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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0548)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 149 straipsnio 4 dalį 
bei 150 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0375/2005),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Priedo įvado naujas tekstas po pavadinimo

Kadangi globalizacija ir toliau Europos 
Sąjungai kelia naujus iššūkius, 
kiekvienam piliečiui, siekiant lanksčiai 
prisitaikyti prie greitai kintančio ir pilno 
tarpusavio ryšių pasaulio, prireiks plataus 
bendrųjų gebėjimų spektro.
Dviguba švietimo funkcija – socialinė ir 
ekonominė – turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį užtikrinant, kad Europos 
piliečiai įgytų bendruosius gebėjimus, 
būtinus norint lanksčiai prisitaikyti prie 
šių pokyčių.

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Ypač reikia patenkinti įvairius mokymosi 
poreikius užtikrinant jo prieinamumą 
toms grupėms, kurioms dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą, pvz., žmonėms su mažais 
pagrindiniais įgūdžiais, anksti 
palikusiems mokyklą mokiniams, 
ilgalaikiams bedarbiams, vyresnio 
amžiaus žmonėms, migrantams bei 
neįgaliems žmonėms. 
Šiuo atžvilgiu pagrindiniai siūlomų 
orientacinių metmenų tikslai yra šie:
1) nustatyti ir apibūdinti asmeniniam 
pasitenkinimui, aktyviam pilietiškumui, 
socialinei sanglaudai ir įsidarbinimui 
žinių visuomenėje būtinus bendruosius 
gebėjimus;
2) remti valstybių narių veiksmus, 
užtikrinančius, kad įgiję bazinį 
išsilavinimą jauni žmonės turėtų tokius 
bendruosius gebėjimus, kurie yra būtini 
žengiant į suaugusiųjų gyvenimą, o 
suaugusieji tokius gebėjimus galėtų 
ugdyti ir stiprinti visą gyvenimą;
3) politikos formuotojams, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems pateikti Europos 
orientacinę priemonę „Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai 
– Europos orientaciniai metmenys“, tokiu 
būdu palengvinant pastangas 
nacionaliniu ir Europos lygiu siekti 
bendrai nustatytų tikslų;
4) pateikti metmenis tolesniems 
veiksmams Bendrijos lygmeniu 
įgyvendinant darbo programą „Švietimas 
ir mokymas 2010“ ir Bendrijos švietimo 
bei mokymo programas.

Pakeitimas 2
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Priedo dalies „Šiuose metmenyse nustatyti aštuoni bendrieji gebėjimai“ 7 punktas

7. Verslumas ir 7. Iniciatyvos jausmas ir verslumas;

Pakeitimas 3
Priedo dalies „Šiuose metmenyse nustatyti aštuoni bendrieji gebėjimai“ 8 punktas

8. Kultūrinė išraiška 8. Kultūrinis sąmoningumas ir išraiška

Pakeitimas 4
Priedo 6 punkto „Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“ 

antraštinės dalies „Svarbiausios su šiuo gebėjimu susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos“ A 
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 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. Lygiai taip 
pat svarbu žinoti bendras sąvokas, 
susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo 
organizacijomis, lyčių lygybe ir 
nediskriminavimu, 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.

Pakeitimas 5
Priedo 6 punkto „Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“ 

antraštinės dalies „Svarbiausios su šiuo gebėjimu susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos“ B 
dalis

B. Pilietinis gebėjimas yra pagrįstas 
žiniomis apie demokratijos, pilietybės ir 
piliečių teisių sąvokas bei tuo, kaip jos yra 

B. Pilietinis gebėjimas yra pagrįstas 
žiniomis apie demokratijos, pilietybės ir 
piliečių teisių sąvokas bei tuo, kaip jos yra 
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išreikštos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje ir tarptautinėse 
deklaracijose bei kaip įvairios institucijos 
jas taiko vietos, regionų, šalies, Europos ir 
tarptautiniu lygmeniu. Ypač svarbu žinoti 
Europos ir pasaulio istorijos bei dabarties
pagrindinius įvykius, tendencijas ir 
pokyčių veiksnius bei socialinių ir politinių 
judėjimų tikslus, vertybes ir politikos 
kryptis.

išreikštos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje ir tarptautinėse 
deklaracijose bei kaip įvairios institucijos 
jas taiko vietos, regionų, šalies, Europos ir 
tarptautiniu lygmeniu. Ypač svarbu žinoti 
dabartinius įvykius bei nacionalinės ir 
Europos istorijos, įskaitant Europos 
integracijos procesą ir pasiekimus, bei
pasaulio istorijos pagrindinius įvykius ir
tendencijas. Taip pat turi būti vystomos 
žinios apie Europos įvairovę, kultūrinį 
identitetą bei socialinių ir politinių 
judėjimų tikslus, vertybes ir politikos 
kryptis.

