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Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat uit het eerste 
beginsel van de Europese pijler van 
sociale rechten het belang blijkt van het 
onderhouden en verwerven van 
vaardigheden teneinde “gelijke kansen en 
toegang tot de arbeidsmarkt” te 
waarborgen, en dat hierin is vastgesteld 
dat iedereen het recht heeft op 
“hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding 
en een leven lang leren om de 
vaardigheden te verwerven en te 
onderhouden die nodig zijn om ten volle 
aan het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen en overgangen op de 
arbeidsmarkt met succes te kunnen 
opvangen”;

Or. en

Amendement 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden;

A. overwegende dat landen met een 
hoge mate van verstedelijking, een hoog 
percentage hoogopgeleiden, en een hoge 
mate van breedband- en mobiele 
internettoegang thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden1 bis;

__________________
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1 bis Building tomorrow’s digital skills: 
what conclusions can we draw from 
international comparative indicators? 
p.17 
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

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden;

A. overwegende dat volgens het 
PISA-onderzoek van de OESO van 2018 
een groot aantal huishoudens met een 
laag inkomen geen toegang tot een 
computer had; overwegende dat er 
volgens Eurostat in de EU in 2019 grote 
verschillen bestonden waar het de toegang 
tot breedbandinternet betreft, 
uiteenlopend van 74 % in het laagste 
inkomenskwartiel tot 97 % in het hoogste 
inkomenskwartiel; overwegende dat 
landen met een grotere beschikbaarheid 
van breedbandinternet thuis ook meer 
burgers hebben met elementaire of hogere 
digitale vaardigheden;

Or. en
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Amendement 4
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden;

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden, hoewel er nog altijd sprake 
is van ongelijke toegang tot IT-
hulpmiddelen en internet;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden;

A. overwegende dat landen met een 
grotere beschikbaarheid van 
breedbandinternet thuis ook meer burgers 
hebben met elementaire of hogere digitale 
vaardigheden; overwegende dat talloze 
regio’s te kampen hebben met matige 
connectiviteit en dit ertoe leidt dat burgers 
onvoldoende mogelijkheden hebben om 
hun digitale vaardigheden te ontwikkelen 
en er een digitale kloof op de 
arbeidsmarkt ontstaat die mettertijd 
mogelijk alsmaar groter wordt;

Or. en

Amendement 6
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat in 2019 al 85 % 
van de burgers wel eens gebruik had 
gemaakt van internet, maar slechts 58 % 
over digitale basisvaardigheden 
beschikte1 bis; overwegende dat het 
werkgelegenheidslandschap zich snel 
ontwikkelt en naar schatting 65 % van de 
kinderen die nu aan het basisonderwijs 
beginnen uiteindelijk in een type baan zal 
belanden dat momenteel nog niet 
bestaat1 ter;
__________________
1 bis De index van de digitale economie en 
samenleving (DESI) 2020, Europese 
Commissie
1 ter Wereld Economisch Forum, “The 
future of jobs”, september 2018 

Or. en

Amendement 7
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Europese Unie 
is gebaseerd op een reeks 
gemeenschappelijke fundamentele 
waarden, met inbegrip van de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, vrijheid en gelijkheid, en de 
eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechten van personen die tot minderheden 
behoren; overwegende dat de lidstaten 
gelijke toegang tot onderwijs moeten 
waarborgen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat kwetsbare 
groepen in de Europese samenleving over 
het algemeen onvoldoende toegang tot 
passende middelen hebben, met inbegrip 
van moderne technologieën en 
apparatuur die hoge kosten voor aanschaf 
en onderhoud met zich meebrengen, met 
als gevolg een steeds breder wordende 
digitale kloof in de hele Unie;

Or. en

Amendement 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 44 % van de EU-
bevolking over lage of geen digitale 
vaardigheden beschikt1 bis;
__________________
1 bis https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3
95443f6-fb6d-11e7-b8f5-
01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=
PDF

Or. pl
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Amendement 10
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de digitale kloof 
een element van sociale uitsluiting vormt;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat digitalisering een 
enorm potentieel biedt voor het verhogen 
van de productiviteit en het bevorderen 
van het welzijn van mensen, maar ook tot 
meer ongelijkheid kan leiden wanneer 
sommige mensen, en dan met name 
kwetsbare groepen, of regio’s 
achterblijven; overwegende dat de digitale 
kloof bij kinderen van jonge leeftijd een 
negatief effect heeft op hun 
werkgelegenheidsvooruitzichten op latere 
leeftijd; overwegende dat de digitale kloof 
in het kader van onderwijs op afstand en 
telewerken tot meer ongelijkheid, 
uitsluiting en discriminatie kan leiden; 
overwegende dat volgens de index van de 
digitale economie en samenleving (DESI), 
42 % van de Europeanen nog altijd niet 
over digitale basisvaardigheden beschikt; 
overwegende dat de mate van digitale 
geletterdheid specifieke 
sociaaleconomische aspecten heeft en ook 
aspecten die verband houden met gender, 
leeftijd, toegankelijkheid en geografische 
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locatie, en dat al deze aspecten moeten 
worden aangepakt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie in sommige landen en regio’s 
van de EU diepgewortelde ongelijkheden 
aan het licht heeft gebracht en verergerd 
waar het de toegang tot onderwijs en 
digitale connectiviteit betreft;

Or. en

Amendement 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat bepaalde 
achtergestelde sociale groepen, zoals de 
Roma, onevenredig hard door de crisis 
zijn getroffen in de zin dat hun kinderen 
vaak niet de beschikking hebben over 
toegankelijk en/of betaalbaar digitaal 
onderwijs als gevolg van het gebrek aan 
(passende) IT-apparatuur, 
internetverbindingen en elektriciteit, 
waardoor de ongelijkheden op het gebied 
van onderwijs nog verder zijn vergroot;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie de reeds bestaande 
kloven heeft verdiept waar personen met 
een handicap en speciale behoeften mee 
te kampen hebben bij de toegang tot 
internet; overwegende dat volgens het 
Europees Gehandicaptenforum een op de 
drie personen met een handicap nog nooit 
gebruik heeft gemaakt van internet; 
overwegende dat personen met een 
handicap op grond van artikel 9 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, op voet van 
gelijkheid met anderen recht hebben op 
toegankelijke informatie- en 
communicatietechnologieën en -
systemen;

Or. en

Amendement 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat het de 
verantwoordelijkheid van de 
overheidsinstellingen is om voorwaarden 
te scheppen die bevorderlijk zijn voor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden 
voor alle individuen en sociale groepen en 
om gelijke toegang tot digitale inhoud en 
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diensten te waarborgen, onder meer door 
de digitale toegankelijkheid van mobiele 
websites en applicaties van 
overheidsinstanties te waarborgen;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat er nog 
steeds sprake is van een genderkloof op 
het gebied van digitale vaardigheden die 
naar verwachting alleen maar groter zal 
worden; overwegende dat vrouwen slechts 
17 % van de banen in de 
technologiesector uitoefenen terwijl 54 % 
van de studenten in het tertiair onderwijs 
uit vrouwen bestaat; overwegende dat 
volgens Eurostat slechts een op de drie 
STEM-afgestudeerden vrouw is; 
overwegende dat de aanpak van 
gendervooroordelen en -ongelijkheid in 
de digitale sector tot dusver ontoereikend 
is; overwegende dat de genderkloof zich 
met name voordoet in de AI-sector waar 
wereldwijd slechts 22 % van de 
beroepsbeoefenaars vrouw is, als gevolg 
waarvan de digitale sector in de nabije 
toekomst naar verwachting door mannen 
gedomineerd zal blijven;

