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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par pamatprasmēm 
mūžizglītībā
(KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2005)0221)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza Parlamentam priekšlikumu (C6-0375/2005),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Pielikuma ievads, jauns teksts pēc virsraksta

Tā kā globalizācija turpina Eiropas 
Savienībai izvirzīt jaunus izaicinājumus, 
katram pilsonim vajadzīgs plašs 
pamatprasmju loks, lai elastīgi piemērotos 
strauji mainīgajai un savstarpēji ļoti 
saistītajai pasaulei.
Izglītībai tās divējādās lomas dēļ, kas ir 
gan sociāla, gan ekonomiska, ir būtiska 
nozīme, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
pilsoņi apgūst pamatprasmes, kas 
vajadzīgas, lai viņi varētu elastīgi 
pielāgoties šādām pārmaiņām.
Izglītojamo atšķirīgās vajadzības it īpaši ir
jāapmierina, nodrošinot taisnīgumu un 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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pieeju tām grupām, kurām personisku, 
sociālu, kultūras vai ekonomisku apstākļu 
izraisītas nepietiekamas izglītības dēļ 
nepieciešams īpašs atbalsts sava izglītības 
potenciāla realizēšanai, tādām kā cilvēki 
ar zemu pamatiemaņu līmeni, skolu 
nepabeigušie, ilgstoši bezdarbnieki, vecāki 
cilvēki, migranti un cilvēki ar invaliditāti.
Ierosinātās paraugkritēriju sistēmas 
galvenie mērķi šajā kontekstā ir:
1) identificēt un definēt pamatprasmes, 
kas vajadzīgas personīgam piepildījumam, 
aktīvai pilsonībai, sociālai kohēzijai un 
nodarbinātības iespējām zināšanu 
sabiedrībā; 
2) atbalstīt dalībvalstu darbu, lai 
nodrošinātu, ka līdz pamatizglītības un 
apmācības beigām jaunieši būtu apguvuši 
pamatprasmes pieaugušo dzīvei 
vajadzīgajā līmenī un ka pieaugušie spētu 
šīs prasmes attīstīt un atjaunināt visu 
mūžu;
3) sniegt Eiropas līmeņa paraugkritēriju 
instrumentu „Pamatprasmes mūžizglītībai 
— Eiropas paraugkritēriju sistēma” 
politikas veidotājiem, izglītības 
sniedzējiem, darba devējiem un pašiem 
izglītojamajiem, lai veicinātu valstu un 
Eiropas līmeņa centienus virzienā uz 
saskaņotiem kopējiem mērķiem;
4) sniegt sistēmu turpmākai darbībai 
Kopienas līmenī gan darba programmā 
„Izglītība un apmācība 2010”, gan 
Kopienas izglītības un apmācības 
programmās.

Grozījums Nr. 2
Pielikuma ievada daļas„Šajā sistēmā ir noteiktas astoņas pamatprasmes:” 7. punkts

7. uzņēmējdarbība un 7. pašiniciatīva un uzņēmējdarbība,

Grozījums Nr. 3
Pielikuma ievada daļas„Šajā sistēmā ir noteiktas astoņas pamatprasmes:” 8. punkts
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8. kultūras izpausme. 8. kultūras izpratne un izpausme.

Grozījums Nr. 4
Pielikuma 6. punkta „Starppersonu, starpkultūru un sociālās prasmes, pilsoniskās prasmes” 
apakšvirsraksta „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi” A daļa

A. Personiskai un sociālai labklājībai 
nepieciešama izpratne par to, kā nodrošināt 
optimālu fizisko un garīgo veselību, kas 
tostarp ir paša un savas ģimenes resursi, 
zināšanas par to, kā to var veicināt ar 
veselīgu dzīvesveidu. Veiksmīgai 
starppersonu un sociālai līdzdalībai ir 
būtiski izprast dažādās sabiedrībās un vidēs 
vispārpieņemtos uzvedības un izturēšanās 
kodeksus (piemēram, darbavietā) un 
pamatkoncepcijas saistībā ar indivīdu, 
grupām, darba organizācijām, dzimumu 
vienlīdzību, sabiedrību un kultūru. Eiropas 
sabiedrību multikulturālās un sociāli 
ekonomiskās dimensijas izpratne un 
izpratne par to, kā nacionālās kultūras 
identitāte mijiedarbojas ar Eiropas 
identitāti, ir būtiska.

A. Personiskai un sociālai labklājībai 
nepieciešama izpratne par to, kā nodrošināt 
optimālu fizisko un garīgo veselību, kas 
tostarp ir paša un savas ģimenes resursi, un 
zināšanas par to, kā to var veicināt ar 
veselīgu dzīvesveidu. Veiksmīgai 
starppersonu un sociālai līdzdalībai ir 
būtiski izprast dažādās sabiedrībās un vidēs 
(piemēram, darbavietā) vispārpieņemtos 
uzvedības un izturēšanās kodeksus. Tikpat 
svarīgi ir apzināties pamatkoncepcijas 
saistībā ar indivīdiem, grupām, darba 
organizācijām, dzimumu līdztiesību un 
nediskrimināciju, sabiedrību un kultūru. 
Eiropas sabiedrību multikulturālās un 
sociāli ekonomiskās dimensijas izpratne un 
izpratne par to, kā nacionālās kultūras 
identitāte mijiedarbojas ar Eiropas 
identitāti, ir būtiska.

Grozījums Nr. 5
Pielikuma 6. punkta „Starppersonu, starpkultūru un sociālās prasmes, pilsoniskās prasmes” 
apakšvirsraksta „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi” B daļa

B. Pilsoniskā prasme balstās uz zināšanām 
par demokrātiju, pilsonību un 
civiltiesībām, tostarp par to, kā tās ir 
izteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā un starptautiskās deklarācijās un tiek 
piemērotas dažādās iestādēs vietējā, 
reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā 
līmenī.  Zināšanas par galvenajiem 
notikumiem, tendencēm un izmaiņu 
veicinātājiem valsts, Eiropas un pasaules 
vēsturē ar īpašu skatījumu uz Eiropas 
daudzveidību ir būtiskas, tāpat kā
zināšanas par sociālo un politisko kustību 
mērķiem, vērtībām un politikām.

B. Pilsoniskā prasme balstās uz zināšanām 
par demokrātiju, pilsonību un 
civiltiesībām, tostarp par to, kā tās ir 
izteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā un starptautiskās deklarācijās un tiek 
piemērotas dažādās iestādēs vietējā, 
reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā 
līmenī. Zināšanas par mūsdienu 
notikumiem, kā arī par galvenajiem 
notikumiem un tendencēm valsts vēsturē, 
Eiropas vēsturē — tostarp par Eiropas 
integrācijas procesu un sasniegumiem —
un pasaules vēsturē ir būtiskas. Jāpanāk 
arī informētība par Eiropas daudzveidību 
un kultūras identitāti, kā arī zināšanas par 
sociālo un politisko kustību mērķiem, 
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vērtībām un politikām.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 6. punkta „Starppersonu, starpkultūru un sociālās prasmes, pilsoniskās prasmes” 
apakšvirsraksta „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi” B daļas 

trešā rindkopa

Cilvēktiesību, tostarp vienlīdzības kā 
demokrātijas pamata, pilnīga ievērošana un 
dažādu reliģiju vai etnisko grupu vērtību 
sistēmu atšķirību novērtēšana un izpratne 
veido pozitīvas attieksmes pamatu. Tā 
ietver arī piederības sajūtu savai vietai, 
valstij, ES un Eiropai kopumā, un savai 
pasaules daļai un vēlmi piedalīties 
demokrātiskā lēmumu pieņemšanā visos 
līmeņos. Lietišķa līdzdalība ietver arī 
pilsonisko aktivitāti, sociālās 
daudzveidības un vienlīdzības, un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, un 
gatavību cienīt citu vērtības un privāto 
dzīvi.

Cilvēktiesību, tostarp vienlīdzības kā 
demokrātijas pamata, pilnīga ievērošana un 
dažādu reliģiju vai etnisko grupu vērtību 
sistēmu atšķirību novērtēšana un izpratne 
veido pozitīvas attieksmes pamatu. Tā 
ietver arī piederības sajūtu savai vietai, 
valstij, ES un Eiropai kopumā, un savai 
pasaules daļai un vēlmi piedalīties 
demokrātiskā lēmumu pieņemšanā visos 
līmeņos. Tā ietver arī atbildības sajūtu, kā 
arī sapratni un cieņu pret kopējām 
vērtībām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu 
kopienas kohēziju un cieņu pret 
demokrātijas principiem. Lietišķa 
līdzdalība ietver arī pilsonisko aktivitāti, 
sociālās daudzveidības un vienlīdzības, un 
ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, un 
gatavību cienīt citu vērtības un privāto 
dzīvi.

Grozījums Nr. 7
Pielikuma 7. punkta virsraksts

7. Uzņēmējdarbība 7. Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

Grozījums Nr. 8
Pielikuma 8. punkta virsraksts

8. Kultūras izpausme 8. Kultūras izpratne un izpausme

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 8. punkta „Būtiskās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi” pirmā 

rindkopa

Kultūras zināšanas ietver pamatzināšanas Kultūras zināšanas ietver informētību par 
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par lielākajiem kultūras darbiem, tostarp 
populāro mūsdienu kultūru, kas ir 
nozīmīga cilvēces vēstures daļa valstu un 
Eiropas kultūras mantojuma nozīmē un to 
vietu pasaulē. Ir būtiski izprast Eiropas (un 
Eiropas valstu) kultūras un valodu 
daudzveidību, vajadzību to saglabāt, kā arī 
saprast sabiedrības gaumes attīstību un 
estētisko faktoru nozīmi ikdienas dzīvē.

vietējā, valstu un Eiropas kultūras 
mantojuma vietu pasaulē. Tās aptver
pamatzināšanas par lielākajiem kultūras 
darbiem, tostarp populāro mūsdienu 
kultūru. Ir būtiski izprast Eiropas (un 
Eiropas valstu) kultūras un valodu 
daudzveidību, vajadzību to saglabāt, kā arī 
saprast sabiedrības gaumes attīstību un 
estētisko faktoru nozīmi ikdienas dzīvē.
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PAMATOJUMS

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Komentējamais ieteikums atspoguļo Eiropas mēroga paraugkritērijus, lai noteiktu 
pamatprasmes, un skaidro, kādā veidā jebkuram ES iedzīvotājam mūžizglītības ceļā var 
nodrošināt pieeju šīm prasmēm.

Tādējādi tā dod ieguldījumu Lisabonas stratēģijā, kuras mērķis ir veicināt izaugsmi un 
nodarbinātību, bet jo īpaši darba programmas "Vispārējā un profesionāla izglītība 2010" 
īstenošanā.

Zināšanu sabiedrības attīstības priekšnoteikums Lisabonas stratēģijas kontekstā ir izglītības un 
apmācības sistēmu ātrāka reformēšana dalībvalstīs, lai cita starpā panāktu jaunu cilvēku 
kvalifikācijas un pamatprasmju līmeņa atbilstību Eiropas paraugkritērijiem.

Priekšlikums par jauniem Eiropas mēroga paraugkritērijiem attiecībā uz pamatprasmēm šajā 
sakarā atspoguļo praktisku instrumentu dalībvalstu centienu veicināšanai, kurai jānodrošina 
pamatprasmju iegūšana un aktualizēšana ES iedzīvotāju privātajā, sabiedriskajā un 
profesionālajā dzīvē.

Ierosinātajos paraugkritērijos ir iekļautas šādas astoņas pamatprasmes, ar kurām jābūt 
apveltītam ikvienam ES iedzīvotājam:

1. dzimtās valodas prasme;
2. svešvalodu prasme;
3. matemātiskā pamatprasme un pamatprasmes dabas un tehniskajās zinībās;
4. pamatprasme datorzinībās;
5. prasme mācīties;
6. savstarpējo attiecību, starpkultūru un sociālā prasme, pilsoniskā prasme;
7. uzņēmējdarbības prasme;
8. kultūras izpratne.

Papildus pamatprasmju definīcijai ieteikumā ir izskaidrots, ka attiecīgo lēmumus vislabāk ir 
īstenot valsts, reģionu un/vai vietējā līmenī. Tajā dalībvalstis mudina gādāt par to, lai visi 
cilvēki, pabeidzot pamatizglītības (apmācības) kursu, apgūtu pamatprasmes, un strādāt, lai 
novērstu trūkumus izglītības sistēmā, ņemot vērā Eiropas paraugkritēriju līmeni. Attiecībā uz 
pieaugušajiem ieteikumā ir pieprasīts izveidot visaptverošu infrastruktūru, iesaistot visus 
nozīmīgos partnerus.

Ieteikuma konkrētie mērķi ir šādi:

- noteikt un definēt pamatprasmes;
- atbalstīt dalībvalstu darbu, kas nodrošina to, lai līdz pamatizglītības un apmācības beigām 

jaunieši būtu attīstījuši pamatprasmes tādā līmenī, lai būtu gatavi pieaugušo dzīvei;
- nodrošināt Eiropas līmeņa paraugkritēriju instrumentu politikas veidotājiem, izglītības 

darbiniekiem, darba devējiem un izglītojamajiem;
- nodrošināt sistēmu turpmākai rīcībai Kopienas līmenī.
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Šo mērķu sasniegšanai tiek ierosināti šādi konkrēti pasākumi, lai atbalstītu valsts līmeņa 
reformas:

- mācīšanās no līdzbiedriem un labas prakses apmaiņa un ziņojuma sagatavošana par 
sasniegto pārgadu progresa ziņojumos;

- tādu svarīgu projektu atbalstīšana, kas ir saistīti ar Kopienas izglītības un profesionālās 
izglītības programmām;

- kopīgas izpratnes veicināšana par pamatprasmēm un tās iekļaušana nodarbinātības un 
sociālajā politikā;

- sadarbības veicināšana ar sociālajiem partneriem un citām nozīmīgām organizācijām.

Priekšlikums Kopienas budžetu neietekmē.

PIEZĪMES UN REFERENTES SAGATAVOTIE GROZĪJUMU PRIEKŠLIKUMI

Referente atbalsta iesniegto Komisijas priekšlikumu, kas dod ieguldījumu no jauna 
aktualizētās Lisabonas stratēģijas stratēģisko mērķu īstenošanā, un tam ir īpaša nozīme 
mūžizglītības kontekstā.

Referente šajā sakarā it īpaši uzsver nepieciešamību palielināt ieguldījumus izglītībā, 
apmācībā un prasmju attīstībā.

Referente pozitīvi vērtē paraugkritēriju noteikšanu attiecībā uz pamatprasmēm, kas Eiropas 
iedzīvotājiem dod tas iespējas, kas viņiem ir nepieciešamas, lai pielāgotos notiekošajām 
pārmaiņām zināšanu sabiedrības darba tirgū.

It īpaši referente uzsver, ka visiem Eiropas iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kā, piemēram, tiem, kas ir pārtraukuši mācības skolā, invalīdiem, 
bezdarbniekiem, kam ilgstoši nav darba, gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir 
maz pamatiemaņu, jānodrošina reālas iespējas iegūt pamatiemaņas.
Saskaņā ar šo nosacījumu viņa iesniedz grozījuma priekšlikumu un vērtē pozitīvi to, ka 
priekšlikuma 2. punktā ir ierosināts, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka tie, kuriem nepietiekamas 
izglītības dēļ, kam par iemeslu ir personiski, sociāli, kultūras vai ekonomiski apstākļi, ir 
nepieciešams īpašs atbalsts izglītības potenciāla realizēšanai, saņemtu īpašu atbalstu.

Referente ierosina paplašināt pielikuma ievaddaļu, cita starpā, lai iekļautu apsvērumu par 
kritēriju instrumenta mērķiem.

Turklāt viņa iesniedz šādus grozījumus attiecībā uz pielikumā definētajām pamatprasmēm:

- 6. kategorija — viņa precizē zināšanu un nostājas definīciju, kurai ir izšķiroša nozīme 
iedzīvotāju prasmju noteikšanā un šajā sakarā uzsver Eiropas dimensijas nozīmi, kas ir 
cieši saistītas ar zināšanām par Eiropas vēsturi un Eiropas integrācijas procesu, kā arī ar 
apziņu par identitāti kultūras jomā un kopējām vērtībām.

- 7. kategorija — Referente uzsver pašiniciatīvas nozīmi, kas arī ir viena no pamatprasmēm, 
un ierosina papildināt šīs kategorijas nosaukumu, ņemot to vērā.
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- 8. kategorija — Viņa ierosina paplašināt kategorijas nosaukumu un pamatprasmes 
definīciju ar papildu „kultūras apziņas” dimensiju.

Turklāt referente uzskata, ka ne tikai pamatprasmju apgūšana, bet arī to turpmāka attīstīšana 
un aktualizēšana intensīvi jāveicina, izmantojot mūžizglītību, lai atbalstītu apmācības 
turpināšanu un nodarbinātības iespējas.

Viņa atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā tiek atbalstītas mūžizglītības valsts līmeņa stratēģiju 
turpmāka attīstība, kā arī dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmas, tādējādi tiek veicināta 
izglītības programmas reforma un radīts vienots piedāvājums pieaugušo apmācības un 
izglītības papildināšanas jomā.

Referente uzskata, ka priekšlikumā jāņem vērā arī koncepcijas ietekme uz citām Eiropas 
programmām un iniciatīvām, kā, piemēram, integrētā pasākumu programma mūžizglītības 
jomā vai Eiropas kvalifikāciju sistēma.

Turklāt jāīsteno padziļināts pētījums par atsevišķu prasmju iegūšanas ietekmi, piemēram, 
attiecībā uz to, kādi ir atsevišķo prasmju ikreizējie mērķi un kādas sekas no tā izriet atsevišķu 
indivīdu sociālajā un profesionālajā dzīvē.

Referente piekrīt viedoklim, ka ierosinātā pamatprasmju kritēriju sistēma jāievieš ātri.


