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(1) Dokuments attiecas uz EEZ

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika
posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.
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I
(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr 1891/2006
(2006. gada 18. decembris)
par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu
izraisīto piesārņojumu jomā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Lai ieviestu šos jaunos uzdevumus piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas uz piesārņojumu jomā, Aģentūras
Administratīvā padome 2004. gada 22. oktobrī pieņēma
gatavības un reaģēšanas pasākumu rīcības plānu, kas
nosaka Aģentūras reaģēšanas pasākumus naftas piesārņojuma gadījumos un kas ir vērsts uz optimālu Aģentūras
rīcībā esošo resursu izmantošanu (turpmāk “rīcības plāns”).

(5)

Aģentūras reaģēšanas pasākumi piesārņojuma gadījumos,
kā noteikts rīcības plānā, attiecas uz pasākumiem informēšanas, sadarbības un koordinēšanas jomā un, galvenokārt,
uz to, lai sniegtu operatīvo palīdzību dalībvalstīm, lai cīņai
pret naftas piesārņojumu un citiem piesārņojuma veidiem,
piemēram, bīstamu un kaitīgu vielu izraisītu piesārņojumu,
pēc pieprasījuma nodrošinātu papildu kuģus piesārņojuma
novēršanai. Aģentūrai ir jāpievērš īpaša uzmanību zonām,
kuras ir atzītas par visjutīgākajām, neierobežojot palīdzību
nevienai citai zonai, kam tā ir vajadzīga.

(6)

Aģentūras pasākumiem šajā jomā nebūtu jāatbrīvo piekrastes valstis no atbildības par atbilstīga piesārņojuma
novēršanas mehānisma esamību, un tām būtu jāpilda
pašreizējie sadarbības noteikumi starp dalībvalstīm vai
dalībvalstu grupām šajā jomā. Jūras piesārņojuma gadījumā
Aģentūrai jāsniedz palīdzība skartajai(-ām) dalībvalstij(-īm),
kuras(-u) vadībā tiek veiktas tīrīšanas darbības.

(7)

Saskaņā ar rīcības plānu Aģentūrai ir jāpiešķir izšķiroša
loma centralizētu pārraudzības satelītattēlu pakalpojumu
izveidē, piesārņojuma agrīnā atklāšanā, un atbildīgo kuģu
identificēšanā. Šī jaunā sistēma paaugstinās datu pieejamību
un reaģēšanas efektivitāti uz kuģu izraisītu piesārņojumu.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
80. panta 2. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),
apspriedušies ar Reģionu komiteju,
rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),
tā kā:

(1)

Daži divpusējie un reģionālie nolīgumi, kas noslēgti starp
piekrastes valstīm, kā, piemēram, Helsinku un Barselonas
konvencijas, kas noslēgtas attiecīgi 1992. un 1976. gadā,
nodrošina savstarpēju palīdzību jūras piesārņojuma gadījumā.

(2)

Regula (EK) Nr. 1406/2002 (3) izveidoja Eiropas Jūras
drošības aģentūru (turpmāk “Aģentūra”), lai visā Kopienā
nodrošinātu augstu, vienveidīgu un efektīvu kuģošanas
drošības un kuģu izraisīta piesārņojuma novēršanas līmeni.

(3)

Regula (EK) Nr. 724/2004, ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 1406/2002, noteica Aģentūrai jaunus uzdevumus kuģu
izraisīta piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas uz piesārņojumu jomā, atbildot uz Kopienas ūdeņos nesen notikušām avārijām, konkrēti, negadījumiem ar naftas tankkuģiem
“Erika” un “Prestige”.

(1) OV C 28, 3.2.2006., 16. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2006. gada 5. septembra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 18. decembra
Lēmums.
(3) OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 724/2004 (OV L 129, 29.4.2004., 1. lpp.).
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Aģentūras nodrošināmais papildu līdzeklis būtu jādara
pieejams dalībvalstīm ar Kopienas mehānismu civilās
aizsardzības palīdzības intervenču jomā, tostarp nejaušas
jūras piesārņošanas gadījumos, kā to nosaka Padomes
Lēmums 2001/792/EK, Euratom (1).

Lai nodrošinātu pilnīgu rīcības plāna ieviešanu un stiprinātu
kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas un reaģēšanas
pasākumus, paplašinot pašreizējos pasākumus piesārņojuma novēršanai, Aģentūras vajadzībām būtu jānodrošina
dzīvotspējīga un ekonomiski izdevīga sistēma finansēšanai,
jo īpaši attiecībā uz operatīvo palīdzību dalībvalstīm.

30.12.2006.
2. pants
Definīcija

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
a)

“Aģentūra” ir Eiropas Jūras drošības aģentūra, kas izveidota
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1406/2002;

b)

“reģionālie nolīgumi” ir divpusēji un reģionāli nolīgumi, kas
noslēgti starp piekrastes valstīm, lai sniegtu savstarpēju
palīdzību jūras piesārņojuma gadījumā;

nodrošinājumu Aģentūrai uzticēto uzdevumu reaģēšanas
uz piesārņojumu jomā un citu saistīto darbību finansēšanai,
balstoties uz daudzgadu saistībām. Kopienas ikgadējo
iemaksu apjoms būtu jānosaka saskaņā ar spēkā esošajām
procedūrām.

c)

“nafta” ir jebkura veida nafta, tostarp jēlnafta, mazuts,
nosēdumi, naftas pārstrādes produkti un rafinēti produkti,
kā to nosaka 1990. gada Starptautiskā Konvencija par
gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma
gadījumos;

(11) Summām, kas iemaksājamas reaģēšanas uz piesārņojumu

d)

“bīstamas un kaitīgas vielas” ir jebkuras vielas, izņemot
naftu, kuras, iekļūstot jūras vidē var radīt draudus cilvēka
veselībai, kaitēt dzīvajiem resursiem un dzīvībai jūrā,
nodarīt bojājumus iekārtām vai traucēt cita veida likumīgu
jūras izmantošanu, kā to nosaka 2000. gada Protokols par
gatavību, reaģēšanu un sadarbību bīstamu un kaitīgu vielu
izraisīta piesārņojuma gadījumos.

(10) Tādējādi ir nepieciešams nodrošināt atbilstīgu finanšu

pasākumu finansēšanai saskaņā jauno finanšu shēmu, būtu
jāaptver laikposmu no 2007. līdz 2013. gadam.

(12) Būtu jāparedz finansējums rīcības plāna ieviešanai, kas

aptver to pašu laikposmu.

3. pants

(13) Minētā finansējuma apjoms būtu jāuzskata par minimālo

summu, kas vajadzīga, lai veiktu Aģentūras uzdevumus,
reaģējot uz kuģu radīto piesārņojumu.

(14) Lai optimizētu saistību asignējumu un ņemtu vērā jebkādas

pārmaiņas saistībā ar reaģēšanas pasākumiem uz kuģu
izraisītu piesārņojumu, ir nepieciešams nodrošināt konkrēto rīcības vajadzību nepārtrauktu pārraudzību, lai
pieļautu ikgadēju finanšu saistību pielāgošanu.

Joma
Regulas 1. pantā minētās Kopienas finanšu iemaksas tiek
piešķirtas Aģentūrai ar mērķi finansēt tādas darbības, kā,
piemēram rīcības plānā minētās, kas jo īpaši atteicas uz:
a)

informēšanu un labākās prakses, veidu un inovāciju
apkopošanu, analizēšanu un izplatīšanu, kā, piemēram,
līdzekļus tilpņu iztukšošanas uzraudzībai, reaģēšanas jomā
uz kuģu izraisītu piesārņojumu;

b)

sadarbību un koordinēšanu, un tehniskas un zinātniskas
palīdzības sniegšanu dalībvalstīm un Komisijai attiecīgos
reģionālos nolīgumos noteikto pasākumu ietvaros;

c)

operatīvo palīdzību un atbalstu, pēc pieprasījuma ar tādiem
papildu līdzekļiem kā atbalsta kuģi un aprīkojums
piesārņojuma novēršanai, dalībvalstu reaģēšanas uz piesārņojumu darbības gadījumos, kad rodas apzināts vai nejaušs
kuģu izraisīts piesārņojums.

(15) Tādējādi Aģentūras Administratīvā pārvaldei būtu jāpār-

skata budžeta saistības, balstoties uz izpilddirektora
sagatavoto ziņojumu, lai Aģentūras budžetā veiktu nepieciešamās korekcijas. Tādēļ Regula (EK) Nr. 1406/2002 būtu
atbilstīgi jāgroza,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Mērķis
Šī regula paredz detalizētus noteikumus Kopienas finanšu
iemaksām Eiropas Jūras drošības aģentūras budžetā tai noteikto
uzdevumu veikšanai reaģēšanas uz kuģu izraisīto piesārņojumu
jomā un citu saistīto darbību veikšanai saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1406/2002 2. pantu.
(1) OV L 297, 15.11.2001., 7. lpp.