Or. en

Amendement 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 10 % van 
de huishoudens in plattelandsgebieden 
van de EU geen toegang heeft tot vast 
internet en dat nog eens 41 % geen 
breedbanddekking heeft1 bis;
__________________
1 bis Europese Commissie (2020). Digital 
Economy and Society Index (DESI) – 
EU-28 values (including UK)

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat ouderen 
gevoeliger zijn voor digitale uitsluiting; 
overwegende dat slechts 35 % van de 
mensen in de leeftijdscategorie 55-74 jaar 
over digitale basisvaardigheden beschikt, 
tegenover 82 % in de leeftijdscategorie 16-
24 jaar;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs, opleiding, 
investeringen in de digitale infrastructuur 
en apparatuur waardoor studenten en 
leerkrachten kunnen deelnemen aan 
onderwijs op afstand thuis en in 
onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen; 
overwegende dat de kwaliteit en 
beschikbaarheid van onderwijs tijdens de 
pandemie varieert naargelang de 
beschikbaarheid van infrastructuur en 
faciliteiten, de aanwezigheid van docenten 
met digitale vaardigheden, waaronder het 
vermogen om pedagogische methoden 
aan te passen, en de aanwezigheid van 
bruikbare en toegankelijke digitale 
inhoud, instrumenten, diensten en 
platforms;

Or. pl
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Amendement 21
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten en werknemers 
kunnen leren op afstand thuis en in 
onderwijs- en opleidingsinstellingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang en de 
tekortkomingen heeft doen inzien van 
digitale vaardigheden en van de noodzaak 
om deze te verbeteren, onder meer via 
onderwijs en de terbeschikkingstelling van 
apparatuur waardoor studenten kunnen 
leren op afstand thuis en in 
onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 23
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden voor alle 
burgers, ongeacht de sector waarin zij 
werkzaam zijn of hun persoonlijke 
achtergrond, en van de noodzaak om deze 
te versterken, onder meer via onderwijs en 
de terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 24
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen; 
overwegende dat in dat opzicht 
contactonderwijs een fundamenteel 
element blijft aangezien nieuwe digitale 
tools nooit helemaal de fysieke 
aanwezigheid van een leerkracht kunnen 
vervangen;

Or. fr

Amendement 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis en in onderwijsinstellingen;

B. overwegende dat de 
coronapandemie het belang heeft doen 
inzien van digitale vaardigheden en van de 
noodzaak om deze te verbeteren, onder 
meer via onderwijs en de 
terbeschikkingstelling van apparatuur 
waardoor studenten kunnen leren op 
afstand thuis, met bijzondere aandacht 
voor gezinnen met meerdere kinderen, 
eenoudergezinnen en gezinnen met een 
laag inkomen, en in onderwijsinstellingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de 
terbeschikkingstelling van digitale 
infrastructuur en apparatuur een eerste 
vereiste is voor het aanbieden van digitaal 
onderwijs; overwegende dat in dit kader 
bijzondere aandacht moet gaan naar 
gebieden met een 
ontwikkelingsachterstand en 
plattelandsgebieden; overwegende dat het 
overgrote merendeel van de huishoudens 
weliswaar toegang heeft tot een computer, 
maar dat er alsnog grote verschillen 
bestaan tussen de lidstaten en regio’s; 
overwegende dat er ook grote verschillen 
bestaan ten aanzien van de toegang tot 
computers tussen scholen in de lidstaten 
onderling; overwegende dat het gebrek 
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aan digitale apparatuur en connectiviteit 
op scholen een nadelig effect heeft op de 
verwerving van digitale vaardigheden 
door de leerlingen en op de 
beschikbaarheid van digitale 
onderwijsinstrumenten;

Or. en

Amendement 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat voor het 
aanpassen aan het telewerken op de lange 
termijn ook om- en bijscholing nodig 
zullen zijn, nu deze situatie naar 
verwachting als gevolg van de COVID-19-
crisis langer zal aanhouden; overwegende 
dat werkgevers al hun werknemers van 
digitale opleidingen en digitale 
apparatuur moeten voorzien, waarbij 
aandacht moet worden besteed aan de 
specifieke behoeften van personen met 
een handicap, zoals het verrichten van 
aanpassingen van de werkplek;

Or. en

Amendement 28
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat een groot 
aantal leerlingen en studenten geen 
toegang tot internet en digitale 
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hulpmiddelen had, en derhalve ook maar 
zeer beperkt toegang tot onderwijs;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een ongekende uitdaging vormt 
voor leerkrachten en opleiders op alle 
niveaus, met inbegrip van 
beroepsonderwijs en -opleiding; 
overwegende dat vóór de crisis slechts 
39 % van de leerkrachten in de EU van 
mening was goed of zeer goed voorbereid 
te zijn op het gebruik van digitale 
technologieën voor onderwijsdoeleinden, 
waarbij zich tussen de lidstaten onderling 
grote verschillen voordeden;

Or. en

Amendement 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie het aantal uren dat 
leerlingen in sommige lidstaten aan 
onderwijsactiviteiten besteden, met maar 
liefst de helft is verminderd1 bis; 
overwegende dat zelfs de tijdelijke sluiting 
van onderwijsinstellingen aanzienlijke 
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gevolgen kan hebben voor leerlingen, en 
dat een verkorting van de lesuren een 
negatief effect kan hebben op de 
leerresultaten en bestaande sociale 
ongelijkheden kan vergroten1 ter;
__________________
1 bis A recent study from DE shows that 
more than half of the students (57%) had 
online lessons less than once a week, only 
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?
1 ter 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

Amendement 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat het doel 
van digitaal onderwijs is om studenten 
voor te bereiden op het vaardig gebruiken 
van digitale technologieën op 
verschillende terreinen van het dagelijks 
leven;

Or. pl
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Amendement 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat digitaal 
onderwijs mensen hun hele leven bij blijft, 
zowel binnen als buiten het 
onderwijssysteem;

Or. pl

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

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies tegen te gaan, de toegang tot 
basisdiensten te verbeteren en digitale en 
sociale uitsluiting aan te pakken;

Or. en

Amendement 34
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling C. overwegende dat de ontwikkeling 
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van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is voor alle categorieën mensen om 
zich aan te kunnen passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere wereld, en om discriminatie, 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan; 
overwegende dat tijdens de lockdown 
onlinecommunicatie de enige manier was 
waarop familieleden contact met elkaar 
konden onderhouden, als gevolg waarvan 
ouderen zonder digitale ondersteuning 
buiten de boot vielen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het ontbreken van 
toegang tot basisdiensten alsook digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan; 
overwegende dat de toegang tot digitale 
technologieën in heel Europa is verbeterd, 
maar dat gender- en generatiekloven, 
evenals verschillende sociaaleconomische 
achtergronden en verschillen tussen 
stedelijke gebieden en 
plattelandsgebieden, een bedreiging 
vormen voor het concurrentievermogen 
en fatsoenlijke werkgelegenheid;
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Or. en

Amendement 36
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan; 
overwegende dat een leven lang leren 
goede mogelijkheden biedt voor het 
dichten van de kloof tussen vaardigheden 
en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 37
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat om- en 
bijscholing door middel van digitale 
opleidingen/onlineopleidingen en de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden 
niet alleen een individuele maar ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
betreffen, en van cruciaal belang zijn om 
zich aan te passen aan de veranderende 
behoeften van een steeds digitalere 
arbeidsmarkt, en om banenverlies en 
negatieve sociale verschijnselen zoals het 
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gebrek aan toegang tot basisdiensten en 
digitale en sociale uitsluiting tegen te gaan;

Or. en

Amendement 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt alsook aan nieuwe 
werkpraktijken, zoals telewerken, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