Pakeitimas 6
Priedo 6 punkto „Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“ 

antraštinės dalies „Svarbiausios su šiuo gebėjimu susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos“ B 
dalies 3 dalis

Teigiamo požiūrio kūrimo pagrindas – tai
visapusiškas žmogaus teisų, įskaitant 
lygybę, kuri yra demokratijos esmė, 
gerbimas ir skirtumų tarp įvairių religinių 
ar etninių grupių vertybių sistemų 
vertinimas bei supratimas. Jį sudaro ir 
priklausomybės savo vietovei, šaliai, ES ir 
Europai bendrai bei pasauliui (jo daliai) 
jausmo atskleidimas, ir noras visais 
lygmenimis dalyvauti priimant 
demokratinius sprendimus. Konstruktyvus 
dalyvavimas taip pat yra susijęs su 
pilietiniais veiksmais, socialinės įvairovės 
ir sanglaudos bei tvaraus vystymosi 
palaikymu bei pasiruošimu gerbti kitų 
vertybes ir privatumą.

Teigiamo požiūrio kūrimo pagrindas – tai 
visapusiškas žmogaus teisų, įskaitant 
lygybę, kuri yra demokratijos esmė, 
gerbimas ir skirtumų tarp įvairių religinių 
ar etninių grupių vertybių sistemų 
vertinimas bei supratimas. Jį sudaro ir 
priklausomybės savo vietovei, šaliai, ES ir 
Europai bendrai bei pasauliui (jo daliai) 
jausmo atskleidimas, ir noras visais 
lygmenimis dalyvauti priimant 
demokratinius sprendimus. Turi būti 
rodomas ir atsakomybės jausmas, bendrų 
vertybių, pvz., demokratijos principų, 
reikalingų siekiant užtikrinti 
bendruomenių sanglaudą, supratimas ir 
jų laikymasis. Konstruktyvus dalyvavimas 
taip pat yra susijęs su pilietiniais 
veiksmais, socialinės įvairovės ir 
sanglaudos bei tvaraus vystymosi
palaikymu bei pasiruošimu gerbti kitų 
vertybes ir privatumą.

Pakeitimas 7
Priedo 7 punkto pavadinimas



PE 371.967v01-00 10/13 PR\609848LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

7. Verslumas 7. Iniciatyvos jausmas ir Verslumas

Pakeitimas 8
Priedo 8 punkto pavadinimas

8. Kultūrinė išraiška 8. Kultūrinis sąmoningumas ir išraiška

Pakeitimas 9
Priedo 8 punkto antraštinės dalies „Svarbiausios su šiuo gebėjimu susijusios žinios, įgūdžiai ir 

nuostatos“ 1 dalis

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 nacionalinio ir 
Europos kultūros paveldo ir jų vietos 
pasaulyje žinojimą. Jos apima pagrindines 
žinias apie svarbiausius kultūrinius darbus, 
įskaitant populiariąją šiuolaikinę kultūrą. 
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.
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AIŠKINAMOJI DALIS

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Komentuojamoje rekomendacijoje pateikiama europinė orientacinė bendrųjų gebėjimų 
priemonė ir aptariama, kaip galima užtikrinti šių gebėjimų prieinamumą visiems ES 
piliečiams.

Šia rekomendacija prisidedama prie Lisabonos strategijos ekonominio augimo ir užimtumo 
tikslų bei darbo programos „Švietimas ir mokymas 2010“ įgyvendinimo.

Kuriant žiniomis grindžiamą visuomenę Lisabonos proceso pagrindu būtina, kad valstybės 
narės greičiau vykdytų savo švietimo ir mokymo reformas ir, jas vykdydamos, be kita ko, 
pasiektų jaunimo kvalifikacijos ir gebėjimų gerinimo gaires.

Pasiūlymas dėl bendrųjų gebėjimų Europos orientacinių metmenų sukūrimo yra praktiška 
priemonė remti valstybių narių pastangas, turinčias užtikrinti, kad Europos piliečiai įgytų bei 
atnaujintų bendruosius asmeninio, visuomeninio ir profesinio gyvenimo gebėjimus.

Siūlomi orientaciniai metmenys apima aštuonis bendruosius gebėjimus, kuriuos turi turėti 
kiekvienas europietis:

1. Bendravimas gimtąja kalba;
2. Bendravimas užsienio kalbomis;
3. Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;
4. Skaitmeninis raštingumas;
5. Mokymasis mokytis;
6. Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;
7. Verslumas;
8. Kultūrinė išraiška. 

Rekomendacijoje ne tik apibrėžiami bendrieji gebėjimai, bet ir nurodoma, kad atitinkamus 
sprendimus geriausia įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu ir/arba vietos lygmeniu. Šia 
rekomendacija valstybės narės raginamos pasirūpinti, kad turėdami bazinį išsilavinimą visi 
besimokantieji būtų įgiję bendruosius gebėjimus ir, atsižvelgiant į Europos orientacinius 
lygius, skatinama spręsti nevienodų mokymosi galimybių pašalinimo klausimą. 
Rekomendacija raginama kartu su visais reikiamais partneriais kurti išsamią suaugusiųjų 
mokymosi infrastruktūrą.

Pagrindiniai rekomendacijos tikslai yra šie:

- nustatyti ir apibūdinti bendruosius gebėjimus;
- remti valstybių narių veiksmus, užtikrinančius, kad įgiję bazinį išsilavinimą jauni žmonės 

turėtų tokius bendruosius gebėjimus, kurie yra būtini žengiant į suaugusiųjų gyvenimą;
- politikos formuotojams, mokymo programų rengėjams, darbdaviams ir besimokantiesiems 

pateikti Europos orientacinę priemonę su orientaciniais metmenimis;
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- pateikti metmenis tolesniems veiksmams Bendrijos lygmeniu.

Siekiant šių tikslų, siūlomos šios konkrečios priemonės, skirtos remti reformas nacionaliniu 
lygmeniu:

- mokymasis bendradarbiaujant, pasikeitimas gera praktika ir pažangos pristatymas dviejų 
metų ataskaitose;

- parama susijusiems projektams pagal Bendrijos švietimo ir mokymo programas;
- bendro supratimo apie bendruosius gebėjimus ir jų sąsajas su užimtumo ir socialinės 

politikos kryptimis skatinimas;
- partnerystės su socialiniais partneriais ir kitomis susijusiomis organizacijomis skatinimas.

Pasiūlymas neturi jokios įtakos Bendrijos biudžetui.

PRANEŠĖJOS PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL PAKEITIMŲ

Pranešėja remia šį Komisijos pasiūlymą, padedantį siekti strateginių atgaivintos Lisabonos 
strategijos tikslų ir ypač svarbų visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje.

Šiuo požiūriu pranešėja ypač pabrėžia, jog reikia daugiau investuoti į švietimą, mokymą ir 
įgūdžius.

Ji pritaria bendrųjų gebėjimų orientacinių metmenų sukūrimui, nes Europos piliečiai įgis 
priemonę, reikalingą siekiant prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos žiniomis grindžiamoje 
visuomenėje.

Pranešėja ypač pabrėžia, kad reikia visiems Europos piliečiams, įskaitant žmones su 
specialiais poreikiais, pvz., anksti palikusius mokyklą mokinius, neįgaliuosius, ilgalaikius 
bedarbius, vyresnio amžiaus žmones ir žmones, turinčius mažus pagrindinius įgūdžius, 
suteikti realią galimybę įgyti pagrindinius įgūdžius.
Ji šiuo atžvilgiu pateikia pakeitimą ir teigiamai vertina, kad pasiūlymo 2 punkte valstybėms 
narėms rekomenduojama užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių tų žmonių atžvilgiu, 
kurie turi prastesnes asmenines, kultūrines ar ekonomines sąlygas įgyti išsilavinimą ir todėl 
jiems reikia ypatingos paramos, kad būtų galima atskleisti jų mokymosi potencialą.

Pranešėja siūlo išplėsti priedo įvadą ir, be kita ko, paminėti orientacinės priemonės tikslus. 

Be to, ji pateikia šiuos pakeitimus, susijusius su priede apibrėžtais bendraisiais gebėjimais:

- 6 kategorija: Ji patikslina žinių ir požiūrių, būtinų piliečių gebėjimams, apibrėžimą ir 
pabrėžia, koks svarbus yra europinis aspektas, glaudžiai susijęs su Europos istorijos ir 
integracijos proceso žiniomis bei su kultūrinio identiteto ir bendrų vertybių suvokimu.

- 7 kategorija: Pranešėja pabrėžia asmeninės iniciatyvos, kaip bendrojo gebėjimo, svarbą ir 
siūlo šia kryptimi papildyti kategorijos pavadinimą.
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- 8 kategorija: Ji siūlo papildyti kategorijos pavadinimą ir bendrojo gebėjimo apibrėžimą 
nauju „Kultūrinės sąmonės" aspektu. 

Pranešėja ir toliau laikosi nuomonės, kad visą gyvenimą trunkančio mokymosi metu turi būti 
ne tik įgyjami, bet ir toliau vystomi bei atnaujinami bendrieji gebėjimai siekiant skatinti 
tolesnį asmenų mokymąsi ir gebėjimus įsidarbinti.

Ji teigiamai vertina, kad pasiūlymu remiamas tolesnis valstybių narių nacionalinių visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi strategijų bei švietimo ir mokymo sistemų plėtojimas ir taip 
skatinama mokymo programų reforma bei nuoseklus suaugusiųjų švietimas ir mokymas. 

Pranešėja yra nuomonės, kad pasiūlyme turi būti atsižvelgiama į koncepcijos poveikį kitoms 
Europos programoms ir iniciatyvoms, pvz., integruotai veiksmų programai visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi srityje arba europiniams gebėjimų metmenims.

Be to, reikia giliau ištirti atskirų gebėjimų įgijimo poveikį, pvz., socialiniam bei profesiniam 
asmens gyvenimui, lyginant jį su tų gebėjimų tikslais.

Pranešėja pritaria, jog reikia greitai įgyvendinti siūlomus bendrųjų gebėjimų orientacinius 
metmenis.