4. pants
Kopienas finansējums
Regulas 3. pantā minēto uzdevumu īstenošanai paredzētais
finansējums laikposmam no 2007. gada 1. janvāra līdz
2013. gada 31. decembrim ir EUR 154000000.

30.12.2006.
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Gada apropriācijas piešķir budžeta lēmējiinstitūcija atbilstīgi
finanšu shēmai. Šajā sakarā saskaņā ar 3. panta c) punktu ir
jāgarantē dalībvalstīm nepieciešamais operatīvās palīdzības
finansējums.

5. pants

Uzraudzības esošās spējas

L 394/3
7. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1406/2002

Regulu (EK) Nr. 1406/2002 groza šādi:

a)

Lai noteiktu prasības operatīvajai palīdzībai, kā, piemēram,
papildu kuģi piesārņojuma novēršanai, ko Aģentūra nodrošina
dalībvalstīm, Aģentūra regulāri sastāda sarakstu par privātiem un
valsts reaģēšanas mehānismiem uz piesārņojumu, un dažādu
Eiropas Savienības reģionu reaģēšanas spējām.

10. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“l)

pārskata detalizētā plāna finanšu izpildi, ko nosaka
k) apakšpunkts un Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr. 1891/2006. gada 18. decembrī par
daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto
piesārņojumu jomā (*) paredzētās budžeta saistības,
balstoties uz šīs regulas 15. panta 2. punkta g) apakšpunktā minēto ziņojumu. Šo pārskatu veic pēc tam,
kad ir izveidots aprēķinu ziņojums par Aģentūras
ieņēmumiem un izdevumiem nākošajā finanšu gadā,
kā tas paredzēts šīs regulas 18. panta 5. punktā.”

(*)

OV L 394, 30.12.2006, p. 1;

6. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1. Komisija un Aģentūra nodrošina, ka, ieviešot saskaņā ar šo
regulu finansēto rīcību, Kopienas finanšu intereses tiek aizsargātas, piemērojot profilakses pasākumus pret krāpšanu, korupciju
un citām pretlikumīgām rīcībām, veicot efektīvas pārbaudes un
piedzenot neatbilstoši izmaksātās summas, un, ja nelikumības ir
atklātas, piemērojot sodus, kas ir iedarbīgi, samērīgi ar
nodarījumu un attur no pārkāpumiem, saskaņā ar Padomes
Regulām (Euratom, EK) Nr. 2988/95 (1) un (Euratom, EK)
Nr. 2185/96 (2), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1073/1999 (3).

2. Saskaņā ar šo regulu finansētai rīcībai Regulas (Euratom, EK)
Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā minēto nelikumību jēdziens
nozīmē Kopienas tiesību normas vai līgumsaistību pārkāpumu,
ko rada kāda saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība,
kas kaitē vai varētu kaitēt Eiropas Savienības budžetam vai tās
pārvaldītiem budžetiem, veicot nepamatotus izdevumus.

3. Komisija un Aģentūra, katra saskaņā ar savu kompetences
jomu, raugās, lai šajā regulā paredzēto Kopienas darbību
finansēšanā tiktu sasniegta naudas vislabākā vērtība.

b)

15. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

līdz katra gada 31. janvārim viņš vai viņa iesniedz
Komisijai un Administratīvajai padomei ziņojumu par
Aģentūras detalizētā gatavības un reaģēšanas pasākumu plāna finanšu izpildi un sniedz aktualizētu
informāciju par minēta plāna ietvaros finansēto
pasākumu statusu. Savukārt, Komisija informācijai
pārsūta minēto ziņojumu Eiropas Parlamentam un
komitejai, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma Nr. 2850/
2000/EK 4. pantu, un komitejai, kas minēta
Lēmuma 2001/792/EK, Euratom 9. pantā.”

8. pants

Starpposma novērtēšana
(1)

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312,
23.12.1995., 1. lpp.).
(2) Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai
aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām
nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999
(1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs
krāpšanas apkarošanai (OLAF) (OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.).

Balstoties uz Aģentūras sniegto informāciju, Komisija ne vēlāk kā
2010. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un
Padomei ziņojumu par šīs regulas ieviešanu. Ziņojumā, kuru
sagatavo, neskarot Aģentūras Administratīvās pārvaldes lomu, ir
izklāstīti 4. pantā minēto Kopienas iemaksu izlietošanas rezultāti
attiecībā uz saistībām un izdevumiem par laikposmu no
2007. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 31. decembrim.
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Pamatojoties uz minēto ziņojumu, Komisija piemērotos gadījumos iesniedz šīs regulas grozījumu priekšlikumus, lai ņemtu vērā
zinātnes jaunākos sasniegumus cīņā pret kuģu izraisīto jūras
piesārņojumu, tostarp arī naftas vai bīstamu un kaitīgu vielu
radīto piesārņojumu.

30.12.2006.
9. pants
Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 18. decembrī.
Eiropas Parlamenta vārdā
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā
priekšsēdētājs
J.-E. ENESTAM

30.12.2006.
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II
(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS
(2006. gada 18. decembris)
par pārrobežu mobilitāti Kopienā izglītības un apmācības nolūkā: Eiropas Mobilitātes kvalitātes harta
(2006/961/EK)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

Eiropas mobilitātes un apmaiņas pastiprināšana izglītības
un apmācības nolūkā un tādiem pasākumiem kā 2006. –
Eiropas darba ņēmēju mobilitātes gads ir būtiska nozīme,
lai sasniegtu Lisabonas mērķi līdz 2010. gadam padarīt
Eiropu par visnovatoriskāko un konkurētspējīgāko uz
zināšanām balstīto ekonomiku.

(4)

Labākas mobilitātes sistēmas nodrošināšana izglītības un
apmācības mērķiem ES palīdzēs sniegt ieguldījumu uz
zināšanām balstītas ekonomikas sasniegšanai, kas ir būtiski,
lai sekmētu nodarbinātību, ilgspējīgu attīstību, pētniecību
un inovācijas dalībvalstīs.

(5)

Lielāks visu iesaistīto pušu, arī valsts iestāžu atbalsts
mobilitātei ES ir nepieciešams, lai uzlabotu izglītības un
apmācības sistēmu kvalitāti un efektivitāti Eiropā.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2001/613/EK
(2001. gada 10. jūlijs) par studentu, apmācāmo personu,
brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Kopienā (4)
bija pirmais ieteikums, kas pieņemts nolūkā atvieglināt
Kopienas rīcību mobilitātes veicināšanai.

(7)

Lai arī saskaņā ar minētā ieteikuma III punkta a) apakšpunktu izveidotās ekspertu grupas darbība un pirmais
paveiktā darba pārbaudes ziņojums parādīja, ka gan valstu,
gan Eiropas līmenī ir panākts progress attiecībā uz
mobilitāti izglītības un apmācības nolūkā, tomēr atklāja

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā
149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),
tā kā:
(1)

(2)

Mobilitāte izglītībā un apmācībā ir ar Līgumu aizsargātas
pamatbrīvības – personu pārvietošanās brīvības – neatņemama daļa un viens no galvenajiem Eiropas Savienības
rīcības mērķiem izglītības un arodmācību jomā, kas balstīta
gan uz kopējām vērtībām, gan cieņu pret daudzveidību. Tā
ir būtisks līdzeklis, lai izveidotu patiesu Eiropas mūžizglītības telpu, veicinātu nodarbinātību un samazinātu nabadzību, kā arī lai palīdzētu veicināt aktīvu pilsoniskumu
Eiropā.
Mobilitāte tuvina pilsoņus un uzlabo savstarpējo sapratni.
Tā sekmē solidaritāti, domu apmaiņu un labākas zināšanas
par dažādām kultūrām, kas vieno Eiropu; tādējādi mobilitāte veicina ekonomisko, sociālo un reģionālo kohēziju.

(1) OV C 88, 11.4.2006., 20. lpp.
(2) OV C 206, 29.8.2006., 40. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2006. gada 26. septembra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 18. decembra
Lēmums.

(4) OV L 215, 9.8.2001., 30. lpp.
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nepieciešamību koncentrēties ne tikai uz mobilitātes
kvantitatīvu palielināšanu, bet galvenokārt uz tās kvalitātes
paaugstināšanu.

apdrošināšanas segums uzņēmējvalstī, būtu jāatrisina pirms
aizbraukšanas.

(8)

Uz šo mērķi var tiekties, inter alia, ieteikuma veidā pieņemot
mobilitātes kvalitātes hartu, kas nosaka principu kopumu
šajā jomā, kuri īstenojami pēc brīvprātības principa.

(18) Ārvalstīs pavadāmajā laikposmā mobilitātes kvalitāti var

(9)

Eiropas Mobilitātes kvalitātes hartā (turpmāk – “Harta”)
būtu jāņem vērā invalīdu un mazāk aizsargāto iedzīvotāju
grupu īpašās vajadzības.

(19) Sīki izstrādāts un skaidrs apraksts par uzņēmējvalstī

palielināt, nodrošinot tādas programmas, kā, piemēram,
dalībnieku konsultēšanu.

pabeigtajiem jebkādiem kursiem vai apmācību, arī par
apmācību ilgumu palīdzētu atvieglināt to atzīšanu pēc
atgriešanās izcelsmes valstī.

(10) Hartai būtu jāpalīdz palielināt apmaiņu, veicināt to posmu

atzīšanu, kas paredzēti izglītībai vai apmācībai, kā arī
zinātnisko grādu un kvalifikāciju atzīšanu, un radīt
savstarpēju uzticību, tā lai uzlabotu un stiprinātu sadarbību
starp attiecīgajām iestādēm, organizācijām un mobilitātes
procesos ieinteresētajām personām. Uzmanība būtu jāpievērš jautājumam par aizdevumu, stipendiju un sociālās
nodrošināšanas pabalstu pārnešanu.

(20) Pārredzamības un labas pārvaldības labad skaidri jānosaka

ieinteresētās puses katrā mobilitātes programmas posmā un
pasākumā.

(21) Lai nodrošinātu mobilitātes vispārējo kvalitāti, vēlams

nodrošināt pārvietošanās brīvību visiem ES pilsoņiem un
Hartā paredzētos principus un attiecīgos ieteikumus, cik
iespējams, piemērot visiem mobilitātes veidiem mācību un
profesionālās izaugsmes mērķiem: izglītībai vai apmācībai;
formālajai vai neformālajai izglītībai, tostarp brīvprātīgajam
darbam un projektiem; īsiem vai gariem mobilitātes
laikposmiem; mācībām skolā, augstākajai izglītībai vai
mācībām saistībā ar darbu; pasākumiem saistībā ar
mūžizglītību.

(11) Hartas mērķis ir papildināt, nevis aizstāt īpašus noteikumus,

kas izklāstīti Erasmus Studentu hartā.
(12) Valsts iestādēm būtu jānodrošina Hartas pieejamība visās

atbilstošajās tās saņēmēju valodās visiem studentiem un
personām, kuras apgūst apmācības kursus, kā arī citām
ieinteresētajām pusēm, kas iesaistījušās izglītības un
apmācības mobilitātē izcelsmes valstī vai uzņēmējvalstī,
un Harta būtu jāuzskata par galveno pamatprincipu
kopumu.

(22) Ņemot vērā mobilitātes pasākumu veidu un ilguma

atšķirības, dalībvalstis var pielāgot Hartas īstenošanu
atbilstīgi apstākļiem, proti, pielāgot to konkrētām situācijām un programmām. Dalībvalstis drīkst noteikt dažus
punktus par obligātiem un citus – par neobligātiem.

(13) Mobilitātes priekšrocības lielā mērā atkarīgas no tās

praktisko nosacījumu – informēšanas, sagatavošanas,
atbalsta un dalībnieku iegūtās pieredzes un kvalifikāciju
atzīšanas – kvalitātes. Iesaistītās personas un organizācijas
var ievērojami palielināt tās vērtību ar rūpīgu plānošanu un
piemērotu izvērtēšanu.

(23) Ņemot vērā to, ka šā ieteikuma mērķus nevar pietiekami

labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šā ieteikuma
mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt
Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā
ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes
principu šajā ieteikumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas
ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

(14) Europass (1) ir īpaši noderīgs instruments, lai veicinātu

pārredzamību un atzīšanu, tādējādi atbalstot mobilitāti.
(15) Vēlams, lai Hartā paredzētie principi attiektos ne tikai uz

pašu mobilitātes periodu, bet arī uz laikposmiem pirms un
pēc mobilitātes perioda.
AR ŠO IESAKA DALĪBVALSTĪM:
(16) Laikus būtu jāizstrādā mācību plāns. Nepieciešama arī

dalībnieku vispārēja sagatavošana, ņemot vērā lingvistisko
sagatavošanu. Šajā sakarā atbildīgajām iestādēm un organizācijām būtu jānodrošina palīdzība.

1.

pieņemt pielikumā pievienoto Hartu un veicināt, lai to
izmantotu kā līdzekli personīgās un profesionālās izaugsmes veicināšanai;

2.

sākot no otrā gada pēc šā ieteikuma pieņemšanas, ziņot par
to, kā tās īsteno šo ieteikumu un jebkurus papildu
pasākumus, kurus tās var izlemt veikt, lai veicinātu
mobilitāti, it īpaši saistībā ar tās kvalitātes aspektiem,
dalībvalstīm piedaloties darba programmā “Izglītība un
apmācība 2010”;

(17) Visi administratīvie un finanšu jautājumi, piemēram, kāds

finansiāls atbalsts ir pieejams, kas segs izmaksa un
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK
(2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu
kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass) (OV L 390,
31.12.2004., 6. lpp.).
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3.

turpināt ciešu sadarbību un koordinēt to darbības, lai
novērstu šķēršļus, kas tieši vai netieši kavē ES pilsoņu
mobilitāti;

2.

turpināt sadarbību ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, lai apmainītos ar lietderīgu informāciju un pieredzi
par šajā ieteikumā atbalstīto pasākumu īstenošanu;

4.

nodrošināt pienācīgu atbalstu un piemērotu infrastruktūru
izglītības un mācību mobilitātei, lai celtu valsts pilsoņu
izglītības un mācību līmeni;

3.

ciešā sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm uzlabot statistiskas
datus, kuros ņemts vērā dzimumu faktors, par mobilitāti
izglītības un apmācības mērķiem;

5.

veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu mobilitāti, nodrošinātu, ka visa būtiskā informācija ir viegli
saprotama un pieejama ikvienam, piemēram, ar ievada
rokasgrāmatu mobilitātes jautājumos vai atbalsta organizāciju sarakstu, kā arī uzlabot apstākļus mobilitātei.

4.

uzskatīt šo ieteikumu par tādu, kas veido vienotu veselumu
ar Ieteikumu 2001/613/EK, un tādēļ tajā prasītos divgadu
ziņojumus iekļaut darba programmas “Izglītība un apmācība 2010” vispārējos ziņojumos.

AR ŠO AICINA KOMISIJU:

1.

veicināt, lai Hartu izmantotu valstu aģentūras un citas
organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību un mobilitātes
jomā;

Briselē, 2006. gada 18. decembrī.
Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
J.-E. ENESTAM
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IEVADS
Ar 2000. gada mobilitātes rīcības plānu (1) un Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu 2001/613/EK (2001. gada
10. jūlijs) par studentu, apmācāmo personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Kopienā (2) nostiprinātā
mobilitāte vienmēr raisījusi ievērojamu interesi. Minētā ieteikuma darbības joma bija plaša, tas risināja daudzus svarīgus
jautājumus, kas saistīti ar mobilitāti, un bija domāts ikvienam, kas varētu izmantot priekšrocības, ko sniedz gan mācības
ārvalstīs (formālas un neformālas), tostarp studentiem, skolotājiem, pasniedzējiem, brīvprātīgajiem un apmācāmajām
personām. Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumam 2006/961/EK (2006. gada 18. decembris) par pārrobežu mobilitāti
Kopienā izglītības un apmācības nolūkā: Eiropas Mobilitātes kvalitātes harta ( 3), kura sastāvdaļa ir šī Harta, ir tāda pati
darbības joma, bet tas vairāk pievēršas mobilitātes kvalitātes aspektiem, kā to ierosināja saskaņā ar pirmo ieteikumu
nodibinātā ekspertu grupa. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt, lai dalībniekiem būtu pozitīva pieredze gan uzņēmējvalstī, gan
pēc atgriešanās savā valstī.

Šajā Hartā ir sniegtas pamatnostādnes, kas piemērojamas mobilitātei, kuru uzņēmušies atsevišķi jaunieši vai pieaugušie
formālās un neformālās izglītības vai personīgās un profesionālās izaugsmes nolūkā. Harta izstrādāta kā atsauces
pamatdokuments, kurā ir ņemta vērā situācija dalībvalstīs un ievērota dalībvalstu kompetence. Tās jomu un saturu var
pielāgot, lai ņemtu vērā mobilitātes ilgumu un dažādu izglītības, apmācības un jaunatnes pasākumu īpatnības, kā arī
dalībnieku vajadzības. Lai gan dokuments galvenokārt attiecas uz mobilitāti mācību nolūkā, tomēr šīs pamatnostādnes
varētu būt lietderīgi attiecināt arī uz citiem mobilitātes veidiem, piemēram, uz mobilitāti darba nolūkā.

1.

Norādījumi un informācija
Potenciālajiem mobilitātes pretendentiem vajadzētu būt vienlīdzīgām iespējām visos līmeņos piekļūt uzticamiem
informācijas avotiem un norādījumiem par mobilitātes iespējām un nosacījumiem, ar kādiem to var veikt. Tostarp
būtu jānodrošina skaidra informācija par visiem šīs Hartas punktiem attiecībā uz organizācijām, kas nosūta un uzņem
mobilitātes pasākumos iesaistītos, kā arī par dažādām izglītības un mācību sistēmām.

2.

Mācību plāns
Pirms mobilitātes uzsākšanas izglītības vai apmācības nolūkā būtu jāizstrādā mācību plāns, kurā ņemta vērā
lingvistiskā sagatavošana un par kuru vienojas visas iesaistītās personas, tostarp nosūtītājorganizācijas un
uzņēmējorganizācijas, un dalībnieki. Mācību plāns ir īpaši svarīgs ilgtermiņa mobilitātes gadījumā, bet tas var būt
lietderīgs arī īstermiņā. Plānā būtu jānorāda mērķi un gaidāmie mācību rezultāti, kā arī tas, kā tie būtu jāsasniedz un
jāīsteno. Par jebkādām būtiskām izmaiņām mācību plānā būtu jāvienojas visām iesaistītajām pusēm. Izstrādājot
mācību plānu, būtu jāpatur prātā jautājumi par reintegrāciju izcelsmes valstī un izvērtēšanu.

3.

Individuāla pieeja
Mobilitātei izglītības vai apmācības nolūkā cik iespējams būtu jāatbilst dalībnieku personīgajiem mācību plāniem,
prasmēm un motivācijai, un tai būtu jāattīsta vai jāpapildina šie plāni, prasmes un motivācija.

4.

Vispārēja sagatavošana
Ir ieteicama dalībnieku iepriekšēja sagatavošana, kas būtu jāpielāgo viņu konkrētajām vajadzībām. Tajā pēc vajadzības
būtu jāietver valodas, pedagoģiski, administratīvi, juridiski, personiski un kultūras aspekti, kā arī informācija par
finanšu aspektiem.

(1)
(2)
(3)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2000. gada 14. decembris) par darbības plānu mobilitātei (OV
C 371, 23.12.2000., 4. lpp.).
OV L 215, 9.8.2001., 30. lpp.
Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5 . lpp.
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Valodas aspekti
Valodas prasme ir nozīmīga efektīvam mācību procesam, starpkultūru komunikācijai un labākai uzņēmējvalsts
kultūras izpratnei. Dalībniekiem un tos nosūtītājorganizācijām un uzņēmējorganizācijām būtu jāpievērš īpaša
uzmanība pienācīgai sagatavotībai valodas ziņā. Ja iespējams, mobilitātes pasākumiem šajā jomā būtu jāietver:

6.

—

pirms aizbraukšanas – valodas prasmes novērtējums un iespēja apmeklēt kursus uzņēmējvalsts valodā un/vai
mācību valodā, ja tās atšķiras;

—

uzņēmējvalstī – atbalsts un ieteikumi valodas jomā.

Praktiska palīdzība
Vajadzības gadījumā dalībniekiem būtu jāsniedz atbilstoša praktiska palīdzība. Tā var būt informācija un palīdzība, kas
saistīta ar brauciena organizēšanu, apdrošināšanu, uzturēšanās vai darba atļauju, sociālo nodrošinājumu, iespēju
pārskaitīt valsts pabalstus un aizdevumus no izcelsmes valsts uz uzņēmējvalsti, izmitināšanu, un vajadzības gadījumā
jebkuri citi praktiski aspekti, tostarp drošības jautājumi, kas attiecas uz uzturēšanās laiku.

7.

Padomdevējs
Uzņēmējorganizācijai (izglītības iestādei, jaunatnes organizācijai, uzņēmējsabiedrībai u.c.) būtu jānodrošina, piemēram,
uzraudzības sistēma, lai konsultētu dalībniekus un palīdzētu efektīvi integrēties uzņēmējvalsts vidē, un tai būtu
jādarbojas kā kontaktpunktam pastāvīgas palīdzības saņemšanai.

8.

Atzīšana
Ja mācību vai darbā iekārtošanas periods ārvalstīs ir oficiālas studiju vai apmācības programmas sastāvdaļa, šis fakts
būtu jānorāda mācību plānā, un dalībniekiem būtu jāsaņem palīdzība, lai vajadzības gadījumā veicinātu atzīšanu un
apliecinājumu. Nosūtītājai organizācijai mācību plānā būtu jāparedz ikviena sekmīga mobilitātes perioda atzīšana.
Attiecībā uz citiem mobilitātes veidiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar neformālo izglītību un apmācību, būtu jāizsniedz
atbilstīgs dokuments, lai dalībnieks pietiekami un ticami varētu apliecināt aktīvu dalību un mācību rezultātu. Saistībā
ar to būtu jāveicina Europass (1) izmantošana.

9.

Reintegrācija un izvērtējums
Pēc atgriešanās savā valstī, it īpaši pēc ilgstoša mobilitātes perioda dalībniekam būtu jāsaņem norādījumi par to, kā
izmantot mācību laikā iegūtās zināšanas un prasmes. Vajadzības gadījumā personām, kas atgriežas pēc ilgtermiņa
mobilitātes perioda, būtu jākļūst pieejamai attiecīgai palīdzībai reintegrācijai savas valsts sabiedriskajā, izglītības vai
profesionālajā vidē. Dalībniekiem kopā ar atbildīgajām organizācijām būtu pienācīgi jāizvērtē gūtā pieredze, lai
novērtētu, vai ir sasniegti mācību plānā izvirzītie mērķi.

10.

Saistības un pienākumi
Par pienākumiem, ko uzliek šie kvalitātes kritēriji, būtu jāvienojas organizācijām, kas nosūta un kas uzņem
dalībniekus. Ir vēlams šos pienākumus apstiprināt rakstiski tā, lai tie būtu skaidri visiem, uz ko tie attiecas.

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK (2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un
kompetences pārskatāmībai (Europass) (OV L 390, 31.12.2004., 6. lpp.).
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES IETEIKUMS
(2006. gada 18. decembris)
par pamatprasmēm mūžizglītībā
(2006/962/EK)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

decembrī uzsvēra nepieciešamību pilnveidot mūžizglītību,
īpaši pievēršot uzmanību aktīviem un preventīviem pasākumiem saistībā ar nenodarbinātajām un neaktīvajām
personām. Nodarbinātības īpašās komisijas ziņojumā, kurā
uzsvēra to, ka ir nepieciešams, lai cilvēki spētu pielāgoties
pārmaiņām, akcentēja iedzīvotāju integrācijas darba tirgū
nozīmi un mūžizglītības izšķirošo lomu.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
149. panta 4. punktu un 150. panta 4. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),
ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

(5)

Padome 2003. gada maijā pieņēma Eiropas paraugkritērijus, tādējādi apņemoties ievērojami uzlabot Eiropas vidējos
rādītājus. Paraugkritēriji ietver lasītprasmi, skolas nepabeigšanu, pabeigtu vidusskolas izglītību un pieaugušo mūžizglītību un ir cieši saistīti ar pamatprasmju pilnveidošanu.

(6)

Padomes ziņojumā par izglītības plašāku nozīmi, ko
pieņēma 2004. gada novembrī, tika uzsvērts tas, ka
izglītība veicina vispārējā kultūras pamata saglabāšanu un
atjaunošanu sabiedrībā, kā arī tādu būtisku sociālo un
pilsonisko īpašību apguvi kā pilsoniskums, līdztiesība,
iecietība un cieņa, un ir īpaši nozīmīga laikā, kad
dalībvalstīm jārisina jautājums, kā izturēties pret augošo
sociālo un kultūras daudzveidību. Bez tam dot cilvēkiem
iespēju ieiet un palikt darba dzīvē ir būtisks izglītības
nozīmes aspekts sociālās kohēzijas nostiprināšanā.

(7)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gadā pieņemto ziņojumu par
Lisabonas izglītības un apmācības mērķu sasniegšanas gaitu
15 gadus vecu jauniešu ar sliktu lasītprasmi procentuālā
attiecība nav samazinājusies un pabeigtas vidējās izglītības
rādītājs nav palielinājies. Bija samazinājies skolu nepabeigušo skaits, bet, ņemot vērā pašreizējos rādītājus, 2010.
gada paraugkritēriji, ko Padome pieņēma 2003. gada maijā,
netiks sasniegti. Dalība pieaugušo izglītībā nepieaug
pietiekami ātri, lai sasniegtu 2010. gada paraugkritēriju,
un dati liecina par to, ka mazkvalificētie iedzīvotāji mazāk
piedalās turpmākā apmācībā.

(8)

Darbības plānā prasmju un kvalifikāciju attīstībai visas
dzīves laikā, ko 2002. gada martā pieņēma Eiropas sociālie
partneri, ir uzsvērta nepieciešamība uzņēmumiem arvien
ātrāk pielāgot savas struktūras, lai saglabātu konkurētspēju.
Pastiprināts komandas darbs, hierarhijas izlīdzināšana,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),
tā kā:
(1)

(2)

Lisabonas 2000. gada 23. un 24. marta Eiropadome
secināja, ka Eiropai vajadzētu noteikt jaunas pamatprasmes,
kas jānodrošina mūžizglītībā, kā galveno pasākumu, Eiropai
reaģējot uz globalizāciju un veidojot uz zināšanām balstītu
valstu ekonomiku, un uzsvēra to, ka cilvēki ir Eiropas
galvenais kapitāls. Kopš tā laika šie secinājumi ir regulāri
atkārtoti, tostarp Briseles Eiropadomē 2003. gada 20. un
21. martā un 2005. gada 22. un 23. martā, kā arī
atjaunotajā Lisabonas stratēģijā, ko apstiprināja 2005. gadā.
Eiropadomēs Stokholmā (2001. gada 23. un 24. marts) un
Barselonā (2002. gada 15. un 16. marts) noteica konkrētus
Eiropas izglītības un apmācības sistēmu nākotnes mērķus
un darba programmu (darba programma “Izglītība un
apmācība 2010”), ko jāsasniedz līdz 2010. gadam. Šie mērķi
ietver prasmju attīstīšanu, kas nepieciešama zināšanu
sabiedrībā, īpašus mērķus valodu mācīšanās veicināšanai
un uzņēmējdarbības attīstīšanai, kā arī vispārējo nepieciešamību uzsvērt Eiropas dimensiju izglītībā.

(3)

Komisijas paziņojumā “Par mūžizglītības Eiropas zonas
izveidi” un vēlāk Padomes 2002. gada 27. jūnija Rezolūcijā
par mūžizglītību (4) kā prioritāti noteica “jauno pamatprasmju” nodrošināšanu un uzsvēra, ka mūžizglītībai
jāaptver laikposms no pirmskolas vecuma līdz pensijas
vecumam un pēc tā.

(4)

Kopienas nodarbinātības rādītāju uzlabošanas nolūkā
Eiropadomēs Briselē 2003. gada martā un 2003. gada

(1) OV C 195, 18.8.2006., 109. lpp.
(2) OV C 229, 22.9.2006., 21. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2006. gada 26. septembra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 18. decembra
Lēmums.
(4) OV C 163, 9.7.2002., 1. lpp.
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pienākumu sadalījums un lielāka daudzuzdevumu nepieciešamība prasa mācību organizāciju attīstību. Šajā sakarā
organizāciju spēja noteikt prasmes, mobilizēt un apzināties
tās un veicinātu to attīstību visiem nodarbinātajiem, veido
jauno konkurētspējas stratēģiju pamatu.

(9)

Māstrihtas pētījums par profesionālo izglītību un apmācību
2004. gadā norāda uz lielu plaisu starp izglītības līmeņiem,
kas nepieciešami jaunajās darbavietās, un Eiropas darbaspēka sasniegtajiem līmeņiem. Šis pētījums parāda, ka
vairāk nekā viena trešā daļa Eiropas darbaspēka (80 miljoni)
ir ar zemu kvalifikāciju, tajā pašā laikā ir aplēsts, ka līdz
2010. gadam gandrīz 50 % jauno darbavietu būs nepieciešama trešā līmeņa kvalifikācija, gandrīz 40 % būs
nepieciešama pilna vidējā izglītība, bet tikai 15 % būs
piemērotas pamatskolu beigušajiem.

pamatprasmju paraugkritēriju sistēma politikas veidotājiem,
izglītības un apmācības darbiniekiem, sociālajiem partneriem un izglītojamajiem, lai vienkāršotu valstu reformas un
informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un Komisiju darba
programmā “Izglītība un apmācība 2010” nolūkā sasniegt
noteiktos Eiropas paraugkritērijus. Turklāt ar šo ieteikumu
atbalsta citus saistītos politikas virzienus, piemēram,
nodarbinātības un sociālo politiku un citus ar jaunatni
saistītus politikas virzienus.

(14) Ņemot vērā to, ka šā ieteikuma mērķus, proti, atbalstīt un

papildināt dalībvalstu rīcību, izveidojot kopīgu atskaites
punktu, kas veicina un vienkāršo valstu reformas un
turpmāko sadarbību ar dalībvalstīm, nevar pietiekami labi
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka šos mērķus var
labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt
pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto
proporcionalitātes principu šajā ieteikumā paredz vienīgi
tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,
ieteikuma īstenošanu atstājot dalībvalstu kompetencē,

(10) Padome un Komisija Apvienotajā ziņojumā par darba

programmu “Izglītības un apmācības 2010”, ko pieņēma
2004. gadā, uzsvēra nepieciešamību nodrošināt to, lai
visiem iedzīvotājiem būtu tās prasmes, kas tiem nepieciešamas dalībvalstu noteiktajās mūžizglītības stratēģijās.
Lai veicinātu un vienkāršotu reformu, ziņojumā izvirzīti
priekšlikumi kopīgu Eiropas paraugkritēriju un principu
izstrādei un noteikta pamatprasmju sistēmas prioritāte.

(11) Jaunatnes paktā, kas pievienots marta Briseles Eiropadomes

(2005. gada 22.-23. marts) secinājumiem, ir uzsvērta
nepieciešamība vecināt vispārējā galveno prasmju kopuma
attīstīšanu.

AR ŠO IESAKA:

dalībvalstīm iekļaut pamatprasmju nodrošinājumu to mūžizglītības stratēģijās, tostarp stratēģijās vispārējas lasīt un rakstīt
prasmes panākšanai, un izmantot pielikumu “Pamatprasmes
mūžizglītībai – Eiropas pamatprincipu kopums” (turpmāk
“Pamatprincipu kopums”) kā parauginstrumentu, lai nodrošinātu, ka:

1.

pamatizglītība un apmācība visiem jauniešiem piedāvātu
iespējas attīstīt pamatprasmes tādā līmenī, kas tos sagatavotu pieaugušo dzīvei un veidotu pamatu turpmākām
mācībām un darbam;

2.

tie jaunieši, kam nepietiekamas izglītības dēļ, kuras iemesls
ir personiski, sociāli, kultūras vai ekonomiski apstākļi,
nepieciešams īpašs atbalsts izglītības potenciāla realizēšanai,
saņemtu attiecīgu nodrošinājumu;

3.

pieaugušie var attīstīt un atjaunināt savas pamatprasmes
visas dzīves laikā un ka īpaša uzmanība tiek pievērsta mērķa
grupām, kas noteiktas kā prioritātes valsts, reģionālā vai
vietējā nozīmē, piemēram, personas, kurām jāatjaunina
savas prasmes;

4.

būtu attiecīga infrastruktūra izglītības un apmācības
turpināšanai, tostarp skolotāji un pasniedzēji, apstiprināšanas un novērtēšanas procedūras un pasākumi, kuru mērķis
ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi mūžizglītībai un darba
tirgum, kā arī atbalsts izglītojamajiem, apzinoties pieaugušo
mainīgās vajadzības un prasmes;

5.

pieaugušo izglītības un apmācības nodrošinājums atbilst
atsevišķu iedzīvotāju vajadzībām, to cieši saistot ar
nodarbinātības politiku, sociālo politiku, kultūras politiku,
inovāciju politiku un citiem ar jaunatni saistītiem politikas

(12) Vajadzība nodrošināt jauniešiem nepieciešamās pamatpras-

mes un izglītības ieguves līmeņu uzlabošana ir 2005. gada
jūnija Eiropadomes pieņemto Integrēto izaugsmes un
nodarbinātības 2005.–2008. gada pamatnostādņu neatņemama sastāvdaļa. Jo īpaši Nodarbinātības pamatnostādnēs,
atsaucoties uz jaunajām prasībām attiecībā uz prasmēm,
aicina pielāgot izglītības un apmācības sistēmas, precīzāk
nosakot profesiju vajadzības un pamatprasmes, kas ietvertas
dalībvalstu reformu programmās. Turklāt Nodarbinātības
pamatnostādnēs pausts aicinājums nodrošināt integrētu
pieeju dzimumu līdztiesībai un dzimumu līdztiesību visās
veiktajās darbībās un panākt, ka vidējais nodarbinātības
rādītājs Eiropas Savienībā kopumā ir 70 % un sieviešu
nodarbinātības rādītājs ir vismaz 60 %.

(13) Ar šo ieteikumu būtu jāveicina kvalitatīvas un uz nākotni

orientētas tādas izglītības un apmācības attīstība, kas
pielāgota Eiropas sabiedrības vajadzībām, atbalstot un
papildinot dalībvalstu pasākumus, ar kuriem tās nodrošina
to, lai pamatizglītības un apmācības sistēmas visiem
jauniešiem piedāvātu iespējas attīstīt pamatprasmes tādā
līmenī, kas tos sagatavo pieaugušo dzīvei un veido pamatu
turpmākām mācībām un darba dzīvei, un lai pieaugušie
varētu attīstīt un atjaunināt savas pamatprasmes, izmantojot saskaņotas un vispusīgas mūžizglītības nodrošinājumu.
Ar šo ieteikumu arī būtu jānodrošina kopīga Eiropas
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jaunatnes, kultūras un sociālās politikas īstenošanā, un
turpmāk attīstīt saikni ar sociālajiem partneriem un citām
organizācijām, kas strādā šajās jomās;

virzieniem un sadarbojoties ar sociālajiem partneriem un
citām ieinteresētajām pusēm.
AR ŠO ŅEM VĒRĀ KOMISIJAS NOLŪKU:

1.

atbalstīt dalībvalstu centienus izstrādāt to izglītības un
apmācības sistēmas, ieviest un izplatīt šo ieteikumu, tostarp
izmantojot Pamatprincipu kopumu kā avotu, lai veicinātu
mācīšanos no līdzbiedriem un labas prakses apmaiņu un lai
sekotu virzībai un ziņotu par sasniegto darba programmas
“Izglītība un apmācība 2010” divgadu progresa ziņojumos;

2.

kā avotu izmantot Pamatprincipu kopumu, īstenojot
Kopienas izglītības un apmācības programmas, un nodrošināt, ka šīs programmas veicina pamatprasmju apgūšanu;

3.

veicināt plašu Pamatprincipu kopuma izmantošanu attiecīgajās Kopienas politikas jomās un īpaši nodarbinātības,

30.12.2006.

4.

pārskatīt Pamatprincipu kopuma ietekmi darba programmas “Izglītība un apmācība 2010” kontekstā un līdz
2010. gada 18. decembris ziņot Eiropas Parlamentam un
Padomei par gūto pieredzi un saistību ar nākotni.

Briselē, 2006. gada 18. decembrī.
Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā
priekšsēdētājs
J.-E. ENESTAM

30.12.2006.
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PIELIKUMS
PAMATPRASMES MŪŽIZGLĪTĪBAI – EIROPAS PAMATPRINCIPU KOPUMS

Pamatojums un mērķi
Tā kā globalizācija turpina Eiropas Savienībai izvirzīt jaunus izaicinājumus, katram pilsonim būs vajadzīgs plašs
pamatprasmju loks, lai elastīgi piemērotos strauji mainīgajai un savstarpēji ļoti saistītajai pasaulei.
Izglītības loma ir gan sociāla, gan ekonomiska, un tai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņi apgūst
pamatprasmes, kas vajadzīgas, lai viņi varētu elastīgi pielāgoties šādām pārmaiņām.
Jo īpaši būtu jāapmierina izglītojamo atšķirīgās vajadzības, pamatojoties uz dažādām individuālajām prasmēm, nodrošinot
līdztiesīgumu un pieeju tām grupām, kurām personisku, sociālu, kultūras vai ekonomisku apstākļu dēļ ir nepietiekama
izglītība, nepieciešams īpašs atbalsts sava izglītības potenciāla realizēšanai. Šādas grupas ir, piemēram, cilvēki ar zemu
pamatprasmju līmeni, jo īpaši cilvēki ar nepietiekamu lasīt un rakstīt prasmi, skolu nepabeigušie, ilgstoši bezdarbnieki un
cilvēki, kuri atsāk darbu pēc ilgāka pārtraukuma, vecāki cilvēki, migranti un cilvēki ar invaliditāti.
Pamatprincipu kopuma galvenie mērķi šajā sakarā ir šādi:
1)

apzināt un noteikt pamatprasmes, kas vajadzīgas personiskai izaugsmei, pilsoniskai aktivitātei, sociālai kohēzijai un
nodarbinātības iespējām zināšanu sabiedrībā;

2)

atbalstīt dalībvalstu darbu, lai nodrošinātu, ka līdz pamatizglītības un apmācības beigām jaunieši būtu apguvuši
pamatprasmes līdz līmenim, kas viņus sagatavo pieaugušo dzīvei un veido pamatu turpmākām mācībām un darba
dzīvei, un lai pieaugušie varētu attīstīt un atjaunināt savas pamatprasmes visas dzīves laikā;

3)

nodrošināt Eiropas līmeņa parauginstrumentu politikas veidotājiem, izglītības sniedzējiem, darba devējiem un pašiem
izglītojamajiem, lai veicinātu valstu un Eiropas līmeņa centienus, īstenojot saskaņotus kopējos mērķus;

4)

nodrošināt satvaru turpmākai darbībai Kopienas līmenī saistībā gan ar darba programmu “Izglītība un apmācība
2010”, gan ar Kopienas izglītības un apmācības programmām.

Pamatprasmes
Šeit pamatprasmes definētas kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas atbilst kontekstam. Pamatprasmes ir tās, kas ir
nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai iekļautībai un nodarbinātībai.
Šajā Pamatprincipu kopumā ir noteiktas astoņas pamatprasmes:
1)

saziņa dzimtajā valodā;

2)

saziņa svešvalodās;

3)

matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās;

4)

digitālā prasme;

5)

mācīšanās mācīties;

6)

sociālās un pilsoniskās prasmes;

7)

pašiniciatīva un uzņēmējdarbība; un

8)

kultūras izpratne un izpausme.

Pamatprasmes uzskatāmas par vienlīdz svarīgām, jo katra no tām var nodrošināt veiksmīgu dzīvi zināšanu sabiedrībā.
Daudzas prasmes pārklājas un savienojas: vienai sfērai būtiskie aspekti attīsta prasmes citā. Valodas pamatiemaņu prasme,
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lasīt un rakstīt prasme, rēķināšanas un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasme ir būtisks mācību pamats un
mācīšanās mācīties ir atbalsts visām mācību aktivitātēm. Visā Pamatprincipu kopumā atkārtojas vairāki temati: kritiskā
domāšana, radošās spējas, iniciatīva, riska novērtējums, lēmumu pieņemšana un lietišķa emociju pārvaldīšana ir nozīmīga
visās astoņās pamatprasmēs.

1.

Saziņa dzimtajā valodā (1)
Definīcija

Saziņa dzimtajā valodā ir spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, faktus un viedokli gan mutiski, gan
rakstiski (klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana), un atbilstīgā un radošā veidā lingvistiski pilnvērtīgi iekļaujoties
sociālajā un kultūras kontekstā – izglītībā un apmācībā, darbā, mājās un brīvajā laikā.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi

Saziņas prasmes pamatā ir dzimtās valodas apguve, kas ir nesaraujami saistīta ar indivīda izziņas spēju attīstību
interpretēt pasauli un saistīt sevi ar citiem. Saziņai dzimtajā valodā indivīdam nepieciešamas pamata vārdu krājuma,
funkcionālās gramatikas un valodas funkciju zināšanas. Tas ietver izpratni par verbālās mijdarbības galvenajiem
veidiem, literāro un neliterāro tekstu specifiku, dažādu valodas stilu un diapazonu galvenajām īpašībām un valodas un
saziņas daudzveidīgumu dažādos kontekstos.

Indivīdiem vajadzētu būt prasmēm sazināties mutiski un rakstiski dažādās saziņas situācijās un pārvaldīt un piemērot
savu saziņu situācijas prasībām. Šī prasme ietver arī spējas noteikt dažādu veidu tekstu atšķirības un lietot tos, meklēt
un apstrādāt informāciju, izmantot palīglīdzekļus, pārliecinoši un atbilstīgi kontekstam formulēt un izteikt savus
mutiskos un rakstiskos argumentus.

Pozitīva attieksme pret saziņu dzimtajā valodā ietver atvērtību kritiskam un konstruktīvam dialogam, estētisko vērtību
novērtējumu, vēlmi pēc tām censties un interesi mijiedarboties ar citiem. Tas nozīmē izpratni par valodas ietekmi uz
citiem, kā arī izpratni par nepieciešamību saprast un lietot valodu pozitīvi un sociāli atbildīgi.

2.

Saziņa svešvalodās (2)
Definīcija

Saziņai svešvalodās un saziņai dzimtajā valodā plašā nozīmē galveno prasmju aspekti ir kopīgi: tā balstās uz spēju
saprast, izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, faktus un viedokļus gan mutiski, gan rakstiski (klausīšanās,
runāšana, lasīšana un rakstīšana) attiecīgajā sociālā un kultūras konteksta diapazonā – izglītībā un apmācībā, darbā,
mājās, brīvajā laikā – saskaņā ar indivīda vēlmēm vai vajadzībām. Saziņai svešvalodās nepieciešamas arī tādas prasmes
kā informācijas atlase un starpkultūru izpratne. Indivīda lietpratības līmenis būs atšķirīgs četros aspektos (klausīšanās,
runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas), kā arī atšķirīgs dažādām valodām, kā arī atkarīgs no indivīda sociālās un kultūras
iepriekšējās pieredzes, vides vajadzībām un/vai interesēm.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi

Svešvalodu prasmēm nepieciešamas vārdu krājuma funkcionālās gramatikas un valodas funkciju zināšanas un izpratne
par galvenajiem verbālās mijiedarbības un valodas diapazonu veidiem. Svarīgas ir sabiedrības tradīciju zināšanas un
valodu kultūras aspekts un mainīgums.
(1)

(2)

Saistībā ar Eiropas sabiedrību, kurā pastāv kultūras un valodu daudzveidība, ir atzīts, ka dzimtā valoda ne vienmēr ir dalībvalsts oficiālā
valoda un ka spēja sazināties oficiālajā valodā ir priekšnoteikums, kas nodrošina indivīda pilnīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē. Dažās
dalībvalstīs dzimtā valoda var būt viena no vairākām oficiālajām valodām. Pasākumi šādu gadījumu risināšanai ir atsevišķu dalībvalstu
ziņā saskaņā ar konkrētām vajadzībām un apstākļiem.
Svarīgi ir apzināties, ka daudzi eiropieši dzīvo divvalodu vai daudzvalodu ģimenēs un kopienās, un tās valsts, kurā viņi dzīvo oficiālā
valoda var nebūt viņu dzimtā valoda. Tādām grupām šī prasme drīzāk var attiekties uz oficiālo valodu, nevis svešvalodu. Viņu vajadzības,
motivācija un sociāli ekonomiskie iemesli šīs prasmes attīstīšanai, veicinot savu integrāciju, būs atšķirīgi, piemēram, no to cilvēku
vajadzībām, motivācijas un sociāli ekonomiskajiem iemesliem, kas apgūst svešvalodu ceļošanas vai darba dēļ. Pasākumi šo jautājumu
risināšanai, kā arī definīcijas piemērošanai ir katras atsevišķas dalībvalsts ziņā, saskaņā ar tās konkrētajām vajadzībām un apstākļiem.
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Būtiskās prasmes saziņai svešvalodās ietver spējas saprast runāto vēstījumu, sākt, uzturēt un nobeigt sarunas un lasīt,
saprast un veidot tekstus, kas indivīdam nepieciešami. Indivīdiem vajadzētu spēt pareizi izmantot palīglīdzekļus un
mācīties valodas arī neformāli kā daļu no mūžizglītības.
Pozitīva attieksme ietver kultūras daudzveidības novērtējumu un interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru
saziņu.

3.

Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās
Definīcija
A.

Matemātiskās prasmes ir spēja attīstīt un piemērot matemātisko domāšanu, lai risinātu problēmu loku ikdienas
situācijās. Par pamatu ņemot labas rēķināšanas iemaņas, tiek uzsvērts process un aktivitāte, kā arī zināšanas.
Matemātiskās prasmes līdz noteiktiem līmeņiem ietver spējas un vēlmi izmantot matemātiskās domāšanas
veidus (loģisko un telpisko) un tās izpausmes (formulas, modeļus, konstrukcijas, grafikus/diagrammas).

B.

Prasme dabaszinībās attiecas uz spēju un vēlmi izmantot zināšanu un metožu kopumu, ko izmanto dabas
izskaidrošanai, lai noskaidrotu jautājumus un izdarītu uz liecībām pamatotus secinājumus. Prasmi tehnoloģijās
uzskata par zināšanu un metožu izmantojumu, reaģējot uz noteiktām cilvēku vēlmēm vai vajadzībām. Prasme
dabaszinībās un tehnoloģijās ietver cilvēku darbības radīto izmaiņu izpratni un individuālu pilsonisko atbildību.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi
A.

Matemātikā nepieciešamās zināšanas ietver labas zināšanas par skaitļiem, matemātiskām vērtībām un
struktūrām, pamatdarbībām un pamatpaņēmieniem, matemātisko terminu un jēdzienu izpratni un tādu
jautājumu izpratni, uz kuriem matemātika piedāvā atbildes.
Indivīdam vajadzētu būt prasmēm izmantot vienkāršos matemātiskos principus un procesus ikdienā mājās un
darbā, kā arī sekot un novērtēt neatkarīgo mainīgo virknes. Indivīdam būtu jāspēj matemātiski pamatot, saprast
matemātiskos pierādījumus, sazināties matemātikas valodā un izmantot atbilstīgus palīglīdzekļus.
Pozitīva attieksme matemātikā balstās uz patiesības ievērošanu un vēlmi meklēt cēloņus un novērtēt to
ticamību.

B.

Svarīgās zināšanas dabaszinībās un tehnoloģijās ietver dabas pasaules principus, fundamentālos zinātniskos
jēdzienus, principus un metodes, tehnoloģijas un to produktus un procesus, kā arī izpratni par zinātnes un
tehnoloģiju ietekmi uz dabas pasauli. Pēc tam šīm prasmēm būtu jādod indivīdiem iespēja labāk izprast zinātnes
izmantojuma un tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un zinātnes teoriju riskus sabiedrībā kopumā
(saistībā ar lēmumu pieņemšanu, vērtībām, morāles jautājumiem, kultūru utt.).
Prasmes ietver spēju lietot un rīkoties ar tehnoloģiskajiem instrumentiem un iekārtām, kā arī ar zinātniskajiem
datiem, lai uz pierādījumu pamata sasniegtu mērķi, pieņemtu lēmumu vai izdarītu secinājumu. Indivīdiem būtu
arī jāzina zinātnisko pētījumu būtiskie raksturlielumi un vajadzētu būt spējīgiem runāt par secinājumiem un
pamatojumu, saskaņā ar kuriem tie izdarīti.
Prasme ietver kritiska vērtējuma un zinātkāru attieksmi, interesi par ētikas jautājumiem drošības un ilgtspējas
aspektā – īpaši saistībā ar zinātnes un tehnoloģiju progresu, kas attiecas uz personisko dzīvi, ģimeni, sabiedrību
un globāliem jautājumiem.

4.

Digitālā prasme
Definīcija
Digitālā prasme ietver pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības tehnoloģiju (IST) izmantojumu darbā, brīvajā
laikā un saziņā. Pamatiemaņas IKT veicina datoru izmantošanu, lai iegūtu, novērtētu, uzglabātu, radītu, sniegtu
informāciju un apmainītos ar to, un komunicētos un piedalītos sadarbības tīklos ar interneta palīdzību.
Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi
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Digitālā prasme prasa skaidru dabas, IST lomas un iespēju izpratni un zināšanas ikdienā: personiskajā un sabiedriskajā
dzīvē un darbā. Tā ietver tādas galvenās datoru izmantojuma jomas kā tekstapstrāde, elektroniskās tabulas, datu bāzes,
informācijas uzglabāšana un vadība un izpratni par interneta un saziņas iespējām un potenciālo risku, izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pastu, tīkla rīkus) darbam, atpūtai, informācijas pārraidei un sadarbībai tīklā,
mācībām un pētījumiem. Indivīdiem būtu jāizprot, kā IST var veicināt radošu pieeju un inovāciju, un vajadzētu zināt
arī ar pieejamo informāciju saistītos spēkā esamības un ticamības aspektus un ar IST interaktīvo lietojumu saistītos
juridiskos un ētikas principus.

Nepieciešamās prasmes ietver: spēju meklēt, savākt un apstrādāt informāciju un izmantot to kritiski un sistēmiski,
novērtējot tās nozīmi un atšķirot reālo no virtuālā, tajā pašā laikā apzinoties to saikni. Indivīdiem vajadzētu būt
prasmēm izmantot rīkus, lai radītu, prezentētu un saprastu sarežģītu informāciju, un spējai piekļūt, meklēt un
izmantot interneta pakalpojumus. Indivīdiem arī būtu jāspēj lietot IST, lai veicinātu kritisku domāšanu, radošu pieeju
un inovāciju.

IST izmantošanai nepieciešama kritiska un pārdomāta attieksme pret pieejamo informāciju un atbildīga interaktīvo
plašsaziņas līdzekļu izmantošana. Interese līdzdarboties apvienībās un tīklos kultūras, sabiedriskā un/vai profesionālā
nolūkā arī veicina šo prasmi.

5.

Mācīšanās mācīties
Definīcija:

“mācīšanās mācīties” ir spēja uzņemties un turpināt mācības, organizēt savas mācības, tostarp efektīvi plānojot laiku
un informāciju, gan individuāli, gan grupās. Šī prasme ietver izpratni par savu mācību procesu un vajadzībām, nosakot
pieejamās iespējas un spēju pārvarēt šķēršļus, lai mācītos veiksmīgi. Šī prasme nozīmē jaunu zināšanu un prasmju
ieguvi, apstrādi un uzņemšanu un vadošu norādījumu meklēšanu un izmantošanu. Mācīšanās mācīties iesaista
izglītojamo iepriekšējo zināšanu un dzīves pieredzes papildināšanā, lai izmantotu zināšanas un prasmes dažādos
kontekstos – mājās, darbā, izglītībā un apmācībā. Indivīda prasmei galvenais ir motivācija un ticība sev.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi

Ja mācības ir vērstas uz konkrētu darbu vai karjeras mērķiem, indivīdam vajadzētu būt zināšanām par tiem
nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, iemaņām un kvalifikācijām. Visos gadījumos mācīšanās mācīties prasa, lai
indivīds zinātu un izprastu tā izvēlētās mācīšanās stratēģijas, viņa prasmju un kvalifikāciju stiprās un vājās puses un
būtu spējīgs meklēt izglītības un apmācības iespējas un tam pieejamos vadošos norādījumus un/vai atbalstu.

Mācīšanās mācīties prasmes, pirmkārt, prasa tādas fundamentālās pamatiemaņas kā lasīt un rakstīt prasme,
rēķināšanas prasme un IKT prasme, kas nepieciešamas turpmākām mācībām. Pamatojoties uz šīm prasmēm,
indivīdam vajadzētu būt spējīgam piekļūt, iegūt, apstrādāt un uzņemt jaunas zināšanas un prasmes. Tam nepieciešama
efektīva paša izglītojamā mācību, karjeras un darba organizācijas shēmu vadība un jo īpaši spēja būt neatlaidīgam
mācībās, ilgstoši koncentrēties un kritiski pārdomāt mācību nolūkus un mērķus. Indivīdiem vajadzētu būt spējīgiem
ne tikai patstāvīgi un pašdisciplinējoši veltīt laiku mācībām, bet arī strādāt kolaboratīvi, kas ir mācību procesa daļa,
iegūt no darba neviendabīgā grupā un dalīties ar to, ko ir iemācījušies. Indivīdiem vajadzētu būt spējīgiem organizēt
savas mācības, novērtēt savu darbu un, ja nepieciešams, meklēt padomu, informāciju un atbalstu.

Pozitīva attieksme ietver motivāciju un ticību sev, lai ar panākumiem mācītos visas dzīves laikā. Uz problēmu
risināšanu vērsta attieksme veicina gan pašu mācīšanās procesu, gan indivīda spēju pārvarēt šķēršļus un pielāgoties
izmaiņām. Vēlme likt lietā iepriekš apgūto un dzīves pieredzi un zinātkāre meklēt iespējas mācīties un likt lietā apgūto
dažādās dzīves situācijās ir būtisks pozitīvas attieksmes elements.

6.

Sociālās un pilsoniskās prasmes
Definīcija

Šīs prasmes ietver personīgās, starppersonu un starpkultūru prasmes un attiecas uz visām uzvedības formām, kas
sagatavo indivīdus efektīvai un lietišķai dalībai sabiedriskajā un darba dzīvē, un īpaši sabiedrībās, kas kļūst aizvien
daudzveidīgākas, un, ja nepieciešams, konfliktu risināšanai. Pilsoniskā prasme sagatavo indivīdus pilnīgai līdzdalībai
pilsoniskajā dzīvē, kas pamatojas uz zināšanām par sociāliem un politiskiem jēdzieniem, struktūru, gatavību aktīvai un
demokrātiskai līdzdalībai.
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Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi

A.

Sociālā prasme ir saistīta ar personisko un sociālo labklājību, kam nepieciešama izpratne par to, kā nodrošināt
optimālu fizisko un garīgo veselību, kas tostarp ir paša cilvēka, viņa ģimenes un tuvākās sociālās vides resursi, kā
arī zināšanas par to, kā veselīgs dzīvesveids var veicināt to. 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.

Šīs prasmes būtiskās iemaņas ietver spēju lietišķi komunicēt dažādās vidēs, būt iecietīgiem, izteikt un saprast
atšķirīgus viedokļus, sarunāties, spējot radīt uzticību, un just empātiju. Indivīdiem vajadzētu būt spējīgiem
pārvarēt stresu un frustrāciju un runāt par to lietišķi, kā arī atšķirt personisko sfēru no profesionālās.

Šī prasme pamatojas uz sadarbības, pašpārliecības un integritātes attieksmi. Indivīdiem vajadzētu būt interesei
par sociāli ekonomisko attīstību un starpkultūru saziņu, un būtu jāciena daudzveidība un citi, kā arī vajadzētu
būt gataviem gan pārvarēt aizspriedumus, gan atbalstīt kompromisu.

B.

Pilsoniskā prasme balstās uz zināšanām par demokrātiju, tieslietām, līdztiesību, pilsonību un pilsoņu tiesībām,
tostarp par to, kā tās ir izteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un starptautiskās deklarācijās un kā tās
tiek piemērotas dažādās iestādēs vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Tā ietver zināšanas par
mūsdienu notikumiem, kā arī par galvenajiem notikumiem un tendencēm valsts vēsturē, Eiropas un pasaules
vēsturē. Papildus tam būtu jāattīsta izpratne par sociālo un politisko kustību mērķiem, vērtībām un politikām.
Būtiska nozīme ir arī zināšanām par Eiropas integrāciju un ES struktūru, galvenajiem mērķiem un vērtībām, kā
arī izpratnei par dažādību un kultūras identitātēm Eiropā.

Pilsoniskās prasmes iemaņas ir saistītas ar spēju kopā ar citiem efektīvi iesaistīties sabiedrības pārvaldē, izrādīt
solidaritāti un interesi tādu problēmu risināšanā, kas ietekmē vietējo un plašāku sabiedrību. Tas ietver kritisku un
radošu domāšanu un lietišķu līdzdalību kopienas vai apkārtnes pasākumos un lēmumu pieņemšanā visos
līmeņos, sākot no vietējā līdz valsts un Eiropas līmenim, jo īpaši ar balsošanu.

Cilvēktiesību, tostarp vienlīdzības, kā demokrātijas pamata, pilnīga ievērošana un dažādu reliģiju vai etnisko
grupu vērtību sistēmu atšķirību novērtēšana un izpratne veido pozitīvas attieksmes pamatu. Tas nozīmē gan
piederības sajūtu savai vietai, valstij, ES un Eiropai kopumā, un pasaulei, gan vēlmi piedalīties demokrātiskā
lēmumu pieņemšanā visos līmeņos. Tas 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.

7.

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība
Definīcija

Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība attiecas uz indivīda spējām pārvērst idejas darbībā. Tā ietver radošu pieeju, inovāciju
un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu mērķus. Tā atbalsta indivīdus ne tikai
ikdienas dzīvē mājās un sabiedrībā, bet arī darbavietā, palīdzot apzināties darba nozīmi un izmantot izdevības, un ir
īpašu zināšanu un prasmju pamats, kas nepieciešamas tiem, kas veicina vai nodarbojas ar sociālo darbību vai
komercdarbību. Tam būtu jāietver ētisko vērtību apzināšanās un jāveicina laba pārvaldība.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi

Nepieciešamās zināšanas ietver kritisku izpratni par pieejamām iespējām personiskai, profesionālai un/vai
komercdarbībai, ietverot “plašākas ainas” jautājumus, kas nodrošina kontekstu, kurā cilvēki dzīvo un strādā,
piemēram, plašāka izpratne par ekonomikas darbības principiem un iespējām vai izaicinājumiem, ar ko sastopas darba
devējs vai organizācija. Indivīdiem būtu arī jāapzinās uzņēmuma ētiskā nostāja un tas, kā viņi var būt labais spēks,
piemēram, ar godīgu tirdzniecību vai sociālu organizāciju.
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Prasmes ir saistītas ar proaktīvu projektu vadību (ietverot, piemēram, prasmi plānot, organizēt, vadīt, uzņemties līdera
lomu un deleģēt, analizēt, sazināties, sniegt norādījumus, novērtēt un uzskaitīt), efektīvu pārstāvēšanu un sarunu
veikšanu, kā arī spēju strādā gan individuāli, gan sadarbojoties komandās. Būtiska ir spēja spriest par savām stiprajām
un vājajām vietām un noteikt tās, un novērtēt un pieņemt risku tā un tad, kad tas nepieciešams.
Uzņēmējdarbības attieksmi raksturo iniciatīva, proaktivitāte, neatkarība un inovācija personiskajā un sabiedriskajā
dzīvē, tāpat kā darbā. Tā ietver arī motivāciju un apņēmību sasniegt mērķus, vai tie būtu personiski nolūki vai mērķi,
kas kopīgi ar citiem, tostarp darba mērķi.

8.

Kultūras izpratne un izpausme
Definīcija:
ideju, pieredzes un emociju nozīmes novērtējums vairākos plašsaziņas līdzekļos, tostarp mūzikā, izpildītājmākslā,
literatūrā un vizuālajā mākslā.
Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo prasmi
Kultūras zināšanas ietver izpratni par vietējā, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un tā vietu pasaulē. Tās ietver
pamatzināšanas par lielākajiem kultūras darbiem, tostarp populāro mūsdienu kultūru. Ir būtiski izprast Eiropas (un
citu pasaules reģionu) kultūras un valodu daudzveidību, vajadzību saglabāt to un estētisko faktoru nozīmi ikdienas
dzīvē.
Prasmes saistītas gan ar novērtējumu, gan izpausmi: indivīda iedzimto spēju pašizpausmi dažādos plašsaziņas
līdzekļos un mākslas darbu un izpildītājmākslas novērtējumu un baudījumu. Prasmes ietver arī spēju saistīt savus
radošos un izpausmes uzskatus ar citu atzinumiem un noteikt un realizēt sociālās un ekonomiskās iespējas kultūras
pasākumos. Kultūras izpausme ir būtiska, lai attīstītu radošās iemaņas, kuras var daudzveidīgi izmantot profesionālajā
saskarsmē.
Pilnīga savas kultūras izpratne un identitātes izjūta var būt pamats atklātai attieksmei un cieņai pret kultūras
daudzveidības izpausmēm. Pozitīva attieksme ietver arī jaunradi un vēlmi attīstīt estētiskās spējas ar māksliniecisku
pašizpausmi un līdzdarbību kultūras dzīvē.
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