Or. en

Amendement 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan, met name 
onder ouderen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal 
belang is om zich aan te passen aan de 
veranderende behoeften van een steeds 
digitalere arbeidsmarkt, en om 
banenverlies en negatieve sociale 
verschijnselen zoals het gebrek aan 
toegang tot basisdiensten en digitale en 
sociale uitsluiting tegen te gaan;

C. overwegende dat de vroege en 
levenslange ontwikkeling van digitale 
vaardigheden van cruciaal belang is om 
zich aan te passen aan de veranderende 
behoeften van een steeds digitalere 
arbeidsmarkt, en om banenverlies en 
negatieve sociale verschijnselen zoals het 
gebrek aan toegang tot basisdiensten en 
digitale en sociale uitsluiting tegen te gaan;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de groene en de 
digitale transitie belangrijke uitdagingen 
voor de arbeidsmarkten vormen, sectoren 
en bedrijven op verschillende manier 
raken, en de kwalificatiekloof en 
ongelijkheid tussen zowel werknemers als 
tussen bedrijven onderling alsmaar groter 
maken; overwegende dat naar schatting 
30 % van de banen in de EU (50 % 
wereldwijd) de komende 25 jaar zullen 
verdwijnen en vervangen zullen worden 
door banen waarvoor geavanceerde 
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digitale vaardigheden vereist zijn; 
overwegende dat onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren een essentiële rol 
zullen spelen bij de rechtvaardige transitie 
naar de digitale economie;

Or. en

Amendement 42
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat onlineleren en -
onderwijs, evenals digitale hulpmiddelen, 
tijdens alle stadia van het onderwijstraject 
in aanvulling op reguliere leer- en 
onderwijsmethoden moeten worden 
toegepast; overwegende dat het altijd de 
leerkrachten en opvoeders zijn die 
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs 
van kinderen; overwegende dat ouders 
nooit, ook niet in het geval van 
onlineonderwijs, de plaats van deze 
professionals moeten of kunnen innemen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat onderwijs een 
investering in onze gemeenschappelijke 
toekomst is en een essentieel instrument 
voor de ontwikkeling en zelfontplooiing 
van iedereen vormt; overwegende dat 
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hoogwaardig onderwijs een positief effect 
heeft op sociale cohesie als eerste 
voorwaarde voor economische groei, het 
scheppen van banen en werkgelegenheid;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat digitale 
geletterdheid in hoog tempo uitgroeit tot 
een universele vaardigheid die nodig is 
voor banen die zich vroeger niet of 
nauwelijks in het digitale domein 
bevonden, onder meer banen waar 
beroepsvaardigheden of handarbeid mee 
gemoeid zijn;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat we aandacht 
moeten besteden aan het belang van 
fysieke interactie en communicatie en dat 
van de daaruit voortvloeiende sociale en 
zachte vaardigheden;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat er een vrijwel 
volledig gebrek is aan 
evaluatiedocumenten voor zowel 
individuele projecten als voor de volledige 
digitaliseringsstrategie die door de 
lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
waardoor het onmogelijk is het verband 
vast te stellen tussen een bepaalde 
interventie en de waargenomen toename 
van digitale vaardigheden;

D. overwegende dat het als gevolg van 
een gebrek aan onderzoek naar 
digitaliseringsstrategieën lastig is een 
duidelijk verband vast te stellen tussen een 
bepaalde interventie en de waargenomen 
toename van digitale kwalificaties;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het alsmaar 
belangrijker wordt een benadering toe te 
passen waarbij tal van belanghebbenden 
zijn betrokken, met inbegrip van het 
bedrijfsleven, internationale organisaties, 
academici en het maatschappelijk 
middenveld;

Or. en

Amendement 48
Miriam Lexmann
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Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat er een duidelijke 
behoefte bestaat voor de verzameling van 
hoogwaardige gegevens en de uitwisseling 
van beste praktijken tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 49
Stelios Kympouropoulos, Maria Walsh, Loucas Fourlas, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere 
leerresultaten, meer rechtvaardigheid en 
een grotere efficiëntie van het onderwijs;

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere 
leerresultaten, meer rechtvaardigheid, een 
grotere efficiëntie van het onderwijs en het 
tegengaan van arbeidsmarktpolarisatie;

Or. en

Amendement 50
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere 
leerresultaten, meer rechtvaardigheid en 

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere 
leerresultaten, meer rechtvaardigheid, een 
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een grotere efficiëntie van het onderwijs; hogere mate van kwaliteit en inclusiviteit 
en een grotere efficiëntie van het 
onderwijs;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere 
leerresultaten, meer rechtvaardigheid en 
een grotere efficiëntie van het onderwijs;

E. overwegende dat de ondersteuning 
van de digitale kennis in het algemeen en 
van specifieke opleidingen, alsook van 
individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, lerenden van alle 
leeftijden kan helpen betere leerresultaten 
te bereiken, en kan bijdragen tot meer 
rechtvaardigheid en een grotere efficiëntie 
van het onderwijs;

Or. en

Amendement 52
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat het ontwikkelen 
en bijhouden van digitale vaardigheden 
een prioriteit is voor mensen die zich 
reeds op de arbeidsmarkt bevinden en die 
hun werk geleidelijk aan automatiseren 
en digitaliseren;

Or. it
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat elke strategie 
voor digitaal onderwijs een benadering 
voor een leven lang leren moet omvatten, 
onderwijs- en opleidingssectoren moet 
overschrijden en zowel de formele als de 
niet-formele onderwijsomgevingen moet 
bestrijken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat digitale 
hulpmiddelen bevorderlijk kunnen zijn 
voor het leerproces, en altijd in aanvulling 
moeten worden toegepast op de fysieke 
aanwezigheid van opvoeders, hun 
deskundigheid en hun inzichten;

Or. en

Amendement 55
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

E bis. overwegende dat met behulp van 
het digitaal onderwijs bepaalde 
uitdagingen moeten worden aangepakt, 
zoals desinformatie en radicalisering;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E ter. overwegende dat beroepsonderwijs 
en -opleiding een essentieel onderdeel 
vormen van de Europese 
onderwijsstelsels, en jongeren en 
volwassenen voorzien van de kwalificaties 
en vaardigheden die noodzakelijk zijn 
voor werkgelegenheid en een leven lang 
leren; overwegende dat beroepsonderwijs 
en -opleiding goed zijn voor ongeveer de 
helft van de afgestudeerden op hoger 
secundair niveau in de Europese Unie; 
overwegende dat beroepsonderwijs en -
opleiding een cruciale rol zullen spelen bij 
het aangaan van de uitdagingen die 
samengaan met de groene en de digitale 
transitie, en voor werknemers van 
essentieel belang zullen zijn door hen de 
kans te bieden de nodige kwalificaties op 
te doen voor de EU-arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 57
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander
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Ontwerpadvies
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E ter. overwegende dat ook bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan 
kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
die een leerprobleem of handicap hebben 
waardoor het voor hen lastiger is 
afstandsonderwijs te volgen dan voor de 
meeste andere kinderen van hun leeftijd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E quater. overwegende dat digitale 
ongeletterdheid en lage niveaus van 
digitale kwalificaties de democratische 
grondvesten van de samenleving 
ondermijnen nu hierdoor belemmeringen 
ontstaan voor sociale inclusie en de 
kwetsbaarheid van burgers wordt vergroot 
met betrekking tot identiteits- en 
gegevensdiefstal, cyberpesten, 
desinformatiecampagnes en 
internetfraude;

