

Or. it

Pagrindimas 

Keitimosi pažangiąja patirtimi ir jos sklaidos politika padės didinti visuomenės žinojimą apie 
mokymosi galimybes Europos lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 53
4 rekomendacija

4. Nustatant ir aprašant kvalifikacijas 
naudoti mokymosi pasiekimais pagrįstus 
metodus, skatinti neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimą remiantis 
bendraisiais Europos principais, įrašytais į 
2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas.

4. Nustatant ir aprašant kvalifikacijas 
naudoti mokymosi indėliu ir pasiekimais 
pagrįstus metodus, skatinti neformalaus ir 
savaiminio mokymosi pripažinimą remiantis 
bendraisiais Europos principais, įrašytais į 
2004 m. gegužės 28 d. Tarybos išvadas ir 
pritaikyti 1 priedą prie šio metodo.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 54
4a rekomendacija (nauja)

4a. ypatingą dėmesį skirti tų darbuotojų 
kategorijų, kurios labiausiai pažeidžiamos 
nedarbo ar nesaugaus darbo požiūriu, 
savaiminio mokymosi vertinimui taip 
padidinant šių darbuotojų galimybes keisti 
darbą ir užtikrinant, kad jie nebūtų 
pašalinti iš darbo rinkos;

Or. fr

Pagrindimas 

Europos kvalifikacijų sąranga turėtų užtikrinti galimybę pripažinti su darbu susijusią 
kompetenciją, kuri iki tol nebuvo pripažinta jokiu kvalifikacijos pažymėjimu ar dokumentu.  
Tai itin svarbu tų kategorijų darbuotojams, kurie gali būti priversti ieškoti naujo darbo dėl 
pramonės pertvarkos.

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 55
4a rekomendacija (nauja)

4a. pradėti visų socialinių partnerių ir 
profesinių sektorių informavimą ir 
konsultavimą siekiant, kad pareigybių 
lentelėse nurodant kvalifikacijos ir 
kompetencijos lygmenis būtų laipsniškai 
pradedama atsižvelgti į Europos 
kvalifikacijų sąrangą;

Or. fr

Pagrindimas 

Nacionalinių kvalifikacijų įtraukimo į Europos kvalifikacijų sąrangą sistema turėtų būti 
susijusi su įmonių naudojamomis pripažintomis kompetencijos klasifikavimo sistemomis.
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Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 56
4a rekomendacija (nauja)

4a. stiprinti ir skatinti sistemą, pagal kurią 
visiems Europos piliečiams būtų teikiama 
nuolatinė, išsami ir plačiai skleidžiama 
informacija apie visų tarpvalstybinių 
bandomųjų projektų rezultatus, remiantis 
procedūromis, skirtomis pasinaudoti įgyta 
patirtimi ir skleisti pažangiąją praktiką;

Or. it

Pagrindimas 

Pažangiosios praktikos sklaidos politika padės didinti visuomenės žinojimą apie mokymosi 
galimybes Europoje.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 57
5 rekomendacija

5. Paskirti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

5. Paskirti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių ar subnacionalinių
kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 58
5 rekomendacijos įvadinė dalis

5. Paskirti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

5. Įsteigti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti. 
Centras turėtų veikti tarpinstituciniu 
pagrindu ir užtikrinti visos sistemos kokybę 
ir skaidrumą bei sąsajų tarp kvalifikacijos 
lygmenų skaidrumą.
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Centro uždaviniai turėtų būti tokie: Centro uždaviniai turėtų būti tokie: 

Or. it

Pagrindimas 

Labai svarbu užtikrinti sąsajų tarp kvalifikacijos lygmenų kokybę ir skaidrumą.

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 59
5 rekomendacijos įvadinė dalis

5. Paskirti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

5. Paskirti vieną arba (priklausomai nuo 
valstybių narių poreikių ir sąrangos 
kiekvienu konkrečiu atveju) kelis 
kompetentingus nacionalinius organus
ryšiams tarp nacionalinių kvalifikacijų 
sistemų ir Europos kvalifikacijų sąrangos 
remti ir koordinuoti.

Centro uždaviniai turėtų būti tokie: Šių organų uždaviniai turėtų būti tokie:

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 60
5 rekomendacijos įvadinė dalis

5. Paskirti nacionalinį centrą ryšiams tarp 
nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

5. Paskirti nacionalinius koordinavimo 
punktus ryšiams tarp nacionalinių 
kvalifikacijų sistemų ir Europos 
kvalifikacijų sąrangos remti ir koordinuoti.

