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Pozměňovací návrh 1
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že první zásada 
evropského pilíře sociálních práv 
zdůrazňuje význam zachování a získávání 
dovedností pro „zajištění rovných 
příležitostí a přístupu na trh práce“ a 
stanoví, že každý má právo na „kvalitní a 
inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu 
a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl 
dovednosti, které mu umožní plně se 
zapojit do společnosti a úspěšně zvládat 
přechody na trhu práce“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi;

A. vzhledem k tomu, že země s 
vysokou mírou urbanizace, vysokým 
podílem obyvatel s vyšším vzděláním, 
vysokou úrovní širokopásmového 
připojení a mobilního přístupu k internetu 
v domácnostech mají rovněž větší počet 
občanů se základními nebo pokročilými 
digitálními dovednostmi1a;

__________________

1a Řízení digitálních dovedností zítřka: 
jaké závěry můžeme vyvodit z 
mezinárodních srovnávacích ukazatelů?, 
s. 17 
https://unesdoc.unesco.org/in/documentVi

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
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ewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_
0000261853&file=/in/rest/annotationSVC
/DownloadWatermarkedAttachment/attac
h_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-
9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&u
pdateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/4822
3/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.mult
i&fullScreen=true&locale=en#1364_18%
20tomorrows%20digital%20skills%20E_I
NT.indd%3A.23114%3A1287 

Or. pl

Pozměňovací návrh 3
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi;

A. vzhledem k tomu, že podle 
průzkumu PISA, který provedla OECD v 
roce 2018, neměl velký počet domácností s 
nízkými příjmy přístup k počítačům; 
vzhledem k tomu, že podle Eurostatu byly 
v roce 2019 v EU značné rozdíly v 
přístupu k širokopásmovému internetu, a 
to od 74 % domácností v kvartilu s 
nejnižšími příjmy až po 97 % domácností 
v kvartilu s nejvyššími příjmy; vzhledem k 
tomu, že v zemích, kde mají domácnosti 
větší přístup k širokopásmovému připojení, 
žije také vyšší počet občanů se základními 
nebo pokročilejšími digitálními 
kompetencemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000261853&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_6b0c9497-27a0-4127-b54e-9dffa08d257f%3F_%3D261853eng.pdf&updateUrl=updateUrl4464&ark=/ark:/48223/pf0000261853/PDF/261853eng.pdf.multi&fullScreen=true&locale=en#1364_18%20tomorrows%20digital%20skills%20E_INT.indd%3A.23114%3A1287
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi;

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi, 
ačkoli stále existují rozdíly v přístupu k 
nástrojům IT a k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi;

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde 
mají domácnosti větší přístup k 
širokopásmovému připojení, žije také vyšší 
počet občanů se základními nebo 
pokročilejšími digitálními kompetencemi; 
vzhledem k tomu, že řada regionů trpí 
nízkou konektivitou, což vede k 
nedostatečnému přístupu místních občanů 
k příležitostem pro rozvoj digitálních 
dovedností a vytváří digitální propast v 
oblasti zaměstnání, která se může časem 
prohloubit;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
používalo internet již 85 % občanů, 
přičemž pouze 58 % mělo alespoň 
základní digitální dovednosti1a; vzhledem 
k tomu, že pracovní podmínky se rychle 
vyvíjejí a odhaduje se, že 65 % dnešních 
dětí, které nastupují do základní školy, 
bude nakonec pracovat na zcela nových 
typech pracovních míst, jež ještě 
neexistují1b;
__________________
1a Index digitální ekonomiky a 
společnosti (DESI) 2020, Evropská 
komise
1b Světové ekonomické fórum, 
„Budoucnost pracovních míst“, září 2018 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropská 
unie je založena na souboru společných 
základních hodnot, mezi něž patří úcta k 
lidské důstojnosti, svoboda, rovnost a 
dodržování lidských práv a práv 
příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že 
členské státy jsou odpovědné za zajištění 
rovného přístupu ke vzdělání pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že znevýhodněné 
skupiny evropské společnosti obecně trpí 
nedostatečným přístupem k odpovídajícím 
zdrojům, včetně moderních technologií a 
vybavení, jejichž získání a údržba jsou 
nákladné, což vede ke zvětšující se 
propasti v přístupu k digitálním 
technologiím v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že 44 % 
obyvatelstva EU má nízké nebo nemá 
žádné digitální dovednosti1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/EN/COM-2018-24-F1-EN-
MAIN-PART-1.PDF

Or. pl

Pozměňovací návrh 10
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že digitální 
propast přispívá k sociálnímu vyloučení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že digitalizace 
má obrovský potenciál zvýšit produktivitu 
a zlepšit blahobyt, avšak může také 
prohloubit nerovnosti, pokud budou 
někteří opomenuti, zejména 
znevýhodněné skupiny nebo regiony; 
vzhledem k tomu, že digitální propast v 
raném dětství má negativní dopad na 
vyhlídky na zaměstnání v pozdějším 
životě; vzhledem k tomu, že v souvislosti 
se vzděláváním na dálku a prací z domova 
by digitální propast mohla vést k dalším 
nerovnostem, vyloučení a diskriminaci; 
vzhledem k tomu, že podle indexu 
digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 
42 % Evropanů stále neovládá základní 
digitální dovednosti; vzhledem k tomu, že 
úroveň digitálních dovedností má 
specifické socioekonomické, genderové, 
věkové a geografické aspekty i aspekty 
související s přístupností, které je třeba 
řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
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Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila a ještě vyostřila 
hluboké nerovnosti v přístupu ke vzdělání 
a digitálnímu připojení v některých 
zemích a regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 ukázala, jak jsou některé 
znevýhodněné sociální skupiny, jako jsou 
Romové, neúměrně zasaženy krizí kvůli 
skutečnosti, že digitální vzdělávání často 
není pro jejich děti dosažitelné a/nebo 
cenově dostupné v důsledku chybějícího 
vhodného vybavení IT, připojení k 
internetu a elektrické síti, což dále 
prohlubuje nerovnosti ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 prohloubila stávající 
nedostatky, s nimiž se potýkají osoby se 
zdravotním postižením a zvláštními 
potřebami při přístupu k internetu; 
vzhledem k tomu, že podle Evropského 
fóra zdravotně postižených každá třetí 
osoba se zdravotním postižením nikdy 
nepoužila internet; vzhledem k tomu, že 
článek 9 Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením vyžaduje stejnou 
dostupnost informací a komunikačních 
technologií a systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že veřejné 
instituce jsou odpovědné za vytváření 
podmínek příznivých pro rozvoj 
digitálních kompetencí pro všechny 
jednotlivce a sociální skupiny a za 
zajištění rovného přístupu k digitálnímu 
obsahu a službám, včetně zajištění 
digitální přístupnosti mobilních 
internetových stránek a aplikací veřejných 
subjektů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že stále 
přetrvávají značné rozdíly v digitálních 
dovednostech žen a mužů, které se podle 
předpokladů budou ještě zvětšovat; 
vzhledem k tomu, že ženy zastávají pouze 
17 % pracovních míst v odvětví 
technologií, a to navzdory 54% podílu 
studentek v terciárním vzdělávání; 
vzhledem k tomu, že podle Eurostatu tvoří 
ženy pouze jednu třetinu absolventů oborů 
STEM; vzhledem k tomu, že úsilí o řešení 
genderových předsudků a nerovnosti v 
digitálním odvětví je nedostatečné; 
vzhledem k tomu, že rozdíly mezi ženami a 
muži jsou patrné zejména v odvětví umělé 
inteligence, kde ženy v celosvětovém 
měřítku tvoří pouze 22 % pracovníků, 
čímž se upevňuje mužská trajektorie v 
digitálním odvětví v dohledné 
budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že 10 % 
domácností ve venkovských oblastech EU 
nemá přístup k pevnému internetu a 
dalších 41 % domácností není pokryto 
širokopásmovým připojením1a;
__________________
1a Evropská komise (2020). Index digitální 
ekonomiky a společnosti (DESI) – 
hodnoty EU-28 (včetně Spojeného 
království)
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Pozměňovací návrh 18
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že starší lidé jsou 
více ohroženi digitálním vyloučením; 
vzhledem k tomu, že pouze 35 % osob ve 
věku 55-74 let má základní digitální 
dovednosti ve srovnání s 82 % osob ve 
věku 16-24 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání, odbornou přípravu, investice 
do digitální infrastruktury nebo 
poskytování vybavení umožňujícího 
žákům a učitelům distanční výuku doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních; vzhledem k 
tomu, že kvalita a dostupnost výuky 
během pandemie se liší podle dostupnosti 
infrastruktury a zařízení, disponibility 
pedagogů s digitálními dovednostmi, 
včetně schopnosti přizpůsobit výukové 
metody, a podle existence využitelného a 
dostupného digitálního obsahu, nástrojů, 
služeb a platforem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků a 
pracovníků doma i ve vzdělávacích 
zařízeních;

Or. en



PE659.046v01-00 14/79 AM\1216297CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 22
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam a nedostatek 
digitálních kompetencí a potřebu tyto 
kompetence zdokonalit, mimo jiné pokud 
jde o vzdělávání nebo poskytování 
vybavení umožňujícího distanční výuku 
žáků doma i ve vzdělávacích zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí pro všechny občany bez 
ohledu na jejich pracovní obor nebo 
osobní pozadí a potřebu tyto kompetence 
posílit, mimo jiné pokud jde o vzdělávání 
nebo poskytování vybavení umožňujícího 
distanční výuku žáků doma i ve 
vzdělávacích zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních, a vzhledem k 
tomu, že i nadále je klíčová výuka ve třídě, 
neboť digitální nástroje nemohou 
prezenční výuku nikdy plně nahradit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma i 
ve vzdělávacích zařízeních;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová 
pandemie zdůraznila význam digitálních 
kompetencí a potřebu tyto kompetence 
zdokonalit, mimo jiné pokud jde o 
vzdělávání nebo poskytování vybavení 
umožňujícího distanční výuku žáků doma, 
se zvláštním důrazem na rodiny s více 
dětmi, rodiny s jedním rodičem a 
nízkopříjmové rodiny, i ve vzdělávacích 
zařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že předpokladem 
digitálního vzdělávání je poskytování 
digitální infrastruktury a digitálního 
vybavení; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti je třeba věnovat zvláštní 
pozornost znevýhodněným a venkovským 
oblastem; vzhledem k tomu, že navzdory 
tomu, že velká většina domácností má 
přístup k počítači, rozdíly mezi členskými 
státy a regiony jsou stále značné; 
vzhledem k tomu, že se v jednotlivých 
členských státech i v jejich rámci značně 
liší přístup k počítačům ve školách; 
vzhledem k tomu, že nedostatek 
digitálního vybavení a připojení ve 
školách má škodlivý dopad na vzdělávání 
studentů v oblasti digitálních dovedností 
a na dostupnost digitálních výukových 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rekvalifikace 
a prohlubování dovedností jsou rovněž 
nezbytné pro přizpůsobení se podmínkám 
dlouhodobé práce z domova, která se v 
důsledku krize COVID-19 rozšíří; 
vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé by 
měli všem zaměstnancům poskytovat 
digitální školení a digitální vybavení, 
přičemž by měli věnovat pozornost 
specifickým potřebám, mimo jiné 
poskytování přiměřených úprav osobám 
se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 ukázala, že existuje velké procento 
žáků a studentů, kteří nemají přístup k 
internetu a digitálním nástrojům, a což 
velmi omezuje jejich přístup ke vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 představuje bezprecedentní 
výzvu pro učitele a školitele na všech 
úrovních, včetně odborného vzdělávání a 
přípravy; vzhledem k tomu, že před krizí 
se pouze 39 % učitelů v EU cítilo dobře 
nebo velmi dobře připraveno používat 
digitální technologie pro výuku, přičemž 
mezi členskými státy existují značné 
rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło



PE659.046v01-00 18/79 AM\1216297CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že během 
koronavirové pandemie se počet hodin, jež 
žáci v některých členských státech strávili 
u vzdělávacích činností, snížil až o 
polovinu1a; vzhledem k tomu, že i dočasné 
uzavření vzdělávacích zařízení může mít 
závažné důsledky pro žáky a že zkrácení 
doby výuky může mít negativní dopad na 
výsledky učení a prohloubit stávající 
sociální nerovnosti1b;
__________________
1a Z nedávno zveřejněné německé studie 
vyplývá, že více než polovina studentů (57 
%) měla on-line výuku méně než jednou 
týdně a pouze 6 % denně. 38 % studentů 
uvádí, že věnují školním aktivitám 
maximálně dvě hodiny a 74 % maximálně 
čtyři hodiny denně. Další informace: 
Institut IFO (2020): Vzdělávání v době 
koronakrize: Jak žáci trávili čas v době 
uzavření škol a jaká vzdělávací opatření 
Němci podporují? 
1b Společné výzkumné středisko (2020). 
Pravděpodobný dopad pandemie COVID-
19 na vzdělávání: Úvahy na základě 
dostupné literatury a aktuálních 
mezinárodních souborů údajů. 
Lucembursko: publikace Evropské unie.

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že cílem 
digitálního vzdělávání je připravit 
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studenty na dovedné využívání digitálních 
technologií v různých oblastech života;

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že digitální 
vzdělávání je celoživotním úkolem, a to 
jak v rámci vzdělávacího systému, tak 
mimo něj;

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst, pro 
zlepšování přístupu k základním službám a 
odstraňování digitálního či společenského 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tatjana Ždanoka
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
všechny skupiny obyvatelstva, aby byly 
schopny přizpůsobit se měnícím se 
potřebám stále více digitalizovaného světa, 
a pro boj proti diskriminaci, snižování 
počtu pracovních míst a negativním 
společenským jevům, jako je omezený 
přístup k základním službám, digitální či 
společenské vyloučení; vzhledem k tomu, 
že během karantény byla online 
komunikace jediným prostředkem 
kontaktu v rodinách, v důsledku čehož 
byly sociálně izolovány starší osoby, které 
neměly digitální podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám, 
digitální či společenské vyloučení; 
vzhledem k tomu, že se v celé Evropě 
zlepšil přístup k digitálním technologiím, 
avšak rozdíly mezi ženami a muži a 
generační rozdíly a rozdíly mezi různými 
socioekonomickými zázemími a 
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městskými/venkovskými oblastmi stále 
přetrvávají a ohrožují 
konkurenceschopnost a důstojná pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním, digitální či 
společenské vyloučení; vzhledem k tomu, 
že celoživotní vzdělávání má dobrý 
potenciál k překlenutí propasti mezi 
dovednostmi a potřebami trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 

C. vzhledem k tomu, že zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace 
prostřednictvím digitálního a online 
vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností 
je věcí nejen individuální ale také 
společenské odpovědnosti a je nezbytný 
pro přizpůsobení se měnícím se potřebám 
stále více digitalizovaného trhu práce a pro 
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vyloučení; boj proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám, 
digitální či společenské vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce i nové 
pracovní realitě, jako je práce na dálku, a 
pro boj proti snižování počtu pracovních 
míst a negativním společenským jevům, 
jako je omezený přístup k základním 
službám, digitální či společenské 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám, 
digitální či společenské vyloučení, zejména 
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vyloučení; v případě starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozvoj 
digitálních dovedností je nezbytný pro 
přizpůsobení se měnícím se potřebám stále 
více digitalizovaného trhu práce a pro boj 
proti snižování počtu pracovních míst a 
negativním společenským jevům, jako je 
omezený přístup k základním službám a 
dávkám, digitální či společenské 
vyloučení;

C. vzhledem k tomu, že včasný a 
celoživotní rozvoj digitálních dovedností je 
nezbytný pro přizpůsobení se měnícím se 
potřebám stále více digitalizovaného trhu 
práce a pro boj proti snižování počtu 
pracovních míst a negativním 
společenským jevům, jako je omezený 
přístup k základním službám, digitální či 
společenské vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ekologická a 
digitální transformace představují pro 
trhy práce významnou výzvu, neboť 
postihují různá odvětví a podniky a 
prohlubují rozdíly v kvalifikaci a 
nerovnosti mezi pracovníky i mezi 
podniky; vzhledem k tomu, že se 
odhaduje, že 30 % pracovních míst v EU 
(50 % celosvětově) v příštích 25 letech 
zanikne a bude nahrazeno pracovními 
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místy vyžadujícími pokročilé digitální 
dovednosti; vzhledem k tomu, že 
vzdělávání, odborná příprava a celoživotní 
učení budou hrát klíčovou úlohu, pokud 
jde o spravedlivý přechod k digitální 
ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že učení a výuka 
on-line i digitální nástroje musí i nadále 
doplňovat běžné školní a výukové metody 
ve všech fázích vzdělávacího období; 
vzhledem k tomu, že osobami 
odpovědnými za vzdělávání dětí jsou 
nadále učitelé a pedagogové; vzhledem k 
tomu, že rodiče nemohou a neměli by 
nahrazovat tyto odborníky ani při výuce 
on-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vzdělávání je 
investicí do naší společné budoucnosti a 
hlavním nástrojem rozvoje a seberealizace 
každého jednotlivce; vzhledem k tomu, že 
kvalitní vzdělávání pozitivně ovlivňuje 
sociální soudržnost jako předpoklad 
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hospodářského růstu, tvorby pracovních 
míst a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že digitální 
gramotnost se rychle stává 
všudypřítomnou dovedností potřebnou pro 
pracovní místa, která měla dříve jen 
malou nebo vůbec žádnou vazbu na 
digitální oblast, včetně odborných nebo 
manuálních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že bychom si 
měli být vědomi důležitosti fyzické 
interakce a komunikace a z ní plynoucích 
sociálních a měkkých dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev



PE659.046v01-00 26/79 AM\1216297CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v podstatě 
chybí dokumenty, které by hodnotily jak 
jednotlivé projekty, tak celé strategie, jež 
by členské státy v oblasti digitalizace měly 
provádět, v důsledku čehož není možné 
stanovit souvislost mezi danou intervencí a 
zaznamenaným nárůstem digitálních 
kompetencí;

D. vzhledem k tomu, že je obtížné 
stanovit jasnou souvislost mezi danou 
intervencí a zaznamenaným nárůstem 
digitálních kvalifikací v důsledku 
nedostatečného výzkumu strategií 
digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že vícestranný 
přístup zahrnující podniky, mezinárodní 
organizace, akademickou obec a 
občanskou společnost je stále důležitější;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že existuje jasná 
potřeba shromažďování kvalitních údajů 
a výměny osvědčených postupů mezi 
členskými státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k 
větší spravedlnosti a zvýšit efektivitu 
vzdělávání;

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k 
větší spravedlnosti, zvýšit efektivitu 
vzdělávání a řešit polarizaci pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k 
větší spravedlnosti a zvýšit efektivitu 
vzdělávání;

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k 
větší spravedlnosti a zvýšit kvalitu, 
inkluzivnost a efektivitu vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
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Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k 
větší spravedlnosti a zvýšit efektivitu 
vzdělávání;

E. vzhledem k tomu, že podporou 
digitální připravenosti všeobecně 
zaměřených i odborných škol stejně jako 
individualizací a inovacemi ve 
vzdělávacích systémech lze zlepšit 
výsledky studentů všech věkových skupin 
v oblasti vzdělávání, přispět k větší 
spravedlnosti a zvýšit efektivitu 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podpora a 
aktualizace digitálních dovedností je 
prioritou pro lidi, kteří jsou již v aktivním 
zaměstnání a kteří vidí, jak se jejich práce 
postupně automatizuje a digitalizuje;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)



AM\1216297CS.docx 29/79 PE659.046v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jakákoli 
strategie digitálního vzdělávání musí 
uplatňovat přístup celoživotního učení, 
zasahovat do všech odvětví vzdělávání a 
odborné přípravy a zahrnovat jak 
formální, tak neformální prostředí 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že digitální 
nástroje mohou pomoci procesu učení, 
musí zůstat doplňkem fyzické přítomnosti 
pedagogů i jejich odbornosti a úsudku;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že by digitální 
vzdělávání mělo pomoci řešit určité výzvy, 
jako jsou dezinformace a radikalizace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že odborné 
vzdělávání a příprava jsou nezbytnou 
součástí evropských vzdělávacích systémů, 
které vybavují mladé lidi a dospělé 
kvalifikacemi a kompetencemi nezbytnými 
pro zaměstnání a celoživotní učení;  
vzhledem k tomu, že absolventi odborného 
vzdělávání a přípravy představují přibližně 
polovinu absolventů vyššího 
sekundárního vzdělávání v Evropské unii; 
vzhledem k tomu, že odborné vzdělávání a 
příprava budou hrát klíčovou úlohu při 
řešení výzev spojených s ekologickou a 
digitální transformací a budou mít klíčový 
význam pro zajištění potřebné kvalifikace 
pracovníků pro trh práce v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že by měla být 
věnována zvláštní pozornost také dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami, které 
mají problémy s učením nebo zdravotní 
postižení, což jim ztěžuje učení na dálku 
než většině dětí v jejich věku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že digitální 
negramotnost a nízká úroveň digitálních 
kvalifikací ohrožují demokratické základy 
společnosti, neboť jsou překážkou 
sociálního začlenění a zvyšují zranitelnost 
občanů, pokud jde o krádež identity a dat, 
kybernetickou šikanu, dezinformační 
kampaně a podvody na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zvýraznila skutečnost, že při 
definování cílů, mechanismů a prostředků 
digitálního vzdělávání by měl být 
uplatňován mnohostranný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že Evropská 
rada navrhla v souvislosti s příštím VFR 
výrazné škrty u stěžejních programů v 
oblasti vzdělávání, jako je Erasmus+; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
opakovaně požadoval ambiciózní rozpočet 
a navýšení částek přidělených na 
programy související se vzděláváním; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament 
podporuje přidělení 10 % prostředků z 
fondu na podporu oživení na vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že mezi členskými 
státy EU a v jejich rámci stále přetrvávají 
rozdíly, pokud jde o digitální 
infrastrukturu a digitální dovednosti, což 
by mohlo vést k sociálnímu a digitálnímu 
vyloučení a bránit růstu EU 
podporujícímu začlenění; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily investice do 
digitální infrastruktury, digitálního 
vzdělávání a rozvoje digitálních 
dovedností s cílem zajistit, aby EU zaujala 
vedoucí úlohu při utváření digitálního 
věku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že by členské státy  
měly zajistit, aby vzdělávací instituce a 
pedagogové byli dobře připraveni 
poskytovat distanční výuku; vyzývá 
členské státy a příslušné vnitrostátní a 
regionální orgány, aby zajistily 
odpovídající digitální infrastrukturu, 
výukové materiály a kvalifikované učitele, 
což je předpokladem pro účinné 
poskytování výuky on-line;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost průběžné odborné 
přípravě a profesnímu rozvoji učitelů a 
školitelů na všech úrovních, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy, a 
poskytnout jim nástroje IT s cílem 
zlepšovat jejich digitální kompetence, 
včetně mechanismů hodnocení dovedností 
a certifikace, k čemuž lze využívat 
programy jako např. e-Twinning, EPALE 
nebo Erasmus+; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby se učitelé a školitelé na všech 
úrovních stali jádrem procesu digitálního 
vzdělávání, a to jak při navrhování, tak při 
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provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
učitelé a pedagogičtí pracovníci měli 
přístup k odborné přípravě a aby jí mohli 
věnovat čas s cílem zlepšovat své digitální 
kompetence a pedagogické postupy, včetně 
mechanismů hodnocení dovedností a 
certifikace, k čemuž lze využívat programy 
jako např. e-Twinning, EPALE nebo 
Erasmus+, a být schopni podporovat 
kvalitní vzdělávání svých studentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE, Erasmus+ nebo School 
Education Gateaway;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
a pedagogy s cílem zlepšovat jejich 
digitální kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, i jejich 
porozumění potenciálním výzvám pro 
studenty, k čemuž lze využívat programy 
jako např. e-Twinning, EPALE nebo 
Erasmus+; zdůrazňuje, že takové 
kompetence jsou stejně důležité pro jiné 
profese a pracoviště; trvá na tom, že pro 
rozvoj využívání digitálních kompetencí 
pro všechny je důležité celoživotní učení 
podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+; 
poukazuje rovněž na to, že je třeba posílit 
dovednosti v oblasti umělé inteligence, 
etického rámce upravujícího používání 
těchto nástrojů, a zpracování údajů;

Or. fr



PE659.046v01-00 36/79 AM\1216297CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 68
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
s cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele 
a zpřístupňovat jim digitální vybavení s 
cílem zlepšovat jejich digitální 
kompetence, včetně mechanismů 
hodnocení dovedností a certifikace, k 
čemuž lze využívat programy jako např. e-
Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že program Erasmus+ 
je primárním nástrojem financování na 
podporu budování Evropského prostoru 
vzdělávání; kritizuje proto škrty, které 
Rada a Komise v tomto programu 
navrhly, a opakuje svou výzvu, aby byl 
rozpočet programu Erasmus+ oproti VFR 
na období 2014–2020 ztrojnásoben; 
požaduje přidělit na vzdělávání 10 % 
prostředků z plánu EU na podporu 
oživení; vyzývá členské státy, aby na 
vzdělávání vyčlenily 10 % svého HDP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 ukázala, že ne všichni studenti mají 
přístup k distanční výuce, zejména ne 
studenti ze znevýhodněného prostředí a v 
odlehlých oblastech; vyzývá členské státy, 
aby přijaly okamžitá cílená opatření v 
oblasti digitálního vzdělávání s cílem 
zajistit, aby osoby ze zranitelných skupin 
neměly menší možnosti vzdělávání a aby 
nedocházelo k prohlubování nerovností, 
kterým již čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje velké rozdíly, které 
přetrvávají mezi zeměmi a regiony v celé 
EU, pokud jde o zajištění digitální 
infrastruktury a vybavení ve školách1a, 
což se týká zejména odlehlých a 
okrajových oblastí, včetně 
nejvzdálenějších regionů, a zvláště řídce a 
vylidněných oblastí;
__________________
1a „Rethinking education in the digital 
age“ (Přehodnocení vzdělávání 
v digitálním věku), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, březen 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je třeba sladit 
revidovaný akční plán digitálního 
vzdělávání s příslušnými zásadami 
evropského pilíře sociálních práv, cíli 
udržitelného rozvoje OSN a strategií pro 
rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je třeba, aby učitelé 
a školitelé na všech úrovních, včetně 
odborného vzdělávání a přípravy, měli 
vysokou digitální kvalifikaci a nezbytné 
technické vybavení, aby byli schopni 
připravit studenty a učně na digitální 
transformaci a trh práce v digitálním 
věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
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Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usilovaly o co nejvyšší investice do cenově 
dostupného, přístupného a inkluzivního 
vzdělávání a odborné přípravy vysoké 
kvality, o posílení opatření na zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, a 
to i pokud jde o digitální a průřezové 
dovednosti, a aby prosazovaly celoživotní 
učení, které pracovníky připraví na 
potřeby trhu práce ovlivněného 
ekologickou a digitální transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje, že rozvoj digitálních 
kvalifikací a celoživotní učení jsou 
klíčovými nástroji pro dosažení kvalitních 
pracovních míst, spravedlivých mezd a 
důstojných pracovních podmínek; 
připomíná, že ekologická a digitální 
transformace představují pro trhy práce 
významnou výzvu; vyzývá proto členské 
státy, aby v rámci svých vnitrostátních 
politik odborného vzdělávání a přípravy a 
vzdělávání dospělých stanovily účinné 
strategie kvalifikací, včetně konkrétních 
cílů na podporu pracovníků a 
nezaměstnaných;

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. zdůrazňuje, že při definování 
akčního plánu digitálního vzdělávání je 
třeba zohlednit rámcovou dohodu 
evropských sociálních partnerů o 
digitalizaci; připomíná, že výše uvedená 
dohoda nastiňuje odpovědnost 
zaměstnavatelů za zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci pracovníků, zejména s 
ohledem na digitalizaci pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje význam podnikových 
investic do formální a neformální odborné 
přípravy a celoživotního učení s cílem 
podpořit spravedlivou transformaci 
směrem k digitální ekonomice; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že 
společnosti využívající umělou inteligenci, 
robotiku a související technologie 
odpovídají za poskytování přiměřeného 
zvyšování kvalifikací a rekvalifikací pro 
všechny příslušné zaměstnance tak, aby se 
mohli naučit, jak používat digitální 
nástroje a pracovat s coboty a dalšími 
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novými technologiemi, a tím se 
přizpůsobit měnícím se potřebám trhu 
práce a zůstat v zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1h. vítá návrh doporučení Rady o 
odborném vzdělávání a přípravě pro 
udržitelnou konkurenceschopnost, 
sociální spravedlnost a odolnost; 
podporuje obecné cíle návrhu, kterým je 
modernizace politiky Unie v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
zjednodušení spolupráce na evropské 
úrovni v tomto procesu a zjednodušení 
správy odborného vzdělávání a přípravy; 
zdůrazňuje ústřední úlohu odborného 
vzdělávání a přípravy v kontextu 
celoživotního učení a potřebu průběžné 
odborné přípravy a kvalifikace 
pracovníků při přechodu na zelenou a 
digitální ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 1 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1i. zdůrazňuje, že systémy odborného 
vzdělávání a přípravy by měly hrát stejně 
důležitou úlohu pro dospělé, kteří 
potřebují zvýšení kvalifikace a 
rekvalifikaci; vyzývá Komisi, aby zaujala 
holistický přístup k odbornému vzdělávání 
a přípravě a vzdělávání dospělých, které se 
týká formálního, neformálního a 
informálního učení; vyzývá členské státy, 
aby učinily odborné vzdělávání a přípravu 
atraktivnější a přístupnější pro dospělé a 
aby vytvořily silnější vazby a spolupráci 
mezi odborným vzděláváním a přípravou 
pro dospělé a neformálním vzděláváním 
dospělých s cílem šířit klíčové kompetence 
včetně spolehlivých základních 
dovedností, digitálních, průřezových, 
zelených a dalších životních dovedností, 
které poskytují pevné základy pro 
odolnost, celoživotní zaměstnatelnost, 
sociální začlenění, aktivní občanství a 
osobní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechny domácnosti a veřejné instituce 
budou mít přístup k širokopásmovému  
internetovému připojení a nástrojům 
informačních technologií s cílem 
překonat digitální propast, zejména pokud 
jde o zranitelné skupiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému 
připojení, které je předpokladem pro 
zlepšení digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k nástrojům IT 
a internetovému připojení, které jsou 
předpokladem pro zlepšení digitálních 
kompetencí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christine Anderson, Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že všechna vzdělávací zařízení a 
všichni studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
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že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k elektřině a 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které jsou předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí a účast na online 
vzdělávání; zdůrazňuje, že rozdíly v 
socioekonomickém zázemí lidí, které 
vedou k rozdílům v přístupu k elektřině, 
digitálnímu propojení, digitálnímu 
vybavení a dovednostem, vytvářejí mezi 
studenty digitální propast; zdůrazňuje, že 
to brání těm nejvíce znevýhodněným 
skupinám zapojit se do digitálních 
technologií způsobem, který je přínosný 
pro jejich osobní i profesní rozvoj, a 
zvyšuje se tak riziko, že se stanou 
pasivními spotřebiteli;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí; upozorňuje 
zejména na potřeby venkovských oblastí 
ohrožených vylidňováním;

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému vysokorychlostnímu 
internetovému připojení, a to i ve 
vzdálených a venkovských oblastech, 
jelikož je to předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému 
připojení, které je předpokladem pro 
zlepšení digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup ke kvalitní 
digitální infrastruktuře a internetovému 
připojení, které jsou předpokladem pro 
zlepšení digitálních kompetencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k nezbytným 
digitálním nástrojům a širokopásmovému 
internetovému připojení, které jsou 
předpokladem pro zlepšení digitálních 
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kompetencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí žáků a studentů 
škol a jejich rodin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 89
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení 
a nezbytnému vybavení, které jsou 
předpokladem pro zlepšení digitálních 
kompetencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že všechna vzdělávací zařízení a všichni 
studenti budou mít přístup k 
širokopásmovému internetovému připojení, 
které je předpokladem pro zlepšení 
digitálních kompetencí; zdůrazňuje proto, 
že je třeba podporovat součinnost mezi 
evropskými nástroji, jako jsou Erasmus +, 
Horizont Evropa, InvestEU, evropské 
strukturální a investiční fondy, Nástroj 
pro propojení Evropy a akční plán 
digitálního vzdělávání, které mají nejlepší 
předpoklady pro poskytování finanční 
podpory na rozvoj digitálního vzdělávání; 
připomíná, že 20 % finančních 
prostředků, které mají být poskytnuty v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti, bylo vyčleněno na digitální 
transformaci, což znamená, že mohou být 
použity na posílení digitální kapacity 
vzdělávacích systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam řady 
evropských nástrojů, které lze využít k 
rozvoji formálního a neformálního 
vzdělávání, jakož i k investicím do 
vzdělávací infrastruktury a digitálního 
vybavení ve školách, jako jsou ESI fondy, 
Nástroj pro propojení Evropy, Horizont 
Evropa, Erasmus+, Evropský sbor 
solidarity a nový akční plán digitálního 
vzdělávání; kromě toho jsou nevyhnutelné 
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také investice na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých vnitrostátních politik vzdělávání 
dospělých stanovily účinné strategie 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci, a to 
s cílem podpory pracovníků a 
nezaměstnaných kvalitním a inkluzivním 
poskytováním dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
více využívaly fondů facility na podporu 
oživení a odolnosti 

a Nástroje pro propojení Evropy ke 
zlepšení telekomunikační infrastruktury a 
dosahování cílů v oblasti digitální 
gramotnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 94
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje potřebu zajistit účinný 
sociální dialog o odborném vzdělávání a 
přípravě a vzdělávání dospělých s cílem 
upevnit účinné řízení odborné přípravy na 
všech úrovních, jakož i potřebu 
respektovat plné kvalifikace a uznávání a 
validace odborné přípravy, pracovních 
zkušeností a neformálního a informálního 
učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby 
odstranily překážky v přístupu ke 
vzdělávání, zejména s ohledem na digitální 
vzdělávání, což by umožnilo zvýšit 
digitální dovednosti;

3. vyzývá Komisi, jakož i členské 
státy, aby spolupracovaly na snižování 
nerovností ve vzdělání tím, že se odstraní 
překážky v přístupu ke vzdělávání a 
zapojení do něj, zejména s ohledem na 
digitální vzdělávání, což by umožnilo 
zvýšit digitální dovednosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
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překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

překážky rovného přístupu ke kvalitnímu a 
inkluzivnímu digitálnímu vzdělávání a 
odborné přípravě pro účastníky 
vzdělávání a pracovníky ve všech 
věkových kategoriích, zejména v případě 
zranitelných skupin, s cílem zvýšit 
digitální dovednosti, jako jsou klíčové 
kompetence, základní dovednosti a rozvoj 
profesních dovedností, zmenšit digitální 
propast včetně digitální propasti  na 
základě pohlaví a zajistit, aby bylo 
považováno za právo podle evropského 
pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Christine Anderson, Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
odstranily překážky v přístupu ke 
vzdělávání, zejména s ohledem na digitální 
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což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

vzdělávání, což by umožnilo zvýšit 
digitální dovednosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

3. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
posílit politické iniciativy, jejichž cílem je 
zmenšit nedostatek digitálních dovedností 
a zvýšit digitální gramotnost; vyzývá 
členské státy, aby odstranily překážky v 
přístupu ke vzdělávání, zejména s ohledem 
na digitální vzdělávání, což by umožnilo 
zvýšit digitální dovednosti a řešit digitální 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti, a zaměřily se zejména na 
zranitelné skupiny, jako jsou chudé osoby, 
zranitelní mladí lidé nebo menšiny, u 
nichž může překlenutí propasti v 
digitálních dovednostech představovat 
prostředek k prolomení začarovaného 
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kruhu sociálního a pracovního vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti; vyzývá členské státy, aby se 
více zaměřily na zranitelné komunity, 
které nemají přístup k digitálním 
nástrojům a internetu a v nichž značná 
část žáků a studentů neměla během první 
vlny pandemie COVID-19 přístup ke 
vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti;

3. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky v přístupu ke vzdělávání, 
zejména s ohledem na digitální vzdělávání, 
což by umožnilo zvýšit digitální 
dovednosti; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly vzdělávání dospělých, které 
poskytuje příležitosti k celoživotnímu 
učení, zlepšuje jejich zaměstnatelnost a 
zajišťuje, aby všichni občané mohli na 
trhu práce EU plně využívat výhod 
digitální transformace, a to včetně 
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zranitelných skupin, jako jsou osoby se 
zdravotním postižením; požaduje 
vytvoření přístupných a cenově 
dostupných programů digitálních 
dovedností, které budou odpovídat 
potřebám starších osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje úlohu rodin a rodičů, 
kteří poskytují dětem podporu v 
distančním vzdělávání a kteří potřebují 
dobré internetové, technické a digitální 
dovednosti; zdůrazňuje v této souvislosti 
význam celoživotního učení; zdůrazňuje, 
že je třeba všem rodinám pomoci s 
digitálními nástroji s cílem umožnit jim 
přístup ke vzdělávání na dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že členské státy by 
měly usilovat o pokročilejší integraci 
digitálních technologií do vzdělávání 
prostřednictvím vytvoření programů a 
cílených investic, jejichž konečným cílem 
by bylo zajistit připravenost občanů a 
přípravu na pracovní místa budoucnosti, 
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jež vyžadují digitální dovednosti, a těžit 
tak z plného potenciálu digitální 
transformace na trhu práce EU, jakož i 
plně využít již existujících nových 
pracovních metod, jako je práce na dálku, 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam vytváření 
politik, které zajistí, aby osoby se 
zdravotním postižením měly stejné 
příležitosti ke kvalitnímu digitálnímu 
vzdělávání; vybízí členské státy, aby 
společně s organizacemi, jež zastupují 
osoby s různým zdravotním postižením, 
prozkoumaly výzvy a příležitosti, které 
představuje digitální vzdělávání, a aby při 
vypracovávání účinných politik 
digitálního vzdělávání zohledňovaly 
specifické potřeby osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
rámci Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 předložila 
konsolidovaný návrh s cílem zajistit plnou 
a účinnou dostupnost informačních a 
komunikačních technologií a systémů na 
rovnoprávném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
digitální nástroje k tomu, aby vzdělávací 
systém byl skutečně přístupný všem včetně 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
úlohu sociálních partnerů tím, že se 
zajistí, aby politika digitálního vzdělávání 
podporovala kolektivní smlouvy ohledně 
definování a regulace digitálních 
dovedností a další odborné přípravy, aby 
byly se sociálními partnery konzultovány 
potřeby kompetencí a aktualizovány 
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osnovy systémů vzdělávání a odborné 
přípravy a aby byla společně se zástupci 
zaměstnanců koncipována profesní 
příprava na pracovišti s cílem přizpůsobit 
ji potřebám pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby s pomocí 
Evropské komise, a případně evropských 
nástrojů financování, zajistily, aby 
zranitelné děti, mládež a dospělí v EU 
měli přístup k odpovídajícím 
technologickým zdrojům a vybavení, které 
jim umožní získat základní digitální 
dovednosti, jež mohou znásobit jejich 
příležitosti k sociálnímu a ekonomickému 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že odborné vzdělávání 
a příprava mohou zásadním způsobem 
přispět k realizaci Zelené dohody pro 
Evropu tím, že pomohou definovat a 
zavádět tzv. „ekologické dovednosti“ pro 
ekonomiku a všechny lidi; připomíná, že 
evropský pilíř sociálních práv, agenda 
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dovedností pro Evropu a evropský pakt 
pro dovednosti musí být v souladu se 
zelenými dovednostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. odsuzuje skutečnost, že stále ne 
všichni evropští studenti mají přístup k 
digitální infrastruktuře a digitálnímu 
vybavení; znovu opakuje, že je naléhavě 
nutné zlepšit propojenost, zejména ve 
znevýhodněných a venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby 
prosazovaly flexibilní modely vzdělávání a 
podporu pro distanční studenty, a to 
například prostřednictvím elektronických 
zdrojů, elektronických materiálů a 
bezplatných školení on-line;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 113
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. varuje před tím, že sociální a 
vzdělávací nerovnosti v raném dětství mají 
negativní dopad na dosažené vzdělání a 
vyhlídky na získání zaměstnání v 
pozdějším životě; opakuje, že je třeba 
zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělávání a 
zvýšit úsilí o rozvoj digitálních a 
mediálních dovedností v raném věku; vítá 
oznámení Evropské komise, že zavede 
evropskou záruku pro děti s cílem řešit 
dětskou chudobu; zdůrazňuje, že členské 
státy by měly vyčlenit alespoň 5 % zdrojů 
Evropského sociálního fondu (ESF+) v 
rámci sdíleného řízení na podporu 
činností v rámci evropské záruky pro děti, 
a trvá na tom, že pro evropskou záruku 
pro děti je třeba vytvořit samostatnou 
rozpočtovou položku v rámci ESF+ s 
přídělem 20 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam podnikových 
investic do formální a neformální odborné 
přípravy a celoživotního učení s cílem 
zajistit spravedlivou odbornou přípravu a 
transformace pracovní síly a podporu 
odborné přípravy a vzdělávání v rámci 
pracovní doby; poukazuje na to, že 
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zaměstnanci by měli mít možnost podílet 
se na přerozdělování zisků společnosti, 
mimo jiné prostřednictvím investic do 
dovedností, a že společnosti by měly 
poskytovat placené volno s právem na 
návrat a prostředky na obživu s příspěvky 
na náhradu jejich výdělků;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že distanční 
vzdělávání by se mělo stát součástí 
moderního přístupu „kombinovaného 
učení“, tedy integrované hybridní metody 
vzdělává, která kombinuje tradiční metody 
učení, tj. v přímém kontaktu s školitelem, 
s distančními činnostmi na počítači;

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že zelené dovednosti 
musí být zahrnuty do celoživotního učení 
a odborného vzdělávání a přípravy a musí 
být začleněny do vzdělávacích politik a 
praxe jako jedno z opatření k vytvoření 
kvalifikované pracovní síly, která bude 
rovněž hnací silou udržitelného rozvoje a 
růstu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby začlenily 
rovnost žen a mužů do politik digitálního 
vzdělávání s cílem řešit stávající rozdíly v 
digitálních dovednostech žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že krize způsobená 
onemocněním COVID-19 již připravila 
mnoho lidí o zaměstnání, zejména 
mladých lidí, kteří jsou ostatně častěji 
zaměstnáni na nejistých pracovních 
místech; vítá v této souvislosti plány 
Komise na posílení systému evropských 
záruk pro mladé lidi; v tomto kontextu se 
domnívá, že je třeba podporovat u 
mladých lidí obecně, zejména u mladých, 
kteří nejsou zaměstnáni, neúčastní se 
vzdělávání ani odborné přípravy a 
zaregistrují se do systémů záruk pro 
mladé lidi, rozvoj a zdokonalování 
digitálních dovedností, a usnadnit jim tak 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci, jichž 
bude zapotřebí v rámci ekologické a 
digitální transformace; zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby členské státy i nadále 
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investovaly dostatečné zdroje z ESF+ do 
opatření na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí, a proto musí vyčlenit 
nejméně 15 % svých zdrojů z ESF+ v 
rámci sdíleného řízení na cílená opatření 
a strukturální reformy zaměřené na 
podporu kvalitní zaměstnanosti mladých 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím finanční podpory, jako 
jsou dávky v nezaměstnanosti, zajistily 
nezaměstnaným pracovníkům přístup k 
odborné přípravě, aby tak i nezaměstnaní 
a pracovníci s atypickými formami 
zaměstnání měli možnost získat digitální 
vzdělání; taková podpora by měla 
pokrývat i výdaje na odbornou přípravu a 
příspěvek na tuto přípravu jako náhradu 
za příjmy, o něž tito lidé přijdou v průběhu 
odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že digitální propast 
mezi ženami a muži představuje 
ekonomický, společenský a kulturní 
problém, který je třeba řešit komplexním 
způsobem; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat zapojení mladých dívek a žen 
do studia a práce v oboru přírodních věd, 
technologií, inženýrství a matematiky, do 
digitálního vzdělávání a jejich účast na 
trhu práce v oborech IKT;  vyzývá proto 
Komisi, aby zajistila, aby se do příštího 
akčního plánu digitálního vzdělávání 
(DEAP) plně promítalo hledisko rovnosti 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3e. znepokojuje jej skutečnost, že 
pouze 35 % lidí ve věku 55 až 74 let si 
osvojilo základní digitální dovednosti; 
připomíná, že účastníci vzdělávání hledají 
obtížně možnosti vzdělávání pro dospělé, 
neboť toto vzdělávání často není 
přizpůsobeno jejich vzdělávacím potřebám 
a není zcela přístupné; zdůrazňuje, že je 
třeba zlepšit přístup seniorů a osob ze 
znevýhodněných skupin k získávání 
digitálních dovedností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 3 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3f. je znepokojen mírou digitální 
negramotnosti, jež vyšla najevo v době 
koronavirové krize a ukázala, že řada lidí 
nezvládá základní digitální úkony a může 
být snadno ovlivněna dezinformačními 
kampaněmi, a to i zavádějícími a 
nepravdivými informacemi; zdůrazňuje, 
že je třeba dále zvyšovat ochranu údajů a 
kybernetickou bezpečnost a razantně 
potírat digitální podvody, kyberšikanu a 
kybernetické hrozby;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že v rámci 
celoživotního učení je třeba učit děti a 
mládež základním digitálním dovednostem 
a posílit jejich dovednosti v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií a 
zajistit  v tomto ohledu dostatečné zdroje 
pro vzdělávací systémy; v tomto kontextu 
zdůrazňuje, že je třeba usnadnit 
vyučujícím zvládání výzvy, jakou je 
příprava studentů a učňů na život a práci 
v digitální době;

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Christine Anderson, Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
schopnosti dětí, mládeže i dospělých 
spojené s demokratickým, ideologicky 
nezatíženým a kritickým myšlením při 
využívání médií, což jim pomůže 
odhadovat a překonávat hrozby, jakými 
jsou falešné zprávy, kybernetická šikana, 
radikalizace, kybernetická bezpečnost a 
podvody.

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti občanů všech věkových 
kategorií v oblasti kritického myšlení a 
využívání médií, což jim pomůže 
odhadovat a překonávat hrozby, jakými 
jsou falešné zprávy, kybernetická šikana, 
radikalizace, kybernetická bezpečnost a 
podvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody, a 
zlepší jejich informovanost o ochraně 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby děti a 
mládež používaly média, neboť jim to 
pomůže odhadovat a překonávat hrozby, 
jakými jsou falešné zprávy, kybernetická 
šikana, radikalizace, kybernetická 
bezpečnost a podvody.

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
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hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody; 
zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měla 
být věnována výukovým metodám, a nikoli 
pouze použití technologických nástrojů; 
poukazuje na to, že za účelem zapojení 
žáků do vzdělávacího procesu a rozvoje 
jejich schopnosti kritického myšlení je 
zásadní podpora učitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody.

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
dovednosti dětí a mládeže v oblasti 
kritického myšlení a využívání médií, což 
jim pomůže odhadovat a překonávat 
hrozby, jakými jsou falešné zprávy, 
kybernetická šikana, radikalizace, 
kybernetická bezpečnost a podvody; 
poukazuje na to, že k podpoře dovedností 
v oblasti přírodních věd, technologií, 
inženýrství a matematiky (STEM) jsou 
zásadní sociální dovednosti, zejména za 
účelem rozvoje systémů automatizace a 
umělé inteligence, lidské empatie, 
tvořivosti a schopnosti řešit problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá myšlenku, že by Evropská 
komise zřídila Evropské centrum 
digitálního vzdělávání, které by pomáhalo 
členským státům vytvořit síť 
vnitrostátních služeb poradenství v oblasti 
digitálního vzdělávání, propojovalo 
jednotlivé zainteresované strany, jakož i 
vnitrostátní a regionální strategie pro 
digitální vzdělávání, sledovalo by 
provádění akčního plánu digitálního 
vzdělávání a rozvoj digitálního vzdělávání 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že pro podporu 
budoucích plodných kariér jsou nutné 
školicí programy, které budou stimulovat 
odpovědné využívání technologických 
nástrojů a kombinace manuálních 
činností, her, kreativity, vynalézavosti a 
sociálních dovedností, jež umožňují lidský 
kontakt a rozvoj osobních vztahů, aniž by 
bylo nutné uchylovat se k použití 
elektronických a digitálních přístrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 132
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
fyzické zdraví žáků a studentů, jež by 
mohlo být ohroženo v důsledku mnoha 
hodin strávených před obrazovkami 
počítačů z důvodu digitální výuky, jež v 
době koronavirové krize převažuje; vyzývá 
členské státy, aby zahájily cílené osvětové 
kampaně o potřebě tělesné aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je naprosto zásadní 
zavést pro malé a střední podniky (MSP) 
zvláštní přístup k odborné přípravě, aby 
mohly zlepšovat digitální dovednosti svých 
pracovníků a rekvalifikovat je v tomto 
ohledu; považuje za zásadní, aby členské 
státy a místní orgány přispívaly k 
financování takových vzdělávacích 
iniciativ zaměřených na MSP;

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že krize podtrhla fakt, 
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že vzdělávací politika vyžaduje přístup 
zaměřený na větší počet zúčastněných 
stran, včetně učitelů a školitelů, studentů, 
rodičů, sociálních partnerů, nevládních 
organizací, místních orgánů a 
komunitních organizací, a to jak při 
navrhování, tak při realizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že digitální 
vzdělávání by mělo probíhat celý život, a 
to nejen ve školách, na univerzitách či na 
pracovištích, a zdůrazňuje proto, že je 
důležité zohlednit potřeby trhu práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby posílily 
výměnu postupů, které se jim osvědčily při 
vytváření životaschopných politik 
digitálního vzdělávání, a způsobů, jak 
nejlépe zvládnout případné problémy s 
prováděním reforem digitálního 
vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité propojit 
digitální vzdělávání s dalšími oblastmi 
politik, a ukázat tak, jak může digitální 
vzdělávání přispět k posilování rovnosti a 
boji proti diskriminaci i k 
inkluzivnějšímu, inovativnějšímu a 
ekologičtějšímu hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
vnitrostátní programy, které by na úrovni 
základního a středního školství sledovaly 
výsledky studentů, pokud jde o digitální 
kompetence, včetně IT dovedností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 139
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba sledovat 
dopad digitalizace, snažit se předvídat 
nové typy zaměstnání a potřebné 
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dovednosti a využívat tyto údaje k 
navrhování aktuálních modulů a osnov 
digitálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba poučit se z 
krize způsobené onemocněním COVID-19 
tak, že budou uplatňovány postupy, které 
se některým zemím osvědčily při využívání 
digitálních nástrojů ve vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby v rámci 
začleňování a modernizace využívání 
digitálních technologií ve vzdělávacích a 
školicích zařízeních a v rámci podpory 
rozvoje pokročilejších digitálních 
dovedností stimulovaly a prosazovaly 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi 
a institucemi odborné přípravy, a to i 
spolupráci přeshraniční;

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat 
zvláštní programy digitálního vzdělávání 
pro nejzranitelnější skupiny společnosti, 
jako jsou osoby se zdravotním postižením 
nebo s autismem; domnívá se, že je 
nezbytné, aby tito lidé měli k dispozici 
individuálně přizpůsobené digitální 
vzdělávání, které zajistí, že nebudou 
neprávem vyloučeni ze světa práce;

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
úzce spolupracovaly s organizacemi 
občanské společnosti, například v rámci 
strukturovaného dialogu a při navrhování 
a provádění vnitrostátních politik 
digitálního vzdělávání, čímž by se zajistilo, 
že politiky budou odpovídat potřebám 
občanů, a hlavní důraz by byl kladen na 
účastníky vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vybízí členské státy, aby vytvořily 
vnitrostátní programy pro střední školy, 
které podpoří zvýšení počtu absolventů 
oborů IT; zdůrazňuje, že výuka takových 
předmětů by mohla být připravována pod 
záštitou podniků z odvětví vyspělých 
technologií a univerzit;

Or. pl

Pozměňovací návrh 145
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že v tomto procesu 
digitalizace hraje ústřední roli rodina, 
neboť ta představuje přirozené prostředí 
pro získávání poznatků o tom, jak 
používat digitální nástroje odpovědně, a 
vede tedy budoucí odborníky k 
optimálnímu využívání těchto nástrojů v 
jejich profesní kariéře;

Or. es

Pozměňovací návrh 146
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je důležité zapojit 
podniky, vzdělávací a školicí instituce, 
odvětví výzkumu a inovací do 
odstraňování rozdílů v digitálních 
dovednostech v Evropě a do rozvoje 
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účinných politik digitálního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na to, že v každé fázi 
vzdělávání je nutné formovat kompetence 
potřebné k tvorbě, uplatňování a použití 
technologií založených na umělé 
inteligenci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 148
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi, aby stanovila jasné 
pokyny pro vnitrostátní digitální strategie 
a také monitorovací mechanismy, jež 
budou hodnotit jejich dopad v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vítá úsilí Komise o digitalizaci 
vzdělávání a kvalifikací a vítá rovněž 
platformu Europass a plánovanou 
infrastrukturu pro digitální potvrzování v 
rámci platformy Europass; zároveň 
upozorňuje na to, že je třeba zlepšit 
fungování platformy Europass, pokud jde 
o hledání a nabídky pracovních míst a 
kurzů, je třeba příslušným způsobem 
aktualizovat informace uváděné na 
platformě o stávajících nabídkách kurzů, 
školení a pracovních míst a je třeba určit 
orgány odpovědné za tento proces;

Or. pl

Pozměňovací návrh 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Ilana Cicurel, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá členské státy, aby 
zmapovaly stávající programy digitálního 
vzdělávání a monitorovaly, kdo především 
je využívá, a aby přitom věnovaly zvláštní 
pozornost tomu, zda jsou tyto programy 
dostupné pro zranitelné skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly iniciativy, jejichž 
prostřednictvím mohou podniky a 
začínající podniky prezentovat a šířit mezi 
studenty inovace v oblasti vyspělých 
technologií, včetně nástrojů, které 
usnadňují digitální vzdělávání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vyzývá členské státy, aby 
zintenzivnily své aktivity zaměřené na 
propagaci nové platformy Europass ve 
školách, mezi učiteli, univerzitami a 
studenty, ve vzdělávacích institucích a 
institucích odborné přípravy a mezi 
zaměstnavateli;

Or. pl

Pozměňovací návrh 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. vyzývá členské státy, aby 
intenzivněji spolupracovaly v oblasti 
digitální certifikace a podporovaly tuto 
koncepci mezi klíčovými zúčastněnými 
stranami, tj. zástupci poskytovatelů 
vzdělání a zaměstnavatelů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. vyzývá členské státy, aby místním 
institucím, jako jsou knihovny, komunitní 
centra a střediska sociálních služeb, 
poskytovaly příležitost sloužit také jako 
centra pro rozvoj digitálních kompetencí a 
nabízely seznam dalších služeb spojených 
s rozvojem těchto kompetencí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily finančních prostředky určené na 
interdisciplinární výzkum různých 
aspektů učení v digitálním prostředí, jenž 
by měl být zvláštní prioritou, a to 
především s důrazem na: aspekty 
psychologické (behaviorální), metodické, 
aspekty týkající se nástrojů, trhu práce a 
nových povolání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4i. vybízí členské státy, aby vytvořily 
vnitrostátní systémy digitálního vzdělávání 
dospělých, které by občany, kteří již 
ukončili formální vzdělávání, připravily 
na život a práci v digitálním prostředí a 
rekvalifikovaly by osoby pracující v 
průmyslu 4.0; zdůrazňuje, že tyto 
programy by měly být zaměřeny spíše na 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
zaměstnanců na pracovišti než na externí 
kurzy pořádané subjekty, které neznají 
specifika daného podniku; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Bod 4 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4j. požaduje, aby členské státy 
vypracovaly podrobnou analýzu způsobu, 
jakým probíhalo plnění úkolů digitálního 
vzdělávání v době pandemie COVID-19;

Or. pl

Pozměňovací návrh 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Bod 4 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4k. vyzývá Komisi, aby zlepšila a 
harmonizovala nástroje pro monitorování 
opatření přijímaných v rámci strategie 
digitálního vzdělávání, což přispěje ke 
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zvýšení soudržnosti mezi projekty v této 
oblasti a reálně posoudí účinnost 
realizovaných projektů a jejich dopad na 
rozvoj digitálních kompetencí;

Or. pl