Or. en

Amendement 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
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Ontwerpadvies
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E quinquies. overwegende dat de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond dat het 
zaak is bij het vaststellen van de 
doelstellingen, mechanismen en 
hulpmiddelen in het kader van digitaal 
onderwijs, een benadering te hanteren 
waarbij tal van belanghebbenden zijn 
betrokken;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E sexies. overwegende dat de 
Europese Raad in het kader van het 
volgende MFK ingrijpende bezuinigingen 
heeft voorgesteld met betrekking tot 
vlaggenschipprogramma’s voor 
onderwijs, zoals Erasmus+; overwegende 
dat het Europees Parlement herhaaldelijk 
heeft verzocht om een ambitieuze 
begroting en een verhoging van de aan de 
onderwijsgerelateerde programma’s 
toegewezen bedragen; overwegende dat 
het Parlement de toewijzing van 10 % van 
het herstelplan voor onderwijs steunt;

Or. en

Amendement 61
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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Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat er nog altijd een 
hardnekkige kloof bestaat tussen en in de 
EU-lidstaten ten aanzien van de digitale 
infrastructuur en de digitale 
vaardigheden, met mogelijke sociale en 
digitale uitsluiting tot gevolg en een 
belemmering voor de inclusieve groei van 
de EU; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de investeringen in de digitale 
infrastructuur, het digitaal onderwijs en 
de ontwikkeling van digitale vaardigheden 
te verhogen, teneinde een leidende rol 
voor de EU te waarborgen bij de 
vormgeving van het digitale tijdperk;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. benadrukt dat de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat onderwijsinstellingen 
en opvoeders goed voorbereid zijn op het 
geven van onderwijs op afstand; verzoekt 
de lidstaten en de relevante nationale en 
regionale overheden te voorzien in een 
passende digitale infrastructuur, 
lesmateriaal en deskundige leerkrachten 
als eerste voorwaarde voor het efficiënt 
aanbieden van onlineonderwijs;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

1. benadrukt dat bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de voortdurende 
bijscholing en professionele ontwikkeling 
van leerkrachten en opleiders op alle 
niveaus, met inbegrip van 
beroepsonderwijs- en opleiding, en dat zij 
van de nodige IT-hulpmiddelen moeten 
worden voorzien om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus+; benadrukt dat leerkrachten en 
opleiders op alle niveaus centraal moeten 
worden gesteld in het digitale 
onderwijsproces, zowel bij de opzet als bij 
de uitvoering;

Or. en

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

1. benadrukt dat moet worden 
gewaarborgd dat leerkrachten en mensen 
in het onderwijs over 
opleidingsmogelijkheden beschikken en 
hier tijd voor kunnen vrijmaken om hun 
digitale en pedagogische vaardigheden te 
verbeteren, met inbegrip van mechanismen 
voor de beoordeling en certificering van 
vaardigheden, via programma’s als e-
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Twinning, EPALE en Erasmus+, en hun 
studenten van hoogwaardig onderwijs te 
kunnen voorzien;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE, 
Erasmus+ en het portaal voor 
schoolonderwijs;

Or. en

Amendement 66
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

1. benadrukt dat leerkrachten en 
opvoeders moeten worden opgeleid om 
hun digitale vaardigheden te verbeteren, 
met inbegrip van mechanismen voor de 
beoordeling en certificering van 
vaardigheden, en meer inzicht te krijgen in 
de uitdagingen waar studenten mogelijk 
mee te maken krijgen, via programma’s 
als e-Twinning, EPALE en Erasmus+; 
benadrukt dat dergelijke vaardigheden 
van even groot belang zijn voor andere 
beroepen en werkplekken; benadrukt het 
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belang van een inclusieve, op een leven 
lang leren gebaseerde aanpak voor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden 
voor iedereen;

Or. en

Amendement 67
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 
programma’s als e-Twinning, Epale en 
Erasmus+; herinnert er tevens aan dat het 
nodig is de vaardigheden op het gebied 
van artificiële intelligentie te versterken, 
te weten vaardigheden betreffende het 
ethisch toepassingskader van dergelijke 
tools en betreffende de 
gegevensverwerking;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid om hun digitale 
vaardigheden te verbeteren, met inbegrip 
van mechanismen voor de beoordeling en 
certificering van vaardigheden, via 

1. benadrukt dat leerkrachten moeten 
worden opgeleid en de beschikking 
moeten krijgen over digitale apparatuur 
om hun digitale vaardigheden te 
verbeteren, met inbegrip van mechanismen 
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programma’s als e-Twinning, EPALE en 
Erasmus +;

voor de beoordeling en certificering van 
vaardigheden, via programma’s als e-
Twinning, EPALE en Erasmus+;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het 
programma Erasmus+ het voornaamste 
financieringsinstrument is om de 
totstandbrenging van de Europese 
onderwijsruimte te ondersteunen; uit 
derhalve kritiek op de door de Raad en de 
Commissie voorgestelde bezuinigingen op 
dit programma en herhaalt zijn oproep 
om de Erasmus-begroting te 
verdrievoudigen in vergelijking met het 
MFK 2014-2020; wenst dat 10 % van het 
EU-herstelplan voor onderwijs wordt 
bestemd; roept de lidstaten op 10 % van 
hun bbp toe te wijzen aan onderwijs;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat uit de COVID-19-
pandemie is gebleken dat niet alle 
lerenden toegang hebben tot onderwijs op 
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afstand, met name waar het lerenden uit 
kansarme groepen en in afgelegen 
gebieden betreft; verzoekt de lidstaten 
onmiddellijk gerichte maatregelen te 
nemen op het gebied van digitaal 
onderwijs teneinde te voorkomen dat 
mensen uit kansarme groepen minder 
onderwijsmogelijkheden hebben en dat de 
ongelijkheden die zij ondervinden nog 
groter worden;

Or. en

Amendement 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er tussen landen en 
regio’s in de EU nog altijd grote 
verschillen bestaan waar het de digitale 
infrastructuur en het aanbod van digitale 
apparatuur op scholen betreft1 bis en dat 
dit vooral het geval is in afgelegen en 
perifere gebieden, met inbegrip van de 
ultraperifere regio’s, en nog meer in het 
bijzonder in dunbevolkte of ontvolkte 
gebieden;
__________________
1 bis “Rethinking education in the digital 
age”, EPRS, maart 2020