Centro uždaviniai turėtų būti tokie: Šie koordinavimo punktai apimtų:

Or. en

Pagrindimas 

Dėl švietimo decentralizavimo kai kuriose valstybėse narėse netiktų steigti tik vieną 
nacionalinį centrą. Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę pasinaudoti esama sistema, 
skirta spręsti klausimus, susijusius su kvalifikacijos sąrangos techniniais aspektais, netgi ir 
tais atvejais, kai tai apimtų kelis koordinavimo punktus, o ne taikyti hierarchinį požiūrį, kuris 
galėtų lemti funkcijų dubliavimą.
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 61
5 rekomendacijos ba punktas (naujas)

ba) užtikrinti vienodas, be jokios 
diskriminacijos ar atskirties, galimybes 
mokytis visą gyvenimą ir vienodą prieigą 
prie mokymo programų, ypač mažiau 
kvalifikuotiems darbuotojams, migrantams, 
moterims, neįgaliesiems ir jaunimui;

Or. el

Pagrindimas 

Taip pat būtina užtikrinti lygybę ir lygias galimybes vengiant bet kokios atskirties ar 
diskriminacijos ne tik kvalifikacijų pripažinimo, bet ir švietimo bei mokymo požiūriu 
mokymosi visą gyvenimą kontekste.

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 62
5 rekomendacijos e punktas

e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
nacionaliniai suinteresuotieji asmenys, 
įskaitant, priklausomai nuo nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos, aukštojo mokslo ir 
profesinio rengimo įstaigas, socialinius 
partnerius, sektorių atstovus ir kvalifikacijų 
lyginimo bei naudojimo Europos lygiu 
ekspertus;

e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
nacionaliniai suinteresuotieji asmenys, 
įskaitant, priklausomai nuo nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos, aukštojo mokslo ir 
profesinio rengimo įstaigas, ekonominius ir 
socialinius partnerius, sektorių atstovus ir 
kvalifikacijų lyginimo bei naudojimo 
Europos lygiu ekspertus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 63
5 rekomendacijos e punktas

e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
nacionaliniai suinteresuotieji asmenys, 

e) užtikrinti, kad dalyvautų visi reikiami 
suinteresuotieji asmenys, įskaitant, 
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įskaitant, priklausomai nuo nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos, aukštojo mokslo ir 
profesinio rengimo įstaigas, socialinius 
partnerius, sektorių atstovus ir kvalifikacijų 
lyginimo bei naudojimo Europos lygiu 
ekspertus;

priklausomai nuo nacionalinių teisės aktų ir 
praktikos, aukštojo mokslo ir profesinio 
rengimo įstaigas, socialinius partnerius, 
sektorių atstovus ir kvalifikacijų lyginimo 
bei naudojimo Europos lygiu ekspertus;

Or. de

Pagrindimas 

Įgyvendinant subsidiarumo principą švietimas valstybėse narėse organizuojamas ne tik 
nacionaliniu, bet ir regionų ir (arba) vietos lygmeniu. Todėl reikėtų įtraukti visų lygmenų 
suinteresuotuosius asmenis.

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 64
5a rekomendacija (nauja)

5a. panaikinti atskirtį tarp Europinės 
pripažinimo sistemos pagal Direktyvą 
2005/36/EB (dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo) ir skaidrumo sistemos pagal 
Europos kvalifikacijų sąrangą, nes šios dvi 
priemonės bus taikomos kartu kaip 
lygiagrečios klasifikavimo ir vertinimo 
sistemos, o esama padėtis duoda priešingų 
rezultatų profesinio judumo požiūriu; todėl, 
jeigu Europos kvalifikacijų sąranga 
pasiteisins kaip geresnė ir praktiškesnė 
priemonė, valstybėms narėms 
rekomenduojama įtraukti Direktyvą 
2005/36/EB į Europos kvalifikacijų 
sąrangos sistemą, kai bus priimta 
Rekomendacija dėl Europos kvalifikacijų 
sąrangos įsteigimo; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 65
5a rekomendacija (nauja)
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5a. (ir Komisija) turėtų skatinti 
bendradarbiavimą ir mainus tarp 
paskirtųjų nacionalinių centrų siekiant 
išlaikyti atnaujintus ir skaidrius kokybės 
užtikrinimo principus bei užtikrinti abipusį 
pasitikėjimą nacionalinių sertifikavimo 
sistemų atžvilgiu, nes be to neįmanoma 
Europos kvalifikacijų sąranga;

