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ĪSS PAMATOJUMS

Par atzinumu atbildīgā referente izsaka gandarījumu par Komisijas iniciatīvu, iesakot izveidot 
programmu mūžizglītības un apmācības jomā, kas apvienotu visas pastāvošās programmas, 
lai palīdzētu attīstīt progresīvu, uz zināšanām balstītu sabiedrību, kas ļaus sasniegt Lisabonā 
izvirzītos mērķus. Izglītības sistēmai ir jārisina ļoti nozīmīgi izdevumi. Demogrāfiskās 
tendences, darbaspēka novecošana un vienlaicīgie centieni paaugstināt nodarbinātības līmeni.

Sieviešu stāvoklis darba tirgū ir saistīts ar viņu stāvokli izglītības un apmācības sistēmā. 
Darba tirgū vēl joprojām pastāv lielas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, piemēram, 
atšķirība samaksā par padarīto, kas bieži vien rodas no Eiropas izglītības un apmācības 
sistēmās pastāvošās nevienlīdzības. Vairāk nekā 60% darbu, kas radīti laika posmā no 1995. 
līdz 2000. gadam bija augsto tehnoloģiju jomā. Sievietes nodarbinātības līmenis tādās jomās 
kā izpēte un tehnoloģija, kam atbilstīgi Lisabonas mērķim ir liela nozīme konkurētspējīgas un
dinamiskas uz zināšanām balstītas ekonomikas izveidē, ir neproporcionāli zems. Ir jāizstrādā 
stratēģijas, lai palielinātu sieviešu līdzdalību un klātbūtni visos šīs jomas izglītības līmeņos. 
Statistikas dati par zinātnes jomu, piemēram, par izpētes finansējumu vai sieviešu pārstāvību 
universitātēs un pētnieciskajos centros ir jāsaglabā un jāsadala atbilstīgi dzimumiem, lai 
atrastu iedarbīgus paņēmienus, kā Eiropas izglītības un apmācības sistēmās radīt vienlīdzīgas 
iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm.

Vienlīdzīga piekļuve izglītībai

Izglītībai un apmācībai ir tieša saikne ar pilsoņiem un daudziem pilsoņiem, kas piedalās šajā 
programmā, tā ir viena no pirmajām reizēm, kad viņi saskaras ar Eiropas Savienību, kādu 
dalībvalsti vai kandidātvalsti. Doties studēt vai apmeklēt apmācības kursus ārpus savas valsts 
ir lielisks veids, kā apgūt citu valodu un kultūru, un šī programma rada cilvēkiem sapratni par 
Eiropas Savienības un tās kaimiņvalstu daudzveidību. Tādēļ programma mūžizglītības un 
apmācības jomā, kas apvienotu visas pastāvošās programmas ir svarīga ne tikai, lai 
nodrošinātu ekonomisko attīstību, bet vēl jo vairāk tā ir nepieciešama integrācijai Eiropas 
Savienībā.

Programmai jābūt pieejamai visiem cilvēkiem, un īpaša uzmanība tajā jāvelta tām grupām, 
kas ir nepietiekami pārstāvētas izglītības un apmācības jomās. Programma ļaus dalībvalstu 
aģentūru tīklam pievērsties grupām, kam ir īpašas grūtības piekļūt izglītībai un apmācībai, 
izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, invalīdiem, imigrantiem un cilvēkiem, kuru ienākumi 
ir zem noteiktā iztikas minimuma. Pārāk bieži bērni kā mantojumu saņem to izglītības līmeni, 
ko ieguvuši viņu vecāki, un par vienu no galvenajiem mērķiem ir jāuzskata izglītības un 
apmācības veicināšana neatkarīgi no izglītojamo sociālās izcelsmes. Valoda ir svarīgākais 
instruments, lai integrētos citā sabiedrībā. Par atzinumu atbildīgā referente gribētu 
dalībvalstīm atgādināt, lai tās atzītu nozīmīgo saikni, kas saista valodas apguvi ar integrēšanos 
citā sabiedrībā un aicina dalībvalstis uzlabot imigrantiem domātās valodas apmācības 
programmas.

Eiropas valodu zināšanu veicināšana ir mērķis, kam jāpievērš uzmanība. Eiropadomes 
2002. gada Balselonas sanāksmē noteica mērķi jau agrā bērnībā mācīt vismaz divas 
svešvalodas.
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Ģeogrāfiski visnelabvēlīgākajām teritorijām ir vajadzīgs lielāks atbalsts. Ir jāpalielina reģionu 
vienlīdzība. Izglītība un izpēte ir jāattīsta, galveno uzsvaru liekot uz reģionu priekšrocībām un 
raksturīgākajām pazīmēm.

Elastīgi izglītības veidi

Par atzinumu atbildīgā referente aicina dalībvalstis apzināties katrā valstī pieejamās izglītības 
formas, lai noteiktu modernai sabiedrībai atbilstīgas izglītības un apmācības sistēmas. Lai visu 
kategoriju cilvēkiem radītu pieeju izglītībai, ļoti svarīgi ir atcerētais, ka Eiropas Savienībā 
vairums nepilna laika strādājošo ir sievietes. Tāpēc ļoti svarīgi, jo īpaši sievietēm, lai 
pastāvētu iespējas mācīties, izmantojot e-izglītību un daļlaika izglītību.  

Trešo valstu līdzdalība

Šo programma ir atvērta arī trešām valstīm, un par atzinumu atbildīgā referente gribētu 
pievērst uzmanību tam, kāda nozīme šai iespējai būs attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni. 
Tā ir abpusēji izdevīga situācija, kad tādas valstis kā Turcija vai Rietumbalkānu valstis var gūt 
labumu no šādas pirmspievienošanās stratēģijas, un tā ir lieliska iespēja Eiropas Savienības 
pilsoņiem piedalīties izglītības un apmācības programmās ārpus 25 dalībvalstu ES. Par 
atzinumu atbildīgā referente mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai pilnībā tiktu 
īstenota trešo valstu līdzdalība.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus.

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7.a apsvērums (jauns)

7.a  uz progresīvām zināšanām balstīta 
sabiedrība ir galvenais priekšnoteikums 
augstākiem attīstības un nodarbinātības 
rādītājiem. Izglītība un apmācība ir svarīgas 
Eiropas Savienības prioritātes Lisabonas 
mērķu sasniegšanā;

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
13.a apsvērums (jauns)

13.a  Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva Nr. 2002/73/EK ar ko groza 
Direktīvu Nr. 76/207/EEK par vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
attiecībā uz darba, profesionālās izglītības 
un izaugsmes iespējām un darba 
apstākļiem*, tajā skaitā prasību par visu 
veidu un līmeņu profesionālās orientācijas 
pieejamību;

* OV L 269, 05.10.2002., 15. lpp..

Grozījums Nr. 3
16.a apsvērums (jauns)

16.a  turpmāka starptautiskā sadarbība un 
paaugstināta mobilitāte izglītības un 
apmācības jomā dotu ieguldījumu izglītības 
un apmācības kvalitātes celšanā Eiropas 
Savienībā;

Grozījums Nr. 4
17.a apsvērums (jauns)

17.a  ņemot vērā, ka Lisabonas mērķis ir līdz 
2010. gadam panākt vairāk nekā 60% 
nodarbinātības līmeni sievietēm un ka 
segregācijas līmenis darba tirgū vēl 
joprojām ir augsts, ir jārada sievietēm 
lielākas iespējas piekļūt mūžiglītībai, it īpaši 
attiecībā uz apmācību informācijas tehnikas 
jomā, un jāveicina sieviešu līdzdalība visu 
līmeņu izglītībā un apmācībā;

Grozījums Nr. 5
26.a apsvērums (jauns)

26.a  īpaša uzmanība ir jāvelta tām grupām, 
kuru pārstāvība Eiropas izglītības un 
apmācības sistēmās ir ļoti zema;

Grozījums Nr. 6
1. panta 2. punkts
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Integrētās programmas vispārējais mērķis ir, 
izmantojot mūžizglītību, dot ieguldījumu 
Eiropas Savienības kā progresīvas, uz 
zināšanām balstītas sabiedrības attīstībā, radot 
ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, vairāk un 
labākas darba vietas un lielāku sociālo 
kohēziju, vienlaikus nodrošinot labu vides 
aizsardzību nākamajām paaudzēm. It īpaši tās 
mērķis ir veicināt savstarpējo apmaiņu, 
sadarbību un mobilitāti starp Kopienas 
izglītības un apmācības sistēmām, lai tās 
kļūtu par pasaules līmeņa kvalitātes paraugu.

Integrētās programmas vispārējais mērķis ir, 
izmantojot mūžizglītību, dot ieguldījumu 
Eiropas Savienības kā progresīvas, uz 
zināšanām balstītas sabiedrības attīstībā, radot 
ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, vairāk un 
labākas darba vietas un lielāku sociālo 
kohēziju, īpaši ņemot vērā dzimumu 
vienlīdzības jautājuma integrēšanu visu tipu 
un līmeņu izglītības un apmācības sistēmā, 
vienlaikus nodrošinot labu vides aizsardzību 
nākamajām paaudzēm. It īpaši tās mērķis ir 
veicināt savstarpējo apmaiņu, sadarbību un 
mobilitāti starp Kopienas izglītības un 
apmācības sistēmām, lai tās kļūtu par pasaules 
līmeņa kvalitātes paraugu.

Grozījums Nr. 7
1. panta 3. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

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

Grozījums Nr. 8
1. panta 3. punkta e) apakšpunkts

e) dot ieguldījumu, lai palielinātu visu 
vecumu cilvēku piedalīšanos mūžizglītībā;

e) dot ieguldījumu, lai palielinātu visu 
vecumu cilvēku piedalīšanos mūžizglītībā, un 
īpašu uzmanību pievērst tām grupām kuru 
pārstāvība Eiropas izglītības un apmācības 
sistēmās ir ļoti zema;

Grozījums Nr. 9
1. panta 3. punkta f) apakšpunkts

f) veicināt valodu apguvi un lingvistisko 
dažādību;

f) veicināt valodu apguvi un valodu 
lietošanu, lai nodrošinātu lingvistisko 
dažādību;

Grozījums Nr. 10
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1. panta 3. punkta i) apakšpunkts

i) izmantot rezultātus, novatoriskus produktus 
un procesus, kā arī apmainīties ar labu praksi, 
kas gūta integrētās programmas aptvertajās 
jomās;

i) izmantot rezultātus, novatoriskus produktus 
un procesus, kā arī apmainīties ar labu praksi, 
kas gūta integrētās programmas aptvertajās 
jomās, lai, nosakot labākās prakses, uzlabotu 
izglītības un apmācības kvalitāti;

Grozījums Nr. 11
1. panta 3. punkta ia) apakšpunkts (jauns)

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

Grozījums Nr. 12
6. panta 2. punkta b) punkta via) punkts (jauns)

via) viņiem jābūt atbilstīgām zināšanām par 
dzimumu līdztiesības principu integrēšanu 
un viņiem jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai īstenotu dzimumu līdztiesības 
principu integrēšanu savā darbā;

Grozījums Nr. 13
18. panta c) punkts 

c) veicināt otras svešvalodas apguvi; c) veicināt svešvalodu apguvi;