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de behoefte om het 
bijgewerkte actieplan voor digitaal 
onderwijs af te stemmen op de relevante 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling en de strategie 
voor gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat leerkrachten 
en opleiders op alle niveaus, met inbegrip 
van beroepsonderwijs- en opleiding, over 
hoogwaardige digitale kwalificaties en de 
benodigde technologische apparatuur 
moeten beschikken om hun studenten en 
leerlingen voor te bereiden op de digitale 
transitie en de arbeidsmarkt in het digitale 
tijdperk;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun inspanningen te 
intensiveren met betrekking tot 
investeringen in beroepsonderwijs en -
opleiding die betaalbaar, toegankelijk, 
inclusief en van goede kwaliteit zijn, 
bijscholings- en omscholingsmaatregelen 
te versterken, onder meer voor wat 
digitale en overdraagbare vaardigheden 
betreft, en levenslang leren te bevorderen, 
dit alles om werknemers in staat te stellen 
zich aan te passen aan de als gevolg van 
de groene en de digitale transformatie 
veranderende behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. benadrukt dat de 
ontwikkeling van digitale kwalificaties en 
een leven lang leren essentiële 
instrumenten zijn voor de 
totstandbrenging van hoogwaardige 
banen, eerlijke salarissen en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden; herinnert eraan 
dat de groene en de digitale transitie 
belangrijke uitdagingen voor de 
arbeidsmarkten vormen; verzoekt de 
lidstaten derhalve binnen hun nationale 
beleidsmaatregelen inzake 
beroepsonderwijs- en opleiding en 
volwassenenonderwijs, doeltreffende 
kwalificatiestrategieën met concrete 
doelstellingen vast te stellen ten behoeve 
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van hun werkende en werkloze burgers;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. benadrukt dat het bij de 
vaststelling van het actieplan voor digitaal 
onderwijs van belang is rekening te 
houden met de kaderovereenkomst 
Europese sociale partners inzake 
digitalisering; herinnert eraan dat in deze 
overeenkomst de verantwoordelijkheid 
van werkgevers is vastgelegd om te 
voorzien in om- en bijscholing voor hun 
werknemers, met name gezien de 
digitalisering van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. benadrukt het belang van 
bedrijfsinvesteringen in formele en 
informele opleiding en een leven lang 
leren, teneinde de rechtvaardige transitie 
naar de digitale economie te 
ondersteunen; benadrukt in dit verband 
dat bedrijven die AI, robotica en 
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aanverwante technologieën toepassen, de 
verantwoordelijkheid hebben om alle 
betrokken werknemers passende om- en 
bijscholing te bieden, zodat zij kunnen 
leren hoe zij digitale instrumenten moeten 
gebruiken en met co-bots en andere 
nieuwe technologieën kunnen werken, 
waardoor zij zich kunnen aanpassen aan 
de veranderende behoeften van de 
arbeidsmarkt en hun baan kunnen 
behouden;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. verwelkomt het voorstel 
voor een aanbeveling van de Raad inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding voor 
duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht; steunt de 
algemene doelstellingen van het voorstel 
om het Uniebeleid inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding te 
moderniseren, de Europese 
samenwerking binnen dit proces te 
stroomlijnen, en de governance ten 
aanzien van beroepsonderwijs en -
opleiding te vereenvoudigen; benadrukt 
de centrale rol die beroepsonderwijs en -
opleiding vervullen in het kader van een 
leven lang leren, alsook de behoefte aan 
aanvullende opleiding en kwalificaties 
voor werknemers met het oog op de 
transitie naar een groene en digitale 
economie;

Or. en
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Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 decies. benadrukt dat de stelsels 
voor beroepsonderwijs en -opleiding een 
even belangrijke rol moeten spelen voor 
volwassenen die behoefte hebben aan om- 
en bijscholing; verzoekt de Commissie een 
holistische benadering ten aanzien van 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
volwassenenonderwijs te hanteren in 
formele, niet-formele en informele 
leerprocessen; verzoekt de lidstaten 
beroepsonderwijs en -opleiding 
aantrekkelijker en toegankelijker te 
maken voor lerende volwassenen, en de 
koppeling en samenwerking tussen 
beroepsonderwijs en -opleiding voor 
volwassenen en niet-formeel 
volwassenenonderwijs te versterken 
teneinde sleutelcompetenties te 
bevorderen, met inbegrip van grondige 
basisvaardigheden en digitale, 
transversale, groene en andere 
levensvaardigheden die een solide basis 
vormen met betrekking tot veerkracht, 
levenslange inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, sociale inclusie, actief 
burgerschap en persoonlijke 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 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
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat alle huishoudens en openbare 
instellingen toegang hebben tot 
breedbandinternet en IT-hulpmiddelen 
teneinde de digitale kloof te verkleinen, 
met name met betrekking tot kwetsbare 
groepen;

Or. en

Amendement 81
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot IT-
hulpmiddelen en internet, wat een 
essentiële factor is bij het proces om de 
digitale vaardigheden te verbeteren; 

Or. en

Amendement 82
Christine Anderson, Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 

2. beveelt de lidstaten aan ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
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vaardigheden te verbeteren; vaardigheden te verbeteren;

Or. de

Amendement 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
elektriciteit en breedbandinternet, wat een 
essentiële factor is bij het proces om de 
digitale vaardigheden te verbeteren en de 
deelname aan onlineonderwijs te 
verhogen; benadrukt dat de verschillende 
sociaaleconomische achtergronden van 
mensen die leiden tot een verschillend 
niveau van toegang tot elektriciteit, 
digitale connectiviteit, digitale apparatuur 
en vaardigheden, een digitale kloof tussen 
studenten creëren; benadrukt dat dit ertoe 
leidt dat de meest achtergestelde groepen 
geen gebruikmaken van digitale 
technologie op een manier die 
bevorderlijk is voor zowel hun 
persoonlijke als professionele 
ontwikkeling, als gevolg waarvan het 
risico toeneemt dat zij passieve 
consumenten worden;

Or. en

Amendement 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren; vestigt 
bijzondere aandacht op de behoeften van 
plattelandsgebieden die dreigen te 
ontvolken;

Or. pl

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedband- en hogesnelheidsinternet, ook 
in afgelegen en plattelandsgebieden, wat 
een essentiële factor is bij het proces om de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

Or. en

Amendement 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot een 
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breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

hoogwaardige digitale infrastructuur en 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

Or. en

Amendement 87
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot de 
benodigde digitale hulpmiddelen en 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

Or. en

Amendement 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden van scholieren en hun 
families te verbeteren;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet en de benodigde 
apparatuur, wat een essentiële factor is bij 
het proces om de digitale vaardigheden te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 90
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle onderwijsinstellingen en 
alle studenten toegang hebben tot 
breedbandinternet, wat een essentiële 
factor is bij het proces om de digitale 
vaardigheden te verbeteren; wijst in dit 
verband met klem op de noodzaak om 
synergieën tussen Europese instrumenten 
als Erasmus+, Horizon Europa, 
InvestEU, de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, de Connecting 
Europe Facility en het actieplan voor 
digitaal onderwijs te versterken, 
aangezien deze zich het beste lenen om de 
ontwikkeling van digitaal onderwijs 
financieel te steunen; herinnert eraan dat 
20 % van de middelen die voor de faciliteit 
voor herstel en veerkracht zijn 
uitgetrokken, aan de digitale transitie 
moet worden besteed, onder meer om de 
digitale mogelijkheden in 
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onderwijsstelsels te versterken;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt het belang van een 
aantal Europese instrumenten die kunnen 
worden ingezet voor de ontwikkeling van 
formeel en niet-formeel onderwijs, 
evenals van investeringen in de 
onderwijsinfrastructuur en digitale 
apparatuur op scholen, zoals de ESI-
fondsen, de Connecting Europe Facility, 
Horizon Europa, Erasmus+, het Europees 
Solidariteitskorps en het nieuwe actieplan 
voor digitaal onderwijs; stelt dat ook 
investeringen op nationaal niveau 
onvermijdelijk zullen zijn;

Or. en

Amendement 92
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten binnen hun 
nationale beleidsmaatregelen inzake 
volwassenenonderwijs doeltreffende bij- 
en omscholingsstrategieën vast te stellen 
teneinde hun werkende en werkloze 
burgers in staat te stellen hoogwaardige 
en inclusieve vaardigheden te verwerven;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer gebruik te maken van de 
middelen van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht en de Connecting Europe 
Facility voor het verbeteren van de 
telecommunicatie-infrastructuur en de 
doelstellingen op het gebied van digitale 
geletterdheid;

Or. pl

Amendement 94
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat er behoefte is aan 
een doeltreffende sociale dialoog met 
betrekking tot beroepsonderwijs en -
opleiding en volwassenenonderwijs 
teneinde een efficiënte governance ten 
aanzien van beroepsonderwijs en -
opleiding op alle niveaus tot stand te 
brengen, en dat het van belang is 
kwalificaties volledig te erkennen en 
opleidingen, werkervaring, niet-formeel 
en informeel leren te valideren;

Or. en

Amendement 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten samen te werken om de 
ongelijkheden op het gebied van 
onderwijs terug te dringen door 
belemmeringen voor de toegang tot en 
deelname aan digitaal onderwijs weg te 
nemen, om zo de digitale vaardigheden te 
verbeteren; 