Or. fr

Pagrindimas 

Europos kvalifikacijų sąranga – etalonas nacionalinėms sertifikavimo sistemoms. Ji gali 
veikti tik skaidrumo, kokybės užtikrinimo ir abipusio pasitikėjimo pagrindu, kurį reikėtų 
skatinti užtikrinant nuolatinius valstybių narių ryšius.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 66
6 rekomendacijos b punktas

b) „nacionalinė kvalifikacijų sistema“ – visi 
valstybių narių veiklos, susijusios su 
mokymosi pripažinimu ir kitais 
mechanizmais, kurie sieja švietimą ir 
profesinį rengimą su darbo rinka ir pilietine 
visuomene, aspektai. Tai apima institucijų 
susitarimų ir procesų, susijusių su kokybės 
užtikrinimu, kvalifikacijų vertinimu ir 
teikimu, plėtojimą ir įgyvendinimą. 
Nacionalinė kvalifikacijų sistema gali būti 
sudaryta iš keleto posistemių, jai gali 
priklausyti nacionalinė kvalifikacijų sąranga; 

b) „nacionalinė kvalifikacijų sistema“ – visi 
valstybių narių veiklos, susijusios su 
mokymosi pripažinimu ir kitais 
mechanizmais, kurie sieja švietimą ir 
profesinį rengimą su darbo rinka ir pilietine 
visuomene, aspektai. Tai apima institucijų 
susitarimų ir procesų, susijusių su kokybės 
užtikrinimu, kvalifikacijų vertinimu ir 
teikimu, plėtojimą ir įgyvendinimą. 
Nacionalinė kvalifikacijų sistema gali būti
sudaryta iš keleto posistemių, jai gali 
priklausyti nacionalinė ir subnacionalinė
kvalifikacijų sąranga;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 67
1 ketinimas

1. Padėti valstybėms narėms vykdyti 
anksčiau nurodytas užduotis, o tarptautinėms 

1. Padėti valstybėms narėms vykdyti 
anksčiau nurodytas užduotis, o tarptautinėms 
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sektorinėms organizacijoms – naudoti 
atskaitos lygmenis ir Europos kvalifikacijų 
sąrangos principus, kaip nustatyta šioje 
rekomendacijoje, visų pirma lengvinti 
bendradarbiavimą ir testavimą ir rengti 
pagalbinę bei orientacinę medžiagą.

sektorinėms organizacijoms – naudoti 
atskaitos lygmenis ir Europos kvalifikacijų 
sąrangos principus, kaip nustatyta šioje 
rekomendacijoje, visų pirma skatinti 
socialinius partnerius aktyviai dalyvauti 
Bendrijos remiamuose bandomuosiuose 
projektuose, lengvinti bendradarbiavimą ir 
testavimą, įskaitant savanorišką kolegų 
vykdomą peržiūrą, ir rengti pagalbinę bei 
orientacinę medžiagą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Iles Braghetto

Pakeitimas 68
2 ketinimas

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 
nacionalinių centrų atstovai, Europos 
socialiniai partneriai ir, jei reikia, kiti 
suinteresuotieji asmenys) siekiant prižiūrėti, 
koordinuoti ir užtikrinti kvalifikacijų sistemų 
siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga 
proceso kokybę bei bendrą darnumą. 

2. Per vienerius metus po to, kai bus 
patvirtinta ši rekomendacija, sudaryti 
Europos kvalifikacijų sąrangos patariamąją 
grupę (kuriai priklausytų nacionalinių centrų 
atstovai, Europos socialiniai partneriai ir, jei 
reikia, kiti suinteresuotieji asmenys) siekiant 
prižiūrėti, koordinuoti ir užtikrinti 
kvalifikacijų sistemų siejimo su Europos 
kvalifikacijų sąranga proceso kokybę bei 
bendrą darnumą.

Or. it

Pagrindimas 

Komisija siūlo sudaryti patariamąją grupę, kuri stebėtų, koordinuotų ir užtikrintų 
kvalifikacijų sistemų siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga proceso kokybę bei bendrą 
darnumą. Siekiant kuo greičiau ir veiksmingiau užtikrinti kvalifikacijų kokybę svarbu 
nustatyti patariamosios grupės sudarymo terminą.

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 69
2 ketinimas

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai Europos socialiniai 
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nacionalinių centrų atstovai, Europos 
socialiniai partneriai ir, jei reikia, kiti 
suinteresuotieji asmenys) siekiant prižiūrėti, 
koordinuoti ir užtikrinti kvalifikacijų sistemų 
siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga 
proceso kokybę bei bendrą darnumą.

ir ekonominiai partneriai, organai, 
nacionaliniu lygmeniu atsakingi už 
švietimą ir mokymą, ir, jei reikia, kiti 
suinteresuotieji asmenys) siekiant prižiūrėti, 
koordinuoti ir užtikrinti kvalifikacijų sistemų 
siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga 
proceso kokybę bei bendrą darnumą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 70
2 ketinimas

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 
nacionalinių centrų atstovai, Europos 
socialiniai partneriai ir, jei reikia, kiti 
suinteresuotieji asmenys) siekiant prižiūrėti, 
koordinuoti ir užtikrinti kvalifikacijų sistemų 
siejimo su Europos kvalifikacijų sąranga 
proceso kokybę bei bendrą darnumą.

2. Sudaryti Europos kvalifikacijų sąrangos 
patariamąją grupę (kuriai priklausytų 
nacionalinių koordinavimo punktų atstovai, 
ir, jei reikia, kiti suinteresuotieji asmenys) 
siekiant prižiūrėti, koordinuoti ir užtikrinti 
kvalifikacijų sistemų siejimo su Europos 
kvalifikacijų sąranga proceso kokybę bei 
bendrą darnumą. Sutartu laiku valstybės 
narės persvarstys grupės veiklos sritį ir 
trukmę;

Or. en

Pagrindimas 

Svarbu įkurti patariamąją grupę siekiant visoje ES užtikrinti keitimąsi patirtimi Europos 
kvalifikacijų sąrangos klausimais. Ši grupė padėtų stiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių 
švietimo sistemų. Vis dėlto pasibaigus įgyvendinimo etapui reikėtų persvarstyti grupės 
fukcijas ir naudą. Valstybės narės turėtų nuspręsti kada atlikti šį persvarstymą, nors 
tikriausiai tai neįvyks iki 2012 m.

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 71
2a ketinimas (naujas)

2a. pradėti profesinių sektorių informavimą 
ir konsultavimą bei įsteigti sektorių dialogo 
komitetus Bendrijos lygmeniu siekiant 
užtikrinti, kad Europos kvalifikacijų 
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sąranga būtų įtraukta į kolektyvinius 
susitarimus ir į ją būtų atsižvelgiama 
užtikrinant galimybes įsidarbinti 
tarpvalstybinio profesinio judumo požiūriu;

Or. fr

Pagrindimas 

Šiuo veiksmu siekiama į Bendrijos lygmenį perkelti nacionaliniu lygmeniu esamas mokymo 
sistemų ir įmonių bei kvalifikacijos ir darbo lygmenų sąsajas.

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 72
3 ketinimas

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, ir po penkerių metų nuo jos 
priėmimo pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai, o prireikus pateikti šios 
rekomendacijos įvertinimą.

3. Bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis prižiūrėti veiklą, kurios imtasi 
gavus šią rekomendaciją, ir po penkerių 
metų nuo jos priėmimo pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie įgytą 
patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus pateikti 
šios rekomendacijos įvertinimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher

Pakeitimas 73
3 ketinimas

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, ir po penkerių metų nuo jos 
priėmimo pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai, o prireikus pateikti šios 
rekomendacijos įvertinimą. 

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis ir susijusiais 
asmenimis tikrinti ir vertinti bei po penkerių 
metų nuo jos priėmimo pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie įgytą 
patirtį ir reikšmę ateičiai, o prireikus pateikti 
šios rekomendacijos įvertinimą.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 74
3 ketinimas

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, ir po penkerių metų nuo jos 
priėmimo pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai, o prireikus pateikti šios 
rekomendacijos įvertinimą. 

3. Prižiūrėti veiklą, kurios imtasi gavus šią 
rekomendaciją, ir po trejų metų nuo jos 
priėmimo pateikti Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai, o prireikus pateikti šios 
rekomendacijos įvertinimą ir ją persvarstyti. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 75
3a ketinimas (naujas)

3α. Remiantis bendraisiais Europos 
principais plėtoti Europos profesinio 
rengimo kreditų perkėlimo sistemą (angl. 
ECVET), kurios tikslas – palengvinti 
išsilavinimo ir pasirengimo, nesvarbu, kur 
ir kaip jis įgytas, rezultatų perkėlimą, 
pripažinimą bei kaupimą.

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 76
3b ketinimas (naujas)

3b. Europos kvalifikacijų sąranga turi būti 
lanksti, kad ją būtų galima panaudoti kartu 
su esamomis sektorių iniciatyvomis 
plėtojant profesines kvalifikacijas. Be to, 
nacionalinės sistemos turėtų siekti remti 
nacionalinius prioritetus ir užtikrinti 
strateginę valstybių narių sanglaudą.

Or. el
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