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TRUMPAS PAGRINDIMAS

The draftsperson welcomes the Commission's proposal on key competences for lifelong 
learning.

All citizens must have access to education. No one should suffer discrimination based on 
gender, age, financial situation, nationality or ethnical origin, regional living-area, mother 
tongue or physical condition. For this reason we should especially pay attention to women in 
middle age and boys in teenage. The level of knowledge, education and lifelong learning is 
linked to the persons' position in the labour market. The lack of education - as well as 
unemployment - of women in middle age and over is a problem particularly in 
new Members States. Draftsperson has noticed the fact that more and more boys all over the 
Europe leave their studies after the obligatory comprehensive school. We have to encourage 
boys to continue their studies on high school or vocational school obtaining an occupation. At 
the same time we have to make sure that girls have equivalents possibilities for education at 
all levels, including elementary studies and academic studies, and at workplace. The 
draftsperson wants to underline that the list of key competences proposed by European 
Commission should be seen like a group of skills which people are aiming to achieve during a 
lifetime. It is also important to realise and recognise that people are different with different 
abilities and talents. The draftsperson also wants to underline that the best incentives for 
learning is the goal of achieving an employment. Unemployment rate is still very high in 
some Member States and an academic education is not giving a guarantee for an employment.

AMENDMENTS

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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 

(4) In the context of improving the 
Community’s employment performance 
with reference to Lisbon target of achieving 
an average employment rate for the EU of 
70% overall and of at least 60% for women, 
the European Councils of March 2003 and 
December 2003 demonstrated strong 
determination towards the gender equality 
and full achievements of equal 
opportunities and stressed the need to 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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integruoti žmones į darbo rinką ir kad 
pagrindinį vaidmenį vaidina visą gyvenimą 
trunkantis mokymasis.

develop lifelong learning with a particular 
focus on active and preventive measures for 
the unemployed and inactive persons. 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.

Pakeitimas 2
1 straipsnis

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 bazinis išsilavinimas 
suteiktų visiems jauniems žmonėms 
priemones vystyti bendruosius gebėjimus, 
padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui; reinforce the 
contribution of lifelong learning to 
personal fulfilment, social cohesion, active 
citizenship and gender equality through the 
elimination of social gender stereotypes;

Pakeitimas 3
2 straipsnis

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 aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą; promote the diversification of 
career choices for young women, paying 
particular attention to the low level of 
women students in the natural sciences, 
industrial and engineering fields, including 
Information Society Technology and the 
risk of women to be excluded from the 
employment in these areas;

Pakeitimas 4
3 straipsnis
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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 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; promote 
equality between women and men by 
facilitating the access of women to lifelong 
learning and improving women's 
participation in labour market;

Pakeitimas 5
4 straipsnis

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, galimybes užtikrinančias 
priemones, ir paramą besimokantiesiems, 
kurią teikiant atsižvelgiama į skirtingus 
suaugusiųjų poreikius; guarantee that  
gender mainstreaming is implemented in 
all sectors of education and training;

Pakeitimas 6
Annex, Introduction, paragraph 1

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. The key 
competences should be seen like guidelines 
of necessary skills in today’s society. It is 
not possible to reach every mentioned skill 
perfectly by the end of the initial education.
In contrary, young people should learn 
basics of those skills and further develop, 
update and maintain them as part of 
lifelong learning. It is also important to 
realise and respect diversity of people and 
difference in their talents and abilities.
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Pagrindimas

The competences are too challenging and extensive as required from every young person. The 
aim should be lifelong learning and development.

Pakeitimas 7
Annex, Key competences, point 6, part A, paragraph 2

Šio gebėjimo pagrindas – tai konstruktyvaus 
bendravimo skirtingoje aplinkoje, skirtingų 
požiūrių išreiškimo ir supratimo, derėjimosi 
sukuriant pasitikėjimą ir supratimo 
išreiškimo įgūdžiai. Žmonės turėtų sugebėti 
susidoroti su stresu ir nusivylimu bei 
išreikšti tai konstruktyviai, taip pat turėtų 
atskirti asmeninę ir profesinę sritis.

Šio gebėjimo pagrindas – tai konstruktyvaus 
bendravimo skirtingoje aplinkoje, skirtingų 
požiūrių išreiškimo ir supratimo, derėjimosi 
sukuriant pasitikėjimą ir supratimo 
išreiškimo įgūdžiai. Žmonės turėtų sugebėti 
susidoroti su stresu ir nusivylimu bei 
išreikšti tai konstruktyviai, taip pat turėtų 
atskirti asmeninę ir profesinę sritis.

Pagrindimas

Concerning interpersonal, intercultural and social competences, civic competence and 
learning them, tolerance is one of the most essential characters. More important than 
comprehensive understanding is to have tolerant attitude for both gender as well as for 
different cultural, sexual, religious and ethnical groups.