Or. en

Amendement 96
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de gelijke toegang tot 
hoogwaardig en inclusief onderwijs en 
opleidingen weg te nemen voor lerenden 
en werkenden in alle leeftijdscategorieën, 
met name uit kwetsbare groepen, om zo 
de digitale vaardigheden te verbeteren, 
onder meer door middel van de 
ontwikkeling van sleutelcompetenties, 
basisvaardigheden en 
beroepsvaardigheden, teneinde de digitale 
kloof te verkleinen, met inbegrip van de 
gendergerelateerde digitale kloof, en te 
waarborgen dat dit als een recht wordt 
beschouwd overeenkomstig de Europese 
pijler van sociale rechten;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale kwalificaties te verbeteren;

Or. en

Amendement 98
Christine Anderson, Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. beveelt de lidstaten aan 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 

3. benadrukt de dringende noodzaak 
tot intensivering van de beleidsinitiatieven 
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onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

die gericht zijn op het verkleinen van de 
kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden en het verhogen van de 
digitale geletterdheid; verzoekt de 
lidstaten belemmeringen voor de toegang 
tot onderwijs weg te nemen, met 
bijzondere nadruk op digitaal onderwijs, 
om zo de digitale vaardigheden te 
verbeteren en digitale uitsluiting aan te 
pakken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren, en 
zich hierbij vooral te richten op kwetsbare 
groepen, zoals mensen die in armoede 
leven en kwetsbare jongeren of 
minderheden, voor wie het overbruggen 
van de kloof op het gebied van digitale 
vaardigheden een middel kan zijn om de 
vicieuze cirkel van sociale uitsluiting en 
uitsluiting van de arbeidsmarkt te 
doorbreken;

Or. en

Amendement 101
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren; 
verzoekt de lidstaten meer aandacht te 
besteden aan kwetsbare gemeenschappen 
die geen toegang hebben tot digitale 
hulpmiddelen en internet, en waarin een 
groot aantal leerlingen en studenten 
tijdens de eerste golf van de COVID-19-
pandemie geen toegang had tot onderwijs;

Or. en

Amendement 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten 
belemmeringen voor de toegang tot 
onderwijs weg te nemen, met bijzondere 
nadruk op digitaal onderwijs, om zo de 
digitale vaardigheden te verbeteren; 
verzoekt de lidstaten 
volwassenenonderwijs te bevorderen 
teneinde te voorzien in mogelijkheden op 
het gebied van een leven lang leren voor 
iedereen, de inzetbaarheid van 
volwassenen te verhogen en te 
waarborgen dat alle burgers volledig 
kunnen profiteren van de digitale transitie 
in de EU-arbeidsmarkt, met inbegrip van 
kwetsbare groepen, waaronder personen 
met een handicap; dringt aan op de 
totstandbrenging van toegankelijke, 
betaalbare, op digitale vaardigheden 
gerichte programma’s die zijn afgestemd 
op de behoeften van ouderen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de rol van gezinnen en 
ouders die kinderen helpen bij het leren 
op afstand en die over een goede 
internettoegang, technische en digitale 
vaardigheden moeten beschikken; 
onderstreept in dit verband het belang van 
een leven lang leren; benadrukt dat alle 
gezinnen van digitale hulpmiddelen 
moeten worden voorzien teneinde de 
toegang tot onderwijs op afstand mogelijk 
te maken;

Or. en

Amendement 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de lidstaten 
digitale technologieën beter in het 
onderwijs moeten integreren door de 
ontwikkeling van programma’s en 
gerichte investeringen, met als 
uiteindelijke doel te waarborgen dat de 
burgers goed voorbereid zijn op 
toekomstige banen waar digitale 
vaardigheden voor vereist zijn, om op die 
manier het potentieel van de digitale 
transitie in de EU-arbeidsmarkt, alsook de 
al bestaande door bedrijven gehanteerde 
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nieuwe werkmethoden, zoals telewerken, 
volledig te benutten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van het 
ontwikkelen van beleid dat waarborgt dat 
personen met een handicap over dezelfde 
mogelijkheden voor hoogwaardig digitaal 
onderwijs beschikken; spoort de lidstaten 
aan om, samen met organisaties die 
personen met verschillende handicaps 
vertegenwoordigen, de uitdagingen en 
mogelijkheden in het kader van digitaal 
onderwijs te onderzoeken, en bij het 
ontwikkelen van effectief beleid op het 
gebied van digitaal onderwijs rekening te 
houden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. spoort de Commissie aan een 
weloverwogen voorstel in te dienen in het 
kader van de Europese strategie inzake 
handicaps voor de periode na 2020 
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teneinde te waarborgen dat personen met 
een handicap volledig, op doeltreffende 
wijze en op voet van gelijkheid met 
anderen toegang hebben tot toegankelijke 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -
systemen;

Or. en

Amendement 107
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten gebruik te 
maken van digitale hulpmiddelen om de 
onderwijsstelsels daadwerkelijk voor 
iedereen toegankelijk te maken, ook voor 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 108
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (new)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het van belang is de 
rol van de sociale partners te versterken 
door erop toe te zien dat het beleid inzake 
digitaal onderwijs bevorderlijk is voor de 
totstandbrenging van collectieve 
overeenkomsten waar het de definitie en 
regulering van digitale vaardigheden en 
vervolgopleidingen betreft, door sociale 
partners te raadplegen over de behoeften 
aan vaardigheden en de actualisering van 
de curricula van onderwijs- en 



AM\1216297NL.docx 59/83 PE657.258v01-00

NL

opleidingsstelsels, en door samen met 
werknemersvertegenwoordigers plannen 
voor opleidingen op de werkplek op te 
stellen teneinde aan de behoeften van 
werknemers te kunnen voldoen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten om, met 
behulp van de Europese Commissie en, 
waar passend en mogelijk, met de inzet 
van Europese financieringsinstrumenten, 
te waarborgen dat kwetsbare kinderen, 
jongeren en volwassenen in de EU 
toegang hebben tot toereikende 
technologische hulpmiddelen en 
apparatuur om hen in staat te stellen 
digitale basisvaardigheden te verwerven 
waarmee ze hun kansen op sociale en 
economische inclusie kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 110
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat beroepsonderwijs en -
opleiding een essentiële bijdrage kunnen 
leveren aan het realiseren van de 
Europese Green Deal door de vaststelling 
en uitvoering van zogenoemde groene 
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vaardigheden ten behoeve van de 
economie en alle burgers; herinnert eraan 
dat de Europese pijler van sociale rechten, 
de vaardighedenagenda voor Europa en 
het Europees pact voor vaardigheden op 
de groene vaardigheden moeten worden 
afgestemd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt het feit dat nog steeds niet 
alle Europese studenten toegang hebben 
tot digitale infrastructuur en/of digitale 
apparatuur; benadrukt dat het van belang 
is de connectiviteit met spoed te 
verbeteren, met name in gebieden met een 
ontwikkelingsachterstand en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. moedigt de lidstaten aan om 
flexibele onderwijsmodellen en 
ondersteuning voor studenten op afstand 
te bevorderen met behulp van middelen 
als bronnen en materialen in 
elektronische vorm en gratis 
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onlineopleiding;

Or. pl

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. waarschuwt dat sociale 
ongelijkheden en ongelijkheden op het 
gebied van onderwijs in de vroege 
kinderjaren, op latere leeftijd vaak een 
negatief effect hebben op het 
opleidingsniveau en de 
werkgelegenheidsvooruitzichten; herhaalt 
dat het zaak is de toegang tot 
hoogwaardig onderwijs te verbeteren en 
meer te doen om te waarborgen dat 
kinderen vanaf jonge leeftijd digitale en 
mediavaardigheden kunnen ontwikkelen; 
is ingenomen met de door de Europese 
Commissie aangekondigde Europese 
kindergarantie ter bestrijding van 
kinderarmoede; benadrukt dat de 
lidstaten minstens 5 % van de ESF+-
middelen (Europees Sociaal Fonds Plus) 
in gedeeld beheer moeten toewijzen ten 
behoeve van activiteiten in het kader van 
de Europese kindergarantie, en stelt met 
klem dat in het kader van het ESF+ een 
afzonderlijke begrotingslijn moet worden 
gecreëerd voor de Europese 
kindergarantie, met een toewijzing van 
20 miljard EUR;

Or. en

Amendement 114
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept het belang van 
bedrijfsinvesteringen in formele en 
informele opleidingen en in een leven 
lang leren, teneinde werknemers goede 
opleidingsmogelijkheden te kunnen 
bieden alsook de kans op een eerlijke 
transitie, en van het bevorderen van 
onderwijs en opleiding tijdens werktijd; 
wijst erop dat werknemers moeten kunnen 
profiteren van de herverdeling van 
bedrijfswinsten, onder meer in de vorm 
van investeringen in de ontwikkeling van 
vaardigheden, en dat bedrijven in betaald 
verlof moeten voorzien, met inbegrip van 
recht op terugkeer, middelen voor 
levensonderhoud en compensatie van 
gederfde inkomsten;

Or. en

Amendement 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat leren op afstand 
onderdeel moet worden van een moderne 
benadering van “blended learning”, 
namelijk een geïntegreerde, hybride 
leermethode die traditionele 
leermethoden, d.w.z. rechtstreeks contact 
met de opleider, combineert met 
computeractiviteiten op afstand;

Or. pl



AM\1216297NL.docx 63/83 PE657.258v01-00

NL

Amendement 116
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat groene 
vaardigheden onderdeel moeten zijn van 
een leven lang leren en beroepsonderwijs 
en -opleiding, en in onderwijsbeleid en -
praktijken moeten worden geïntegreerd en 
opgenomen teneinde een geschoolde 
beroepsbevolking tot stand te brengen die 
ook als instrument voor duurzame 
ontwikkeling en groei kan fungeren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. spoort de lidstaten aan 
gendergelijkheid integraal onderdeel te 
maken van het beleid voor digitaal 
onderwijs teneinde de bestaande digitale 
genderkloof te verkleinen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat de COVID-
19-crisis nu al een hoge mate van 
werkloosheid tot gevolg heeft, met name 
onder jongeren die sowieso al relatief 
vaak worden geconfronteerd met onzekere 
vormen van arbeid; verwelkomt in dit 
verband de plannen van de Commissie om 
de Europese jongerengarantie te 
versterken; is in dit opzicht van mening 
dat jongeren, met name jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben, maar gebruik willen maken 
van de Europese jongerengarantie, steun 
moeten krijgen bij het ontwikkelen en 
vergroten van hun digitale vaardigheden 
met het oog op om- en bijscholing in het 
kader van de groene en de digitale 
transitie; benadrukt dat de lidstaten 
toereikende ESF+-middelen moeten 
blijven investeren in maatregelen ter 
bestrijding van jeugdwerkloosheid, en 
derhalve minstens 15 % van hun ESF+-
middelen in gedeeld beheer moeten 
toewijzen ten behoeve van gerichte acties 
en structurele hervormingen ter 
ondersteuning van hoogwaardige 
werkgelegenheid voor jongeren;

Or. en

Amendement 119
Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten gelijke 
toegang tot opleidingen voor werklozen te 
verzekeren door te voorzien in subsidies, 
zoals werkloosheidsuitkeringen, zodat ook 
werklozen en werknemers met atypische 
arbeidscontracten toegang hebben tot 
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digitaal onderwijs; merkt op dat dergelijke 
uitkeringen ook opleidingskosten en 
opleidingstoelagen moeten dekken ter 
compensatie van gederfde inkomsten 
tijdens de opleidingsperiode;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt dat de digitale 
genderkloof een economische, 
maatschappelijke en culturele kwestie 
betreft die een holistische aanpak vereist; 
benadrukt dat de deelname moet worden 
bevorderd van jonge meisjes en vrouwen 
aan STEM-vakken, digitaal onderwijs en 
de ICT-arbeidsmarkt; verzoekt de 
Commissie derhalve erop toe te zien dat de 
genderdimensie volledig in het volgende 
actieplan voor digitaal onderwijs wordt 
geïntegreerd;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. is bezorgd over het feit dat 
slechts 35 % van de mensen in de 
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leeftijdscategorie 55-74 jaar over digitale 
basisvaardigheden beschikt; herinnert 
eraan dat oudere lerenden problemen 
ondervinden bij de toegang tot bepaalde 
vormen van volwassenenonderwijs 
aangezien deze vaak niet zijn afgestemd 
op hun leerbehoeften en/of niet volledig 
toegankelijk zijn; onderstreept de 
noodzaak van het verbeteren van de 
digitale vaardigheden van ouderen en 
personen die tot achtergestelde groepen 
behoren;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. maakt zich zorgen over het 
niveau van digitale ongeletterdheid dat 
aan het licht is gekomen als gevolg van de 
COVID-19-crisis, en dat een groot aantal 
mensen over slechts beperkte digitale 
basisvaardigheden beschikt en kwetsbaar 
is voor desinformatiecampagnes, met 
inbegrip van misleidende of onjuiste 
informatie; benadrukt dat het niveau van 
gegevensbescherming en cyberveiligheid 
verder bevorderd moet worden en dat 
digitale fraude, cyberpesten en 
cyberdreigingen resoluut moeten worden 
aangepakt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er 
kunnen mee omgaan.

4. benadrukt dat het van belang is 
digitale basisvaardigheden te onderwijzen 
en dat de vaardigheden op het gebied van 
kritisch denken en het gebruik van media 
bij kinderen en jongeren moeten worden 
versterkt in het kader van een benadering 
voor een leven lang leren, en dat de 
onderwijsstelsels hiertoe over voldoende 
middelen moeten beschikken; 
onderstreept in dit kader dat onderwijzend 
personeel de uitdaging het hoofd moet 
kunnen bieden om studenten en 
leerlingen voor te bereiden op de leef- en 
arbeidsomstandigheden in het digitale 
tijdperk;

Or. en

Amendement 124
Christine Anderson, Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en 
jongeren moeten worden versterkt, zodat 
zij de risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van democratisch, ideologievrij 
en kritisch denken bij het gebruik van 
media door kinderen, jongeren en 
volwassenen moeten worden versterkt, 
zodat zij de risico’s van nepnieuws, 
staatscensuur, framing, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er mee 
kunnen omgaan.

Or. de
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Amendement 125
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en 
jongeren moeten worden versterkt, zodat 
zij de risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media voor alle 
leeftijdsgroepen moeten worden versterkt, 
teneinde de risico’s van nepnieuws, 
cyberpesten, radicalisering, 
cyberveiligheidsdreigingen en fraude te 
kunnen beoordelen en ondervangen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er mee 
kunnen omgaan, en zich bewuster worden 
van de bescherming van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 127
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat het gebruik van 
media bij kinderen en jongeren moet 
worden versterkt, zodat zij de risico’s van 
nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, 
cyberveiligheidsdreigingen en fraude 
kunnen beoordelen en er mee kunnen 
omgaan;

Or. it

Amendement 128
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er mee 
kunnen omgaan; onderstreept dat ook 
gerichte aandacht aan pedagogische 
methoden moet worden geschonken, en 
niet alleen aan de inzet van 
technologische instrumenten; herinnert 
eraan dat de ondersteuning van 
leerkrachten van essentieel belang is om 
leerlingen bij het leerproces en bij de 
ontwikkeling van een kritische geest te 
betrekken;

Or. fr

Amendement 129
Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er kunnen 
mee omgaan.

4. benadrukt dat de vaardigheden op 
het gebied van kritisch denken en het 
gebruik van media bij kinderen en jongeren 
moeten worden versterkt, zodat zij de 
risico’s van nepnieuws, cyberpesten, 
radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen 
en fraude kunnen beoordelen en er mee 
kunnen omgaan; merkt op dat zachte 
vaardigheden van essentieel belang zijn 
voor de bevordering van STEM-
vaardigheden, met name met het oog op 
de inzet van automatiserings- en AI-
systemen, menselijke empathie, creativiteit 
en probleemoplossende vaardigheden.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over het voorstel van 
de Europese Commissie tot oprichting van 
een Europese hub voor digitaal onderwijs, 
die de lidstaten kan ondersteunen door 
een netwerk van nationale adviesdiensten 
inzake digitaal onderwijs op te zetten, de 
verschillende belanghebbenden met 
elkaar in contact te brengen, nationale en 
regionale initiatieven en strategieën op 
het gebied van digitaal onderwijs te 
koppelen, en toezicht te houden op de 
uitvoering van het actieplan voor digitaal 
onderwijs en de ontwikkeling van digitaal 
onderwijs in Europa;

Or. en
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Amendement 131
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat 
opleidingsprogramma’s voor een gunstige 
professionele toekomst nodig zijn om 
verantwoord gebruik van technologische 
instrumenten te bevorderen, waarbij 
fysieke activiteiten, spel, creativiteit en 
vindingrijkheid worden gecombineerd met 
sociale vaardigheden die menselijk 
contact en de ontwikkeling van 
persoonlijke relaties mogelijk maken, 
zonder dat er elektronische en digitale 
apparaten aan te pas komen;

Or. es

Amendement 132
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het van belang is 
ondersteuning te verlenen voor de fysieke 
gezondheid van leerlingen en studenten 
die mogelijk te lijden heeft onder het 
langdurig voor een computerscherm zitten 
nu zij tijdens de COVID-19-crisis 
voornamelijk digitaal onderwijs krijgen; 
verzoekt de lidstaten gerichte campagnes 
op te zetten om mensen bewuster te maken 
van de noodzaak van lichaamsbeweging.

Or. en
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Amendement 133
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. acht het van essentieel belang dat 
er een specifieke opleidingsbenadering 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen wordt ingesteld om de 
digitale vaardigheden en de omscholing 
van hun personeel te actualiseren; acht 
het van essentieel belang dat de lidstaten 
en lokale overheden deze specifieke 
opleidingsprojecten voor kmo’s 
financieren;

Or. it

Amendement 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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat de crisis heeft 
laten zien dat er een benadering van 
onderwijsbeleid nodig is waarbij, zowel bij 
het vormen als het uitvoeren van beleid, 
tal van belanghebbenden worden 
betrokken, waaronder leerkrachten, 
opleiders, studenten, ouders, sociale 
partners, ngo’s, lokale autoriteiten en 
gemeenschapsorganisaties.

Or. en

Amendement 135
Anne Sander
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert eraan dat digitaal 
onderwijs een leven lang moet 
plaatsvinden, en niet alleen in het 
reguliere, beroeps- of hoger onderwijs; 
onderstreept in dit verband dat rekening 
moet worden gehouden met de behoeften 
van de arbeidsmarkt.

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de 
uitwisseling te bevorderen van beste 
praktijken met betrekking tot duurzaam 
beleid voor digitaal onderwijs, en van de 
beste aanpak van uitdagingen die zich 
mogelijk voordoen als gevolg van de 
uitvoering van hervormingen op het 
gebied van digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van de 
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totstandbrenging van een koppeling 
tussen digitaal onderwijs en andere 
beleidsterreinen teneinde aan te kunnen 
tonen hoe digitaal onderwijs een bijdrage 
kan leveren aan het bevorderen van 
gelijkheid en de bestrijding van 
discriminatie, alsook de totstandbrenging 
van inclusievere, innovatievere en 
groenere economieën;

Or. en

Amendement 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om nationale 
programma’s uit te voeren om de 
prestaties van leerlingen op het gebied 
van digitale vaardigheden, waaronder IT-
vaardigheden, op het niveau van het 
basis- en voortgezet onderwijs te volgen;

Or. pl

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de effecten van 
digitalisering gemonitord moeten worden 
teneinde in te kunnen spelen op nieuwe 
soorten banen en de daarvoor vereiste 
vaardigheden, en dat de daaruit 
voortvloeiende gegevens moeten worden 
gebruikt voor het ontwikkelen van 
geactualiseerde modules en curricula 
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voor digitaal onderwijs.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het van belang is 
lessen te trekken uit de COVID-19-crisis 
door de goede praktijken van bepaalde 
landen met betrekking tot het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor 
onderwijsdoeleinden toe te passen.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. spoort de lidstaten aan de 
samenwerking, met inbegrip van 
grensoverschrijdende samenwerking, 
tussen onderwijs- en 
opleidingsinstellingen te steunen en 
bevorderen met betrekking tot het 
integreren en actualiseren van het 
gebruik van digitale technologieën in deze 
instellingen, en de ontwikkeling van 
geavanceerdere digitale vaardigheden te 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 142
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de noodzaak om digitale 
leerprogramma’s te ontwikkelen die 
specifiek gericht zijn op de meest 
kwetsbare groepen, zoals mensen met een 
handicap of mensen in het autistische 
spectrum; is van mening dat specifiek 
digitaal onderwijs voor deze mensen van 
essentieel belang is om te voorkomen dat 
zij verder en ten onrechte worden 
uitgesloten van de arbeidsmarkt.

Or. it

Amendement 143
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nauw samen te werken met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, bijvoorbeeld in het kader van 
de gestructureerde dialoog en de opzet en 
uitvoering van nationaal beleid op het 
gebied van digitaal onderwijs, teneinde te 
waarborgen dat dit beleid tegemoetkomt 
aan de behoeften van de burgers en de 
lerenden centraal stelt;

Or. en
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Amendement 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. moedigt de lidstaten aan om 
nationale programma’s voor middelbare 
scholen op te zetten die een toename van 
het aantal afgestudeerde informatici 
zouden bevorderen; benadrukt dat 
dergelijke lessen kunnen worden 
ontwikkeld onder de paraplu van 
hightechbedrijven en universiteiten;

Or. pl

Amendement 145
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de fundamentele rol 
van het gezin in dit digitaliseringsproces, 
aangezien het de natuurlijke omgeving is 
waar kan worden gewezen op het 
verwerpelijke aspect ervan, waardoor 
toekomstige beroepsbeoefenaars kunnen 
uitblinken in hun werk.

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat het van 
belang is bedrijven, onderwijs- en 
opleidingsinstellingen en onderzoeks- en 
innovatiesectoren te betrekken bij het 
verkleinen van de kloof op het gebied van 
digitale vaardigheden in Europa en het 
ontwikkelen van effectief beleid op het 
gebied van digitaal onderwijs;

Or. en

Amendement 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst op de noodzaak om in 
elke fase van het onderwijs de 
vaardigheden op te bouwen die nodig zijn 
om technologieën op basis van artificiële 
intelligentie te creëren, implementeren en 
gebruiken;

Or. pl

Amendement 148
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie 
duidelijke richtsnoeren vast te stellen voor 
nationale digitale strategieën, