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Módosítás 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

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel a szociális jogok európai 
pillérének első alapelve hangsúlyozza a 
készségek szinten tartásának és 
megszerzésének fontosságát „az 
esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz 
való egyenlő hozzáférés biztosítása” 
érdekében, továbbá kijelenti, hogy 
„mindenkinek joga van minőségi és 
befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész 
életen át tartó tanuláshoz annak 
érdekében, hogy megszerezze, szinten 
tartsa és fejlessze azokat a készségeket, 
amelyek lehetővé teszik számára, hogy 
teljes mértékben részt vegyen a 
társadalom életében, és sikeresen 
alkalmazkodjon a munkaerőpiaci 
változásokhoz”;

Or. en

Módosítás 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma;

A. mivel azokban az országokban, 
ahol nagy arányú az urbanizáció, a 
népesség körében magas a felsőoktatást 
végzettek aránya, elterjedtebb a széles 
sávú és mobilinternethez való otthoni 
hozzáférés, nagyobb az alapfokú vagy 
fejlett digitális készségekkel rendelkező 
polgárok száma1a;
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__________________
1a Managing tomorrow's digital skills: 
what conclusions can we draw from 
international comparative indicators?, 
17. o., 
https://unesdoc.unesco.org/in/documentVi
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

Módosítás 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

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma;

A. mivel az OECD 2018-as PISA-
mérése szerint számos alacsony jövedelmű 
háztartásnak nem volt számítógép-
hozzáférése; mivel az Eurostat szerint az 
Unióban 2019-ben jelentős különbségek 
álltak fenn a széles sávú internet-
hozzáférés terén, amelynek aránya a 
legalacsonyabb jövedelmű kvartilisben 
mért 74%-tól a legmagasabb jövedelmű 
kvartilisben mért 97%-ig terjed; mivel 
azokban az országokban, ahol jobb a széles 
sávú internethez való otthoni hozzáférés, 
nagyobb az alapfokú vagy fejlett digitális 
készségekkel rendelkező polgárok száma;

Or. en



AM\1216297HU.docx 5/82 PE659.046v01-00

HU

Módosítás 4
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma;

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma, bár az 
informatikai eszközökhöz és az 
internethez való hozzáférés terén továbbra 
is léteznek egyenlőtlenségek;

Or. en

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

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma;

A. mivel azokban az országokban, 
ahol jobb a széles sávú internethez való 
otthoni hozzáférés, nagyobb az alapfokú 
vagy fejlett digitális készségekkel 
rendelkező polgárok száma; mivel számos 
régió szenved az alacsony mértékű 
konnektivitástól, ez viszont ahhoz vezet, 
hogy a helyi polgárok elégtelen mértékben 
férnek hozzá a digitális készségfejlesztési 
lehetőségekhez, ami egy idővel mélyülő 
digitális munkaerő-szakadékot teremt;

Or. en
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Módosítás 6
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel 2019-ben már a polgárok 
85%-a használta az internetet, míg csupán 
58%-uk rendelkezett legalább alapvető 
digitális készségekkel1a; mivel a 
foglalkoztatási helyzet gyorsan alakul, és 
a becslések szerint az általános iskolát 
most megkezdő gyermekek 65%-a teljesen 
új típusú, ma még nem létező 
munkakörben fog dolgozni1b;
__________________
1a A digitális gazdaság és társadalom 
fejlettségi mutatója 2020, Európai 
Bizottság.
1b Világgazdasági Fórum, „The future of 
jobs” [A munkakörök jövője], 
2018. szeptember. 

Or. en

Módosítás 7
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Unió alapját 
olyan közös, alapvető értékek képezik, 
mint egyebek közt az emberi méltóság, 
szabadság, egyenlőség tiszteletben tartása, 
valamint az emberi jogok és a 
kisebbségekhez tartozók jogainak 
tiszteletben tartása; mivel a tagállamok 
felelőssége, hogy mindenki számára 
biztosítsák az oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférést;
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Or. en

Módosítás 8
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az uniós társadalom 
kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjait 
általában sújtja a megfelelő 
erőforrásokhoz – többek között a 
költségesen beszerezhető és fenntartható, 
naprakész technológiához és 
felszerelésekhez – való hozzáférés hiánya, 
ami egy Unió-szerte mélyülő digitális 
hozzáférési szakadékot hoz létre;

Or. en

Módosítás 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Unió népességének 44%-a 
alacsony szintű digitális készségekkel vagy 
még azokkal sem rendelkezik1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/HU/COM-2018-24-F1-HU-
MAIN-PART-1.PDF.

Or. pl
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Módosítás 10
Anne Sander

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a digitális szakadék a 
társadalmi kirekesztés egyik tényezője;

Or. fr

Módosítás 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

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a digitalizáció rendkívül 
jelentős potenciállal bír a termelékenység 
növelése és a jóllét fokozása terén, 
ugyanakkor viszont fokozhatja az 
egyenlőtlenségeket is, ha egyes emberek – 
konkrétabban a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő csoportok – vagy régiók lemaradnak; 
mivel a kisgyermekkorban jelentkező 
digitális szakadék a későbbi 
életszakaszokban negatívan hat a 
foglalkoztatási kilátásokra; mivel a 
távoktatás és a távmunka összefüggésében 
a digitális szakadék további 
egyenlőtlenségekhez, kirekesztéshez és 
hátrányos megkülönböztetéshez vezethet; 
mivel a digitális gazdaság és társadalom 
fejlettségét mérő mutató (DESI) szerint az 
európaiak 42% továbbra sem rendelkezik 
alapvető digitális készségekkel; mivel a 
digitális jártasság szintjének konkrét 
társadalmi-gazdasági, nemmel, életkorral, 
földrajzi helyzettel és hozzáférhetőséggel 
kapcsolatos vonatkozásai vannak, 
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amelyekkel foglalkozni kell;

Or. en

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

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Covid19-világjárvány az 
Unió egyes országaiban és régióiban 
felfedte és súlyosbította a mély 
egyenlőtlenségeket az oktatáshoz való 
hozzáférés és a digitális konnektivitás 
terén;

Or. en

Módosítás 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a Covid19-világjárvány 
rámutatott, hogyan sújtott a válság 
aránytalan mértékben bizonyos 
társadalmi csoportokat – például a 
romákat – annak, hogy a digitális oktatás 
gyakran nem volt hozzáférhető és/vagy 
megfizethető a gyermekeik számára a 
megfelelő informatikai felszerelések 
(illetve általában az informatikai 
felszerelések), az internetkapcsolat és az 
elektromosság hiánya miatt, ami tovább 
mélyítette az egyenlőtlenségeket az oktatás 
terén;

Or. en
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Módosítás 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

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a Covid19-világjárvány 
súlyosbította azokat a meglévő 
szakadékokat, amelyekkel az internethez 
való hozzáférés terén a fogyatékossággal 
élő és speciális szükségletű személyek 
szembesülnek; mivel az Európai 
Fogyatékosügyi Fórum szerint háromból 
egy fogyatékossággal élő személy még 
soha nem használta az internetet; mivel a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény 9. cikke előírja az 
információ, valamint a kommunikációs 
technológiák és rendszerek egyenlő 
alapokon nyugvó hozzáférhetőségét;

Or. en

Módosítás 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a közintézmények felelőssége 
az olyan feltételek megteremtése, amelyek 
elősegítik valamennyi ember és társadalmi 
csoport digitális kompetenciáinak 
fejlesztését, valamint a digitális 
tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés biztosítása, beleértve a 
közigazgatási intézmények mobil 
weboldalai és -alkalmazásai digitális 
hozzáférhetőségének biztosítását;
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Or. pl

Módosítás 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

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a digitális készségek terén 
továbbra is jelentős a nemek közötti 
szakadék, és várhatóan mélyülni fog; 
mivel a technológiai ágazatban a 
munkahelyeknek mindössze 17%-át töltik 
be nők annak ellenére, hogy a 
felsőoktatásban a női hallgatók aránya 
54%; mivel az Eurostat szerint csak 
minden harmadik TTMM-diplomás nő; 
mivel a nemek közötti eltérések és az 
egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló 
erőfeszítések a digitális ágazatban nem 
elegendőek; mivel a nemek közötti 
szakadék különösen nyilvánvaló az MI-
ágazatban, ahol a világ MI-
szakembereinek mindössze 22%-a nő, ami 
a belátható jövőre nézve bebetonozza a 
digitális ágazat férfiorientált pályáját;

Or. en

Módosítás 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az Unió vidéki területein a 
háztartások 10%-a nem rendelkezik 
fixvonalas internet-hozzáféréssel, további 
41%-ban pedig nincs széles sávú internet-
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lefedettség1a;
__________________
1a Európai Bizottság (2020). A digitális 
gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 
mutató (DESI) – az EU-28 értékei 
(beleértve az Egyesült Királyságot).

Or. pl

Módosítás 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

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel az idősebbek jobban ki 
vannak téve a digitális kirekesztésnek; 
mivel az 55–74 évesek mindössze 35%-a 
rendelkezik alapvető digitális 
készségekkel, míg a 16–24 évesek körében 
ez az arány 82%;

Or. en

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

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás, 
képzés, a digitális infrastruktúrára 
irányuló beruházások, valamint a 
háztartásokban és az oktatási 
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lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

intézményekben olyan berendezések 
segítségével, amelyek lehetővé teszik a 
diákok számára a távoktatásban való 
részvételt;

Or. en

Módosítás 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt; mivel a 
tanítás minősége és rendelkezésre állása a 
világjárvány idején az infrastruktúra és az 
eszközök rendelkezésre állásának, a 
digitális kompetenciákkal rendelkező – 
többek között a pedagógiai módszerek 
adaptálására képes – oktatók jelenlétének, 
valamint a használható és hozzáférhető 
digitális tartalmak, eszközök, 
szolgáltatások és platformok meglétének 
függvényében változik;

Or. pl

Módosítás 21
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási és képzési intézményekben 
olyan berendezések biztosítása révén, 
amelyek lehetővé teszik a diákok és 
munkavállalók számára a távoktatásban 
való részvételt;

Or. en

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

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és hiányára, valamint azok 
fejlesztésének szükségességére, többek 
között az oktatás segítségével, valamint a 
háztartásokban és az oktatási 
intézményekben olyan berendezések 
biztosítása révén, amelyek lehetővé teszik 
a diákok számára a távoktatásban való 
részvételt;

Or. en

Módosítás 23
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára valamennyi polgár számára – 
foglalkoztatási ágazattól, illetve személyes 
háttértől függetlenül –, valamint azok 
erősítésének szükségességére, többek 
között az oktatás segítségével, valamint a 
háztartásokban és az oktatási 
intézményekben olyan berendezések 
biztosítása révén, amelyek lehetővé teszik 
a diákok számára a távoktatásban való 
részvételt;

Or. en

Módosítás 24
Anne Sander

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt; mivel a 
jelenléti oktatás továbbra is alapvető 
fontosságú, mert az új digitális eszközök 
nem tudják teljes egészében helyettesíteni 
a tanár jelenlétét;

Or. fr

Módosítás 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban és 
az oktatási intézményekben olyan 
berendezések és biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

B. mivel a Covid19-világjárvány 
rávilágított a digitális készségek 
fontosságára és azok fejlesztésének 
szükségességére, többek között az oktatás 
segítségével, valamint a háztartásokban – 
különös tekintettel a sokgyermekes 
családokra, az egyszülős családokra és az 
alacsony jövedelmű családokra – és az 
oktatási intézményekben olyan 
berendezések biztosítása révén, amelyek 
lehetővé teszik a diákok számára a 
távoktatásban való részvételt;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a digitális infrastruktúra és a 
digitális berendezések biztosítása a 
digitális oktatás előfeltétele; mivel ezzel 
összefüggésben különös figyelmet kell 
szentelni a hátrányos helyzetű és vidéki 
területeknek; mivel annak ellenére, hogy 
a háztartások legnagyobb része 
rendelkezik számítógép-hozzáféréssel, az 
egyes tagállamok és régiók között 
továbbra is jelentős különbségek vannak; 
mivel az iskolai számítógép-hozzáférés 
terén szintén komoly különbségek vannak 
az egyes tagállamok között és azokon 
belül; mivel a digitális felszerelések és az 
internetkapcsolat hiánya az iskolákban 
akadályozza a diákok digitális készségekre 
oktatását, illetve a digitális oktatási 
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eszközök felhasználhatóságát;

Or. en

Módosítás 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az át- és továbbképzésre 
szintén szükség van a hosszú távú 
távmunkához való alkalmazkodás 
érdekében, amely a Covid-válság során 
várhatóan fokozódni fog; mivel a 
munkáltatóknak digitális képzéseket, 
valamint digitális felszereléseket kell 
biztosítanuk valamennyi alkalmazott 
számára, szem előtt tartva a konkrét 
igényeket, köztük a méltányos szálláshely 
fogyatékossággal élő személyek számára 
történő biztosítását;

Or. en

Módosítás 28
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a Covid19-válság rámutatott, 
hogy a diákok és hallgatók jelentős 
százaléka nem rendelkezett internet-
hozzáféréssel és digitális eszközökkel, és 
így rendkívül korlátozott volt az 
oktatáshoz való hozzáférése;

Or. en
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Módosítás 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

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan kihívást jelent a tanárok és 
oktatók számára valamennyi szinten, 
többek között a szakképzésben; mivel a 
válság előtt az Unióban a tanárok 
mindössze 39%-a tartotta magát jól vagy 
nagyon jól felkészültnek a digitális 
technológiák oktatásban való 
felhasználására, az arány pedig 
tagállamonként jelentősen különbözött;

Or. en

Módosítás 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a koronavírus-világjárvány 
során egyes tagállamokban a diákok 
oktatási tevékenységekkel töltött óráinak 
száma akár a korábbi felére is csökkent1a; 
mivel az oktatási intézmények akár 
ideiglenes bezárása is jelentős 
következményekkel járhat a diákokra 
nézve, a tanítási idő csökkenése pedig 
negatívan befolyásolhatja a tanulási 
eredményeket és fokozhatja a meglévő 
társadalmi egyenlőtlenségeket1b;
__________________
1a A recent study from DE shows that 
more than half of the students (57%) had 
online lessons less than once a week, only 
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6% daily. 38% of the students declare they 
dedicated a maximum of two hours and 
74% a maximum of four hours a day to 
school activities. For further information: 
IFO Institut (2020): Bildung in der 
Coronakrise: Wie haben die Schulkinder 
die Zeit der Schulschließungen verbracht, 
und welche Bildungsmaßnahmen 
befürworten die Deutschen? 
1b Joint Research Centre (2020). The 
likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing 
literature and recent international 
datasets. Luxembourg: Publication of the 
European Union.

Or. pl

Módosítás 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a digitális oktatás célja, hogy 
felkészítse a tanulókat a digitális 
technológiák képzett használatára az élet 
különböző területein;

Or. pl

Módosítás 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a digitális oktatás megmarad 
az emberekben egész életük során, mind 
az oktatási rendszeren belül, mind azon 
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kívül;

Or. pl

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

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, 
mint például az alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével, javítani 
lehessen az alapvető szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést és kezelni lehessen a 
digitális és társadalmi kirekesztést;

Or. en

Módosítás 34
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése mindenfajta személy számára 
létfontosságú ahhoz, hogy alkalmazkodni 
lehessen az egyre inkább digitalizált világ 
változó igényeihez, fel lehessen venni a 
harcot a hátrányos megkülönböztetéssel, a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés; mivel a lezárások 
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idején az online kommunikáció volt a 
családok egyetlen kapcsolattartási módja, 
amivel hátrahagyták az időseket, akik 
nem kaptak digitális támogatást;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya, valamint a digitális és 
társadalmi kirekesztés; mivel a digitális 
technológiákhoz való hozzáférés Európa-
szerte javult, azonban a nemek és 
nemzedékek közötti szakadékok, valamint 
a különböző társadalmi-gazdasági hátterű 
személyek és a városi, illetve vidéki 
területek közötti különbségek továbbra is 
megmaradtak, és veszélyeztetik a 
vesrenyképességet és a tisztességes 
mukahelyeket;

Or. en

Módosítás 36
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés; mivel az egész 
életen át tartó tanulás jó lehetőséget kínál 
a készségek és a munkaerőpiaci igények 
közötti szakadék áthidalásához;

Or. en

Módosítás 37
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális/online kézés révén 
nyújtott tovább- és átképzés, valamint a 
digitális készségek fejlesztése nem csak 
egyéni, hanem társadalmi felelősség is, 
valamint létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

Or. en

Módosítás 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac, valamint az új 
munkavégzési valóságok – például a 
távmunka – változó igényeihez, fel 
lehessen venni a harcot a munkahelyek 
elvesztésével és az olyan kedvezőtlen 
társadalmi jelenségekkel, mint például az 
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
hiánya vagy a digitális és társadalmi 
kirekesztés;

Or. en

Módosítás 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés, különösen az 
idősek esetében;

Or. en

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

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a digitális készségek 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

C. mivel a digitális készségek 
koragyermekkori és egész életen át tartó 
fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy 
alkalmazkodni lehessen az egyre inkább 
digitalizált munkaerőpiac változó 
igényeihez, fel lehessen venni a harcot a 
munkahelyek elvesztésével és az olyan 
kedvezőtlen társadalmi jelenségekkel, mint 
például az alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés hiánya vagy a digitális és 
társadalmi kirekesztés;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a zöld és a digitális átállás 
jelentős kihívást jelent a munkaerőpiacok 
számára, amely eltérő hatást gyakorol az 
egyes ágazatokra és vállalatokra, és 
súlyosbítja a munkavállalók és vállalatok 
közötti szakképesítési szakadékokat és 
egyenlőtlenségeket; mivel becslések 
szerint az EU-ban a munkahelyek 30%-a 
(világszerte 50%-a) meg fog szűnni az 
elkövetkező 25 évben, hogy azokat 
korszerű digitális készségeket igénylő 
munkahelyek váltsák fel; mivel az oktatás, 
a képzés és az egész életen át tartó tanulás 
kulcsszerepet játszik majd a digitális 
gazdaságra való méltányos átállásban;
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Or. en

Módosítás 42
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az online tanulásnak és 
oktatásnak, valamint a digitális 
eszközöknek meg kell tartaniuk kiegészítő 
jellegüket a normál iskolai és tanítási 
módszerekhez képest az oktatás 
valamennyi szakaszában; mivel a 
gyermekek oktatásáért felelős személyek 
továbbra is a tanárok és az oktatók; mivel 
a szülők még online oktatás esetén sem 
vehetik át e szakemberek helyét;

Or. en

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

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az oktatás a közös jövőnkbe 
tett befektetés, valamint minden egyes 
személy fejlődésének és 
önmegvalósításának elsődleges eszköze; a 
minőségi oktatás pozitív hatással van a 
társadalmi kohézióra mint a gazdasági 
növekedés, a munkahelyteremtés és a 
foglalkoztatás előfeltételére;

Or. en
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Módosítás 44
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a digitális jártasság gyorsan 
olyan, mindenütt jelenlevő készséggé válik 
olyan munkahelyek esetében, amelyek 
korábban alig vagy egyáltalán nem 
kapcsolódtak a digitális szférához, 
beleértve a szak-, illetve a kézzel végezett 
munkát is;

Or. en

Módosítás 45
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel tekintettel kell lennünk a 
fizikai interakció és kommunikáció, 
valamint az ezekből következő szociális és 
humán készségek fontosságára;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel gyakorlatilag nem állnak D. mivel nehéz az egyes 
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rendelkezésre értékelési dokumentumok 
sem az egyes projektek, sem pedig a 
tagállamok által bevezetett nemzeti 
digitalizálási stratégiák egészére 
vonatkozóan, ami lehetetlenné teszi az 
egyes beavatkozások és a digitális 
készségek megfigyelt növekedése közötti 
kapcsolat azonosítását;

beavatkozások és a digitális képesítések 
megfigyelt növekedése közötti egyértelmű 
kapcsolat azonosítása a digitalizációs 
stratégiákra vonatkozó kutatások hiánya 
miatt;

Or. en

Módosítás 47
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a vállalkozásokat, 
nemzetközi szervezeteket, a tudományos 
élet képviselőit és a civil társadalmat 
magába foglaló többoldalú megközelítés 
egyre fontosabb;

Or. en

Módosítás 48
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel egyértelműen szükség van a 
minőségi adatgyűjtésre és a bevált 
módszerek tagállamok közötti cseréjére;

Or. en

Módosítás 49
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa
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Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a 
nagyobb méltányosság eléréséhez és az 
oktatás hatékonyságának növeléséhez;

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a 
nagyobb méltányosság eléréséhez és az 
oktatás hatékonyságának növeléséhez, 
valamint a munkahelyek polarizációjának 
kezeléséhez;

Or. en

Módosítás 50
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a 
nagyobb méltányosság eléréséhez és az 
oktatás hatékonyságának növeléséhez;

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a 
nagyobb méltányosság eléréséhez és az 
oktatás minőségének, inkluzivitásának és 
hatékonyságának növeléséhez;

Or. en

Módosítás 51
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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Véleménytervezet
E preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a 
nagyobb méltányosság eléréséhez és az 
oktatás hatékonyságának növeléséhez;

E. mivel a digitális felkészültség 
általános és szakiskolákban való 
támogatása, valamint az oktatási 
rendszerekben a személyre szabás és az 
innováció előmozdítása a tanulók 
valamennyi korcsoportja esetében 
hozzájárulhat a tanulási eredmények 
javításához, a nagyobb méltányosság 
eléréséhez és az oktatás hatékonyságának 
növeléséhez;

Or. en

Módosítás 52
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel a digitális készségek 
fejlesztése és korszerűsítése kiemelt 
fontosságú a munka világába már 
beilleszkedett emberek számára, akik 
munkáját fokozatosan automatizálják és 
digitalizálják;

Or. it

Módosítás 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

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel a digitális oktatási 
stratégiáknak az egész életen át tartó 
tanuláson alapuló megközelítést kell 
alkalmazniuk, az oktatási és képzési 
ágazatokra ki kell terjedniük, és mind a 
formális, mind a nem formális oktatási 
kereteket le kell fedniük;

Or. en

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

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel a digitális eszközök 
segíthetik a tanulás folyamatát, azoknak 
meg kell tartaniuk kiegészítő jellegüket az 
oktatók fizikai jelenlétéhez, valamint 
szakértelmükhöz és mérlegelésükhöz 
képest;

Or. en

Módosítás 55
Anne Sander

Véleménytervezet
E a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ea. mivel a digitális oktatásnak 
lehetővé kell tennie bizonyos kihívások, 
például a dezinformáció és a 
radikalizálódás elleni küzdelmet;

Or. fr
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Módosítás 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

Véleménytervezet
E b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Eb. mivel a szakképzés az európai 
oktatási rendszerek létfontosságú része, 
amely a fiatalokat és a felnőtteket a 
foglalkoztatáshoz és az egész életen át 
tartó tanuláshoz szükséges képesítésekkel 
és kompetenciákkal látja el; mivel az 
Európai Unióban a felső középfokú 
végzettséggel rendelkezők mintegy fele 
vett részt szakképzésben; mivel a 
szakképzés kulcsszerepet fog játszani a 
zöld és a digitális átállás kihívásainak 
kezelése során, valamint abban, hogy a 
munkavállalókat ellássa az uniós 
munkaerőpiacon szükséges 
képesítésekkel;

Or. en

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

Véleménytervezet
E b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Eb. mivel különös figyelmet kell 
szentelni továbbá a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek, akik olyan tanulási 
zavarral, illetve fogyatékossággal élnek, 
ami a többi azonos korú gyermekek nagy 
részéhez képest nehezebbé teszi számukra 
a távoktatás révén való tanulást;
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Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
E c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ec. mivel a digitális jártasság hiánya, 
valamint a digitális képesítések alacsony 
szintje veszélyezteti a társadalom 
demokratikus alapjait, mivel akadályozza 
a társadalmi befogadást és növeli a 
polgárok személyazonosság- és 
adatlopásokkal, internetes 
megfélemlítéssel, dezinformációs 
kampányokkal és online csalásokkal 
szembeni sebezhetőségét;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
E d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ed. mivel a Covid19 rámutatott, hogy a 
digitális oktatás célkitűzéseinek, 
mechanizmusainak és eszközeinek 
meghatározása során többoldalú 
megközelítést kell alkalmazni;

Or. en
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Módosítás 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

Véleménytervezet
E e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ee. mivel az Európai Tanács a 
következő MFF keretében javasolta az 
oktatási vezérprogramok – például az 
Erasmus+ – kereteinek jelentős 
csökkentését; mivel az Európai Parlament 
több alkalommal kért ambiciózus 
költségvetést és az oktatással kapcsolatos 
programok számára allokált összegek 
növelését; mivel az Európai Parlament 
támogatja a helyreállítási alap 10%-ának 
oktatási célú allokálását;

Or. en

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

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a digitális 
infrastruktúra és a digitális készségek 
terén továbbra is szakadék van az uniós 
tagállamok között és azokon belül, amely 
társadalmi és digitális kirekesztéshez 
vezethez, és akadályozhatja az Unió 
inkluzív növekedését; kéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy fokozzák a digitális 
infrastruktúrára, digitális oktatásra és a 
digitális készségek fejlesztésére irányuló 
beruházásokat, biztosítandó, hogy az Unió 
vezető szerepet tölt be a digitális kor 
alakításában;
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Or. en

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

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
oktatási intézmények és az oktatók jól 
felkészültek a távoktatás nyújtására; 
felkéri a tagállamokat és az illetékes 
nemzeti és regionális önkormányzatokat, 
hogy gondoskodjanak a megfelelő 
digitális infrastruktúráról, tananyagokról 
és képesített tanárokról, amelyek a 
hatékonyan nyújtott online oktatás 
előfeltételei;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

1. hangsúlyozza, hogy különös 
figyelmet kell szentelni a tanárok és 
oktatók folyamatos továbbképzésére és 
szakmai fejlődésére valamennyi szinten – 
beleértve a szakképzést is –, és el kell őket 
látni informatikai eszközökkel digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
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Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében; hangsúlyozza, hogy a tanárokat 
és az oktatókat a digitális oktatási 
folyamat középpontjába kell állítani 
valamennyi szinten, mind a tervezés, mind 
a végrehajtás terén;

Or. en

Módosítás 64
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

1. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy a tanárok és az oktatási szakemberek 
hozzáférhessenek képzésekhez és időt 
tudjanak szánni azokra digitális 
készségeik és pedagógiáik – többek között 
a készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében, valamint hogy tanulóik 
számára előmozdíthassák a minőségi 
oktatást;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
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például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

például az e-Twinning, az EPALE, az 
Erasmus+ és a School Education Gateway 
programokban való részvétel keretében;

Or. en

Módosítás 66
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok és oktatók továbbképzésére 
digitális készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése, valamint a 
tanulók előtt álló lehetséges kihivások 
jobb megértése érdekében, például az e-
Twinning, az EPALE és az Erasmus+ 
programokban való részvétel keretében; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen kompetenciák 
ugyanolyan fontosak más foglalkozások 
és munkahelyek esetében is; hangsúlyozza 
az egész életen át tartó inkluzív tanulás 
fontosságát a digitális kompetenciák 
használatának kifejlesztése szempontjából 
mindenki számára;

Or. en

Módosítás 67
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
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mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében; emlékeztet továbbá arra is, 
hogy fejleszteni kell a mesterséges 
intelligenciával, az ezen eszközök 
használatának etikai keretével és az 
adatok feldolgozásával kapcsolatos 
készségeket;

Or. fr

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére digitális 
készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
tanárok továbbképzésére és a digitális 
felszerelések rendelkezésükre bocsátására 
digitális készségeik – többek között a 
készségfelmérési és a tanúsítási 
mechanizmusok – fejlesztése érdekében, 
például az e-Twinning, az EPALE és az 
Erasmus+ programokban való részvétel 
keretében;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Erasmus+ 
program az európai oktatási térség 
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kiépítésének elsődleges finanszírozási 
eszköze; kritizálja ezért e program 
keretének Tanács és Bizottság által 
javasolt csökkentéseit, és ismételten kéri 
az Erasmus+ keretösszegének 
megháromszorozását a 2014–2020-as 
MFF-hez képest; kéri, hogy az uniós 
helyreállítási terv 10%-át oktatásra 
különítsék el; felhívja a tagállamokat, 
hogy GDP-jük 10%-át fordítsák 
oktatásra;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
világjárvány rámutatott, hogy nem 
minden tanuló számára elérhető a 
távoktatás, ami különösen igaz a 
hátrányos helyzetű és távoli területeken 
élő tanulókra; kéri a tagállamokat, hogy 
hajtsanak végre azonnali, célzott 
fellépéseket a digitális oktatás területén, 
biztosítandó, hogy a veszélyeztetett 
csoportokból származó személyeknek ne 
jusson kevesebb oktatási lehetőség, 
valamint hogy elkerülhető legyen az 
általuk eleve tapasztalt egyenlőtlenségek 
fokozása;

Or. en

Módosítás 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza az iskolai digitális 
infrastruktúra és felszerelések 
rendelkezésre állása tekintetében az 
országok és régiók között Unió-szerte 
továbbra is fennálló nagy 
különbségeket1a, amelyek elsősorban a 
távoli és periferikus területeket érintik, 
beleértve a legkülső régiókat, és 
különösen a ritkán lakott és 
elnéptelenedett területeket;
__________________
1a „Rethinking education in the digital 
age” [Az oktatás újragondolása a digitális 
korban], EPRS, 2020. március.

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált 
digitális oktatási cselekvési tervet össze 
kell hangolni a szociális jogok európai 
pillérének vonatkozó alapelveivel, a 
fenntartható fejlődési célokkal és a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával;

Or. en

Módosítás 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
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Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a tanároknak 
és oktatóknak valamennyi szinten – 
beleértve a szakképzést is – magas 
digitális képesítésekkel és a szükséges 
technológiai felszereléssel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy felkészíthessék 
a tanulókat és a tanulószerződéses 
tanulókat a digitális átállásra és a digitális 
kor munkaerőpiacára;

Or. en

Módosítás 74
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

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek meg minden 
erőfeszítést a megfizethető, hozzáférhető, 
inkluzív és magas színvonalú oktatásba és 
képzésbe való beruházás, a többek között a 
digitális és transzverzális készségeket 
érintő továbbképzési és átképzési 
intézkedések megerősítése, valamint az 
egész életen át tartó tanulás előmozdítása 
érdekében, hogy felkészítsék a 
munkavállalókat a munkaerőpiacnak a 
zöld és digitális átállásból eredő jövőbeli 
igényeire;

Or. en

Módosítás 75
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

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. hangsúlyozza, hogy a digitális 
képesítések fejlesztése és az egész életen át 
tartó tanulás kulcsfontosságú eszközök a 
minőségi munkahelyek, méltányos bérek 
és tisztességes munkafeltételek eléréséhez; 
emlékeztet rá, hogy a zöld és a digitális 
átállás jelentős kihívást jelentős kihívást 
jelent a munkaerőpiacok számára; kéri 
ezért a tagállamokat, hogy határozzanak 
meg eredményes képesítési stratégiákat – 
beleértve a konkrét célértékeket – nemzeti 
szakképzési és felnőttképzési 
szakpolitikáikon belül a munkavállalók és 
munkanélküliek támogatására;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. hangsúlyozza, hogy a digitális 
oktatási cselekvési terv meghatározása 
során figyelembe kell venni az európai 
szociális partnerek digitalizációról szóló 
keretmegállapodását; emlékeztet rá, hogy 
a fenti megállapodás vázolja a 
munkaadók munkavállalók tovább- és 
átképzésére vonatkozó felelősségét, 
különösen a munkahelyek 
digitalizációjának fényében;

Or. en
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Módosítás 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

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. hangsúlyozza a formális és 
informális képzésbe és az egész életen át 
tartó tanulásba történő vállalati 
beruházások fontosságát a digitális 
gazdaságra való igazságos átállás 
támogatása érdekében; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
MI-t, robotikát és kapcsolódó 
technológiákat alkalmazó vállalatok 
felelőssége, hogy valamennyi érintett 
munkavállaló számára megfelelő át- és 
továbbképzést biztosítsanak annak 
érdekében, hogy ez utóbbiak megtanulják, 
miként kell használni a digitális 
eszközöket, és miként dolgozzanak a 
társbotokkal és más új technológiákkal, 
ezáltal alkalmazkodva a változó 
munkaerő-piaci igényekhez és megőrizve 
a foglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. üdvözli a fenntartható 
versenyképességet, társadalmi 
méltányosságot és rezilienciát célzó 
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szakképzésről szóló tanácsi ajánlásra 
irányuló javaslatot; támogatja a javaslat 
azon általános célját, hogy modernizálja 
az uniós szakképzési szakpolitikát, 
észszerűsítse a folyamattal kapcsolatos 
európai együttműködést és egyszerűsítse a 
szakképzés irányítását; hangsúlyozza a 
szakképzés központi szerepét az egész 
életen át tartó tanulás, valamint a 
munkavállalók folyamatos képzésének és 
képesítésének szükségessége 
összefüggésében a zöld és digitális 
gazdaságra való átállás részeként;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. hangsúlyozza, hogy a szaképzési 
rendszereknek ugyanolyan fontos szerepet 
kell játszaniuk a tovább- és átképzésre 
szoruló felnőttek számára; kéri a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon holisztikus 
megközelítést a formális, nem formális és 
informális oktatásra kiterjedő szakképzés 
és felnőttoktatás kapcsán; kéri a 
tagállamokat, hogy tegyék vonzóbbá és 
hozzáférhetőbbé a szakképzést a felnőtt 
tanulók számára, és teremtsenek erősebb 
összeköttetéseket és együttműködéseket a 
felnőtteknek szánt szakképzés és a nem 
formális felnőttoktatás között a 
kulcskompetenciák népszerűsítése 
érdekében, beleértve az erőteljes alapvető 
készségeket, a digitális, transzverzális, 
zöld és egyéb életviteli készségeket, 
amelyek erős alapot biztosítanak a 
rezilienciához, az egész életen át tartó 
foglalkoztatottsághoz, a társadalmi 
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befogadáshoz, az aktív polgári 
szerepvállaláshoz és a személyes 
fejlődéshez;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi háztartás 
és közintézmény hozzáférjen a széles sávú 
internethez és informatikai eszközökhöz a 
digitális szakadék felszámolása érdekében, 
különösen a veszélyeztetett csoportok 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 81
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen az 
informatikai eszközökhöz és az 
internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele; 

Or. en
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Módosítás 82
Christine Anderson, Guido Reil

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. javasolja a tagállamoknak annak 
biztosítását, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

Or. de

Módosítás 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a villamos 
energiához és a széles sávú internethez, 
ami a digitális készségek fejlesztésének és 
az online oktatásban való részvételnek 
előfeltétele; hangsúlyozza, hogy az 
emberek társadalmi-gazdasági hátterének 
különbségei eltéréseket okoznak villamos 
energiához, digitális konnektivitáshoz, 
digitális felszerelésekhez és készségekhez 
való hozzáférésük tekintetében, ami 
digitális szakadékot hoz létre a tanulók 
között; hangsúlyozza, hogy ez meggátolja 
a leginkább hátrányos helyzetű csoportok 
tagjait a digitális technológia mind 
személyes, mind szakmai fejlődésük 
szempontjából előnyös használatában, és 
így növeli annak kockázatát, hogy passzív 
fogyasztókká válnak;

Or. en
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Módosítás 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele; különösen 
felhívja a figyelmet a elnéptelenedéstől 
fenyegetett vidéki területek szükségleteire;

Or. pl

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú, nagy sebességű internethez – 
beleértve a távoli és vidéki területeket is –, 
ami a digitális készségek fejlesztésének 
előfeltétele;

Or. en

Módosítás 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a minőségi 
digitális infrastruktúrához és a széles sávú 
internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

Or. en

Módosítás 87
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a szükséges 
digitális eszközökhöz és a széles sávú 
internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

Or. en

Módosítás 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami az iskolai tanulók és 
családjaik digitális készségei 
fejlesztésének előfeltétele;

Or. pl
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Módosítás 89
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez és a szükséges 
felszereléshez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

Or. en

Módosítás 90
Anne Sander

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy valamennyi oktatási 
intézmény és diák hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami a digitális készségek 
fejlesztésének előfeltétele; ezzel 
kapcsolatban kiemeli, hogy elő kell 
mozdítani a szinergiát az olyan európai 
eszközök között, mint az Erasmus+, az 
Európai horizont, az InvestEU, az európai 
strukturális és beruházási alapok, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
vagy a digitális oktatási cselekvési terv, 
melyek a leginkább alkalmasak a digitális 
oktatás fejlesztésének pénzügyi 
támogatására; emlékeztet arra, hogy a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
révén nyújtott finanszírozás 20 %-át a 
digitális átállás biztosítására kell 
felhasználni, beleértve az oktatási 
rendszerek digitális kapacitásainak 
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megerősítését is;

Or. fr

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza számos olyan uniós 
eszköz fontosságát, amelyek a formális és 
nem formális oktatás fejlesztésére, 
valamint az oktatási infrastruktúrába, 
iskolai digitális felszerelésekbe való 
befektetésként használhatók, mint például 
az esb-alapok, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Európai 
horizont, az Erasmus+, az Európai 
Szolidaritási Testület, az új digitális 
oktatási cselekvési terv; elengedhetetlenek 
továbbá a nemzeti szintű beruházások is;

Or. en

Módosítás 92
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a tagállamokat, hogy 
határozzanak meg eredményes tovább- és 
átképzési stratégiákat nemzeti 
felnőttképzési szakpolitikáikon belül a 
munkavállalók és munkanélküliek 
minőségi és inkluzív készségbiztosítás 
révén történő támogatására;

Or. en
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Módosítás 93
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy használják nagyobb 
mértékben a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz alapjait a 
távközlési infrastruktúra fejlesztésére, 
valamint a digitális jártassággal 
kapcsolatos célkitűzések érdekében;

Or. pl

Módosítás 94
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy eredményes 
szociális párbeszédet kell biztosítani a 
szakoktatásról és -képzésről, valamint a 
felnőttoktatásról a szakképzés valamennyi 
szintje hatékony irányításának 
megerősítése érdekében, és hogy 
teljeskörűen tiszteletben kell tartani a 
képesítéseket, valamint a képzések, 
munkatapasztalatok, valamint nem 
formális és informális tanulás elismerését 
és érvényesítését;

Or. en

Módosítás 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak együtt az 
oktatási egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében azáltal, hogy a digitális 
készségek fejlesztése érdekében 
felszámolják a digitális oktatáshoz való 
hozzáférés és az abban való részvétel előtt 
álló akadályokat; 

Or. en

Módosítás 96
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek – például a 
kulcskompetenciák, az alapvető készségek 
és a szakmai készségfejlesztés – 
fejlesztése, a digitális szakadék – többek 
között a nemek közötti digitális szakadék – 
csökkentése, valamint annak – az szociális 
jogok európai pillérével összhangban – 
jognak nyilvánítása érdekében valamennyi 
korosztályba tartozó tanuló és 
munkavállaló, és különösen a 
veszélyeztetett csoportok számára 
számolják fel a minőségi, inkluzív digitális 
oktatáshoz és képzéshez való egyenlő 
hozzáférés előtt álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 97
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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális képesítések fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

Or. en

Módosítás 98
Christine Anderson, Guido Reil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. javasolja a tagállamoknak, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

Or. de

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 

3. hangsúlyozza, hogy rendkívül 
fontos fokozni az olyan szakpolitikai 
kezdeményezéseket, amelyek célja a 
digitális készségek terén fennálló 
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álló akadályokat; szakadék csökkentése és a digitális 
jártasság növelése; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a digitális készségek 
fejlesztése és a digitális kirekesztés 
kezelése érdekében számolják fel az 
oktatáshoz – különösen a digitális 
oktatáshoz – való hozzáférés előtt álló 
akadályokat;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat, valamint annak 
érdekében, hogy különös hangsúlyt 
fektethessenek a veszélyeztetett 
csoportokra, például az 
elszegényedettekre, a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő fiatalokra vagy a 
kisebbségekre, akik esetében a digitális 
készségek terén fennálló szakadék 
áthidalása révén megtörhető a társadalmi 
és munkaerőpiaci kirekesztés ördögi köre;

Or. en

Módosítás 101
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat; kéri a tagállamokat, 
hogy összpontosítsanak jobban a 
veszélyeztetett közösségekre, amelyek nem 
rendelkeznek hozzáféréssel digitális 
eszközökhoz és az internethez, és 
amelyekben a diákok és hallgatók jelentős 
része nem fért hozzá az oktatáshoz a 
Covid19-világjárvány első hulláma idején;

Or. en

Módosítás 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
digitális készségek fejlesztése érdekében 
számolják fel az oktatáshoz – különösen a 
digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt 
álló akadályokat; kéri a tagállamokat, 
hogy támogassák a felnőttoktatást, amely 
egész életen át tartó tanulási lehetőségeket 
nyújt, javítja a foglalkoztathatóságot, és 
biztosítja, hogy valamennyi polgár teljes 
mértékben részesülhessen a digitális 
átállás előnyeiből az uniós 
munkaerőpiacon, beleértve a 
veszélyeztetett csoportokat, például a 
fogyatékossággal élő személyeket; az 
idősek igényeit kiszolgáló akadálymentes 
és megfizethető digitális készségfejlesztő 
programokat kér;

Or. en
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Módosítás 103
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a családok és szülők 
szerepét, akik támogatják a gyermekeket a 
távoktatásban, és akiknek jó internet-
felhasználói, technikai és digitális 
készségekre van szükségük; kiemeli ebben 
a tekintetben az egész életen át tartó 
tanulás fontosságát; hangsúlyozza, hogy a 
távoktatáshoz való hozzáférés biztosítása 
érdekében valamennyi családot segíteni 
kell a digitális eszközökkel kapcsolatosan;

Or. en

Módosítás 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a tagállamoknak 
arra kell törekedniük, hogy a digitális 
technológiákat fejlettebb módon 
integrálják az oktatásba programok 
kidolgozása, valamint célzott beruházások 
révén, végcélként kitűzve annak 
biztosítását, hogy a polgárok 
felkészüljenek a jövő digitális készségeket 
megkövetelő munkahelyeire, és ezáltal 
telje mértékben kiaknázhassák a digitális 
átállásban rejlő potenciált az uniós 
munkaerőpiacon, valamint teljes 
mértékben részesülhessenek a vállalatok 
már meglévő új munkamódszereinek, 
például a távmunkának az előnyeiből;

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az olyan 
szakpolitikák kidolgozásának fontosságát, 
amelyek biztosítják, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek azonos 
lehetőségeket kapjanak a minőségi 
digitális oktatásra; bátorítja a 
tagállamokat, hogy a különböző 
fogyatékossággal élő személyeket 
képviselő szervezetekkel együtt vizsgálják 
meg a digitális oktatás jelentette 
kihívásokat és lehetőségeket, és a 
hatékony digitális oktatáspolitikák 
kidolgozása során vegyék figyelembe a 
fogyatékossággal élő személyek egyedi 
igényeit;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a Bizottságot, hogy a 2020 
utáni európai fogyatékosságügyi stratégia 
keretében terjesszen elő egységes 
szerkezetbe foglalt javaslatot az 
információ és a kommunikációs 
technológiák teljes körű és tényleges 
hozzáférhetőségének egyenlő biztosítása 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 107
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat, hogy 
használják a digitális eszközöket annak 
érdekében, hogy az oktatási rendszert 
valóban hozzáférhetővé tegyék mindenki 
számára, beleértve a fogyatékossággal élő 
személyeket;

Or. en

Módosítás 108
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
szociális partnerek szerepét annak 
biztosítása által, hogy a digitális 
oktatáspolitika ösztönzi a kollektív 
szerződéseket a digitális készségek és a 
továbbképzés meghatározása és 
szabályozása vonatkozásában a 
kompetenciaigények, valamint az 
oktatásai és képzési rendszerek tantervei 
aktualizálásának szociális partnerekkel 
való egyeztetése, illetve a munkahelyi 
képzések munkavállalók képviselőivel való 
közös megtervezése révén azoknak a 
munkaerő igényeihez igazítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 109
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri a tagállamokat, hogy az 
Európai Bizottság, valamint adott esetben 
és lehetőség szerint uniós finanszírozási 
eszközök segítségével biztosítsák, hogy az 
Unióban a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
gyermekek, fiatalok és felnőttek megfelelő 
technológiai erőforrásokhoz és 
felszerelésekhez férhessenek hozzá, 
amelyek révén alapvető digitális 
készségeket szerezhetnek, amelyek révén a 
társadalmi és gazdasági befogadásra való 
lehetőségeik megsokszorozódhatnak;

Or. en

Módosítás 110
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy a szakképzés 
kiemelten hozzájárulhat az európai zöld 
megállapodás megvalósításához azáltal, 
hogy segít meghatározni és alkalmazni az 
úgynevezett „zöld készségeket” a gazdaság 
és valamennyi ember számára; emlékeztet 
rá, hogy a szociális jogok európai pillérét, 
az európai készségfejlesztési programot és 
az európai készségfejlesztési paktumot 
össze kell hangolni a zöld készségekkel;

Or. en
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Módosítás 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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálja, hogy még mindig nem 
minden európai tanuló fér hozzá a 
digitális infrastruktúrához és/vagy 
digitális felszerelésekhez; ismételten 
hangsúlyozza, hogy sürgősen javítani kell 
a konnektivitást, különösen a hátrányos 
helyzetű és videéki területeken;

Or. en

Módosítás 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. bátorítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsanak elő rugalmas oktatási 
modelleket és támogassák a távoktatással 
tanulókat olyan eszközök révén, mint az 
elektronikus források, elektronikus 
anyagok és az ingyenes online képzések;

Or. pl

Módosítás 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

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. figyelmeztet, hogy a 
koragyermekkori társadalmi és oktatási 
egyenlőtlenségek a későbbi 
életszakaszokban negatívan hatnak az 
oktatási eredményekre és a foglalkoztatási 
kilátásokra; ismételten hangsúlyozza, 
hogy javítani kell a minőségi oktatáshoz 
való hozzáférést, és fokozni kell a digitális 
és médiakészségek koragyermekkori 
fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket; 
üdvözli az Európai Bizottság bejelentését, 
miszerint európai gyermekgaranciát vezet 
be a gyermekszegénység kezelése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak az Európai Szociális 
Alaptól (ESZA+) származó, megosztott 
irányítású forrásainak legalább 5%-át az 
európai gyermekgarancia alá tartozó 
támogatási tevékenységekre kell 
allokálniuk, és ragaszkodik hozzá, hogy az 
ESZA+ keretében külön költségvetési sort 
kell létrehozni az európai 
gyermekgarancia számára, 
20 milliárd EUR költségvetési juttatással;

Or. en

Módosítás 114
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a formális és 
informális képzésbe és az egész életen át 
tartó tanulásba történő vállalati 
beruházások fontosságát az igazságos 
képzési és munkaerővel kapcsolatos 
átállás biztosítása, valamint a 
munkaidőben történő képzés és tanulás 
előmozdítása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az alkalmazottaknak lehetőséget kell 
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biztosítani a vállalati nyereségek 
újraelosztásában való részvételre, egyebek 
közt a készségekbe való beruházás révén, 
valamint hogy a vállalatoknak e célból 
fizetett szabadságokat kell biztosítaniuk, a 
visszatérés jogával együtt és – ellátmányok 
révén – létfenntartási lehetőséget a kiesett 
kereset pótlására;

Or. en

Módosítás 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a 
távoktatásnak be kell épülnie a modern 
„vegyes tanulási” megközelítésbe, 
nevezetesen egy integrált, hibrid tanulási 
módszerbe, amely a hagyományos 
tanulási módszereket – azaz az oktatóval 
való közvetlen kapcsolatot – távoli, 
számítógép-alapú tevékenységekkel 
ötvözi;

Or. pl

Módosítás 116
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a zöld 
készségeket bele kell foglalni az egész 
életen át tartó tanulásba és a 
szakképzésbe, azokat általánosan 
érvényesíteni kell és be kell építeni az 
oktatáspolitikákba és a gyakorlatba a 
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szakképzett munkaerőt megteremtő 
intézkedések egyikeként, amely egyúttal a 
fenntartható fejlődés és növekedés 
letéteményese is;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
általános érvényesítsék a nemek közötti 
egyenlőséget a digitális 
oktatáspolitikákban a nemek közötti 
meglévő digitális szakadék kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
válság miatt már eddig is sokan vesztették 
el munkájukat, különösen fiatalok, akik 
egyébként is gyakrabban találják magukat 
bizonytalan foglalkoztatásban; üdvözli 
ezzel összefüggésben a Bizottságnak az 
európai ifjúsági garancia megerősítésére 
irányuló terveit; ezzel összefüggésben úgy 
véli, hogy általában a fiatalokat, 
különösen pedig az ifjúsági garanciával 
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kapcsolatos programokra jelentkező 
NEET-fiatalokat támogatni kell a digitális 
készségek fejlesztésében és 
megerősítésében, lehetővé téve a zöld és 
digitális átállást szem előtt tartó tovább- és 
átképzést; hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a tagállamok 
továbbra is elegendő ESZA+-forrást 
fektessenek be az ifjúsági foglalkoztatást 
támogató intézkedésekbe, valamint hogy 
ezért megosztott irányítású ESZA+-
forrásaik legalább 15%-át a minőségi 
ifjúsági foglalkoztatás támogatására 
irányuló célzott fellépések és strukturális 
reformok számára kell allokálniuk;

Or. en

Módosítás 119
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri a tagállamokat, hogy a 
munkanélküli munkavállalók számára 
biztosítsák a képzéshez való hozzásférést 
támogatások – például munkanélküli 
ellátás – nyújtása révén, hogy a 
munkanélküliek és az atipikus 
foglalkoztatási formákban dolgozó 
munkavállalók hozzáférhessenek a 
digitális oktatáshoz; az ilyen ellátásoknak 
magukba kell foglalniuk a képzéssel 
kapcsolatos kiadásokat, valamint egy 
képzési ellátmányt a képzés ideje alatt 
kiesett jövedelmeik pótlására;

Or. en

Módosítás 120
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

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti digitális szakadék gazdasági, 
társadalmi és kulturális probléma is 
egyben, amelyet holisztikus 
megközelítéssel kell kezelni; 
hangsúlyozza, hogy bátorítani kell a fiatal 
lányok és nők TTMM-tárgyakban, 
digitális oktatásban és az IKT-terület 
munkaerőpiacán való részvételét; kéri 
ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a 
következő digitális oktatási cselekvési terv 
teljes mértékben érvényesítse a nemek 
közötti egyenlőséget;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. aggodalmának ad hangot amiatt, 
hogy az 55–74 évesek mindössze 35%-a 
rendelkezik alapvető digitális 
készségekkel; emlékeztet rá, hogy az 
idősebb tanulók nehézségekkel 
szembesülnek a felnőttoktatási 
lehetőségekhez való hozzáférés terén, 
mivel ezeket gyakran nem az ő tanulási 
igényeikre szabták és/vagy nem teljes 
mértékben akadálymentesek; 
hangsúlyozza, hogy javítani kell az idősek 
és a hátrányos helyzetű csoportokhoz 
tartozók digitális készségekhez való 
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hozzáférését;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. aggodalmának ad hangot a 
digitális írástudatlanság mértéke miatt, 
amelyre a Covid19-válság rávilágított, és 
mert sokak számára kihívást jelentenek az 
alapvető digitális feladatok, valamint ki 
vannak téve a dezinformációs 
kampányoknak, beleértve a félrevezető, 
illetve hamis információknak; 
hangsúlyozza, hogy még tovább kell 
javítani az adatvédelmet és a 
kiberbiztonságot, valamint határozottan 
fel kell venni a küzdelmet a digitális 
csalás, az internetes megfélemlítés és a 
kiberfenyegetések ellen;

Or. en

Módosítás 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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében digitális készségeket kell 
tanítani és erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
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hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

készségeket az egész életen át tartó 
tanuláson alapuló megközelítés szerint, és 
elegendő forrást biztosítva ehhez az 
oktatási rendszer számára; hangsúlyozza 
ezzel összefüggésben, hogy az 
oktatószemélyzet számára lehetővé kell 
tenni, hogy kezeljék a tanulók és a 
tanulószerződéses tanulók digitális korbeli 
életre és munkára való felkészítése 
jelentette kihívást;

Or. en

Módosítás 124
Christine Anderson, Guido Reil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek, 
fiatalok és felnőttek médiahasználata 
kapcsán erősíteni kell a demokratikus, 
ideológiamentes és kritikus gondolkodás 
készségeit, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
állami cenzúra, a keretezés, az internetes 
zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

Or. de

Módosítás 125
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 

4. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
korosztály körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
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készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

készségeket, ami lehetővé teszi, hogy 
felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

Or. en

Módosítás 126
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket, valamint növelje az 
adatvédelemmel kapcsolatos 
tudatosságukat;

Or. en

Módosítás 127
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében fontos a médiahasználati 
készségek felhasználása, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy felmérjék és 
leküzdjék az álhírek, az internetes zaklatás, 
a radikalizálódás, a kiberbiztonsági 
kérdések és a csalás jelentette veszélyeket.
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jelentette veszélyeket.

Or. it

Módosítás 128
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket. kiemeli, hogy 
különös figyelmet kell fordítani a 
pedagógiai módszerekre, és nem kizárólag 
a technológiai eszközök használatára kell 
koncentrálni; emlékeztet arra, hogy az 
oktatók támogatása elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a tanulókat bevonják a 
tanulási folyamatba és a kritikai 
gondolkodás fejlesztésébe;

Or. fr

Módosítás 129
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és 
a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, 
hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
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kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket.

kiberbiztonsági kérdések és a csalás 
jelentette veszélyeket; rámutat, hogy a 
humán készségek elengedhetetlenek a 
TTMM-készségek előmozdításához, 
különös tekintettel az automatizálás és az 
MI-rendszerek bevezetésére, az emberi 
empátiára, kreativitásra és 
problémamegoldó készségekre;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli az Európai Bizottság 
európai digitális oktatási központ 
létrehozására vonatkozó ötletét, amely a 
digitális oktatással kapcsolatos nemzeti 
tanácsadói szolgálatok hálózatának 
kialakítása révén támogathatná a 
tagállamokat, összekapcsolhatná a 
különböző érdekelteket, összeköthetné a 
nemzeti és regionális digitális oktatási 
stratégiákat, és nyomon követhetné a 
digitális oktatási cselekvési terv 
végrehajtását és a digitális oktatás 
fejlődését Európában;

Or. en

Módosítás 131
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kedvező szakmai 
jövőkép érdekében a technológiai 
eszközök felelősségteljes használatának 
előmozdítására irányuló, a kétkezi 
tevékenységeket, játékot, kreativitást, 
találékonyságot és szociális készségeket 
ötvöző képzési programokra van szükség, 
amelyek az elektronikus és digitális 
eszközök közvetítése nélkül is lehetővé 
teszik az emberi kapcsolattartást és a 
személyes kapcsolatok fejlesztését;

Or. es

Módosítás 132
Miriam Lexmann

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy támogatni kell 
a diákok és hallgatók fizikai egészségét, 
amelyre veszélyt jelenthet, hogy a 
Covid19-válság idején elsősorban digitális 
oktatás eredményeképpen hosszú órákat 
töltenek a számítógépek képernyői előtt; 
kéri a tagállamokat, hogy indítsanak a 
testedzés szükségességével kapcsolatos, 
célzott tudatosságnövelő kampányokat;

Or. en

Módosítás 133
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy alapvető fontosságú 
egy egyedi képzési megközelítés bevezetése 
a kis- és középvállalkozások számára a 
digitális készségek frissítése és a 
munkaerő átképzése érdekében; úgy véli, 
hogy a tagállamok és a helyi hatóságok 
beavatkozása elengedhetetlen a kkv-k 
számára biztosított egyedi képzési 
projektek finanszírozásához;

Or. it

Módosítás 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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet rá, hogy a válság 
rámutatott az oktatáspolitika 
többszereplős megközelítésének 
szükségességére, amely a tanárokat és az 
oktatókat, a tanulókat, a szülőket, a 
szociális partnereket, a nem kormányzati 
szervezeteket, a helyi önkormányzatokat 
és a közösségi szervezeteket is bevonja a 
tervezésbe és a megvalósításba egyaránt;

Or. en

Módosítás 135
Anne Sander

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a digitális 
készségek oktatásának az egész életen át 
kell tartania, nem csupán az iskolai 
oktatás, a szakképzés vagy felsőfokú 
tanulmányok alatt, és ezért hangsúlyozza, 
hogy figyelembe kell venni a 
munkaerőpiac igényeit;

Or. fr

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák 
az életképes digitális oktatáspolitikák 
kialakításával, valamint a digitális 
oktatási reformok végrehajtása jelentette 
lehetséges kihívások kezelésének legjobb 
módjaival kapcsolatos legjobb 
gyakorlataik cseréjét;

Or. en

Módosítás 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a digitális 
oktatást össze kell kapcsolni más 
szakpolitikai területekkel, azt 
bemutatandó, hogyan járulhat hozzá a 
digitális oktatás az egyenlőség 
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erősítéséhez és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni fellépéshez, 
valamint az inkluzívabb, innovatívabb és 
zöldebb gazdaságokhoz;

Or. en

Módosítás 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a tagállamokat, hogy 
hajtsanak végre nemzeti programokat a 
tanulók digitális kompetenciák – többek 
között az IT-készségek – terén elért 
eredményeinek nyomon követésére 
általános és középiskolai szinten;

Or. pl

Módosítás 139
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy nyomon kell 
követni a digitalizáció hatását, célul kell 
kitűzni az új típusú munkahelyek és az 
azokhoz szükséges készségek előrejelzését, 
és ezeket az adatokat naprakész digitális 
oktatási modulok és tantervek 
tervezéséhez kell használni;

Or. en
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Módosítás 140
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy tanulni kell a 
Covid19-válságból bizonyos országok 
digitális eszközök oktatási célú 
használatával kapcsolatos bevált 
gyakorlatainak alkalmazása révén;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. bátorítja a tagállamokat, hogy 
támogassák és mozdítsák elő az oktatási és 
képzési intézmények közötti 
együttműködést – beleértve a határokon 
átnyúló együttműködést – a digitális 
technológiák oktatási és képzési 
intézményekben történő használatának 
beépítése és aktualizálása, valamint a 
fejlettebb digitális készségek fejlesztésének 
előmozdítása során;

Or. en

Módosítás 142
Stefania Zambelli

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy egyedi digitális 
tanulási programokat kell kidolgozni a 
legkiszolgáltatottabb csoportok, például a 
fogyatékkal élők vagy az autista 
spektrumban élők számára; úgy véli, hogy 
ezeknek az embereknek az egyedi digitális 
oktatása alapvető szerepet játszik abban, 
hogy végül igazságtalan módon ne zárják 
ki őket a munka világából;

Or. it

Módosítás 143
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy szorosan működjenek 
együtt a civil társadalmi szervezetekkel, 
például a strukturális párbeszéd 
keretében, valamint a nemzeti digitális 
oktatáspolitikák végrehajtásának 
tervezése és végrehajtása érdekében, 
biztosítandó, hogy a szakpolitikák 
megfelelnek a polgárok igényeinek és a 
tanulókat helyezik a középpontba;

Or. en

Módosítás 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. bátorítja a tagállamokat, hogy 
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fokozzák középiskolai nemzeti 
programjaikat, amelyek elősegítenék az 
informatikai területen diplomát szerzők 
számának növekedését; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen tanórák kidolgozására a 
csúcstechnológiás vállalatok és egyetemek 
égisze alatt kerülhetne sor;

Or. pl

Módosítás 145
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a család alapvető 
szerepét a digitalizáció folyamatában, 
mivel annak kritikával történő használatát 
e természetes környezetben lehet 
elsajátítani, ami pedig lehetővé teszi a jövő 
szakemberei számára, hogy munkájukban 
kiemelkedőek legyenek;

Or. es

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

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy be kell vonni a 
vállalatokat, az oktatási és képzési 
intézményeket, a kutatási és innovációs 
ágazatokat a digitális készségek terén 
Európában fennálló szakadék 
áthidalásának és az eredményes digitális 
oktatáspolitikák kidolgozásának 
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folyamatába;

Or. en

Módosítás 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kiemeli a mesterséges 
intelligencián alapuló technológiák 
létrehozásához, bevezetéséhez és 
használatához szükséges kompetenciák 
fejlesztésének szükségességét az oktatás 
valamennyi szakaszában;

Or. pl

Módosítás 148
Tatjana Ždanoka

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kéri a Bizottságot, hogy határozzon 
meg világos iránymutatásokat a digitális 
nemzeti stratégiák, valamint 
nyomonkövetési mechanizmusok 
vonatkozásában azok tagállamokban 
kifejtett hatásának értékelése érdekében;

Or. en

Módosítás 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4d. üdvözli a Bizottságnak az oktatás 
és a képesítések digitalizálására irányuló 
erőfeszítéseit, beleértve az új Europass-
platformot, valamint a tervezett Europass 
digitális tanúsítvány-infrastruktúrát; 
ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, 
hogy javítani kell az Europass-platform 
működőképességét az állás- és képzési 
ajánlatok keresése és fogadása terén, el 
kell végezni a platformon található, 
aktuális kurzusokra, képzésekre, 
állásajánlatokra vonatkozó információk 
releváns frissítéseit, valamint ki kell 
jelölni az e folyamatért felelős 
intézményeket;

Or. pl

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

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri a tagállamokat, hogy 
térképezzék fel a meglévő digitális oktatási 
programokat, és kövessék nyomon azok fő 
kedvezményezettjeit, miközben különös 
figyelmet szentelnek azok veszélyeztetett 
csoportok számára való 
hozzáférhetőségére;

Or. en

Módosítás 151
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian Ghinea, 
Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom
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Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. kéri a tagállamokat, hogy 
mozdítsanak elő olyan 
kezdeményezéseket, amelyek révén a 
vállalkozások és az induló innovatív 
vállalkozások csúcstechnológiai 
innovációt mutathatnak be és oszthatnak 
meg a tanulókkal, beleértve a digitális 
tanulást lehetővé tevő eszközöket és 
berendezéseket;

Or. en

Módosítás 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák 
az új Europass-platform népszerűsítésével 
kapcsolatos tevékenységeiket az iskolák, 
tanárok, egyetemek, tanulók, oktatási és 
képzési intézmények, valamint 
munkaadók körében;

Or. pl

Módosítás 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák 
együttműködésüket a digitális 
tanúsítványok terén, és népszerűsítsék e 
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megközelítést a fő érdekeltek, azaz a 
tanúsítványok kiállítói és a munkaadók 
körében;

Or. pl

Módosítás 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4g. bátorítja a tagállamokat, hogy 
teremtsenek lehetőségeket a helyi 
intézmények – például könyvtárak, 
közösségi központok és szociális 
szolgáltatóközpontok – számára, hogy 
további szerepet is betölthessenek mint 
digitális kompetenciafejlesztési központok, 
a digitális kompetenciafejlesztéssel 
kapcsolatos további szolgáltatások 
katalógusát kínálva;

Or. pl

Módosítás 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4h. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy egyedi prioritásként 
növeljék a digitális környezetben való 
tanulás különböző aspektusaira irányuló 
interdiszciplináris kutatás finanszírozását, 
különös hangsúllyal a következőkre: 
pszichológiai (viselkedéstudományi), 
módszertani, eszközökkel kapcsolatos, 
munkaerőpiaci és új foglalkozásokkal 
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kapcsolatos aspektusok;

Or. pl

Módosítás 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4i. bátorítja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre nemzeti rendszereket a 
felnőttek digitális oktatására, amelyek 
felkészítenék a formális oktatást végzett 
embereket a digitális környezetben való 
életre és munkavégzésre, és átképezné az 
Ipar 4.0-ban dolgozó embereket; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen 
programoknak az alkalmazottak 
munkahelyein történő továbbképzésre és 
átképzésre kell összpontosítania az olyan 
szervezetek által szervezett külső 
tanfolyamok helyett, amelyek nem ismerik 
a vállalat jellemzőit; 

Or. pl

Módosítás 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Véleménytervezet
4 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4j. felszólítja a tagállamokat, hogy 
készítsenek részletes elemzést a digitális 
oktatási feladatok Covid19-világjárvány 
során történő végrehajtásáról;

Or. pl



PE659.046v01-00 82/82 AM\1216297HU.docx

HU

Módosítás 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Véleménytervezet
4 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4k. kéri a Bizottságot, hogy javítsa és 
harmonizálja a nyomonkövetési 
eszközöket a digitális oktatási stratégia 
terén, amelyek hozzá fognak járulni e 
terület projektjei közötti kohézió 
növeléséhez, és a végrehajtott projektek 
eredményességének és azok digitális 
kompetenciák fejlesztésére kifejtett 
hatásainak valós értékelését nyújtják;

Or. pl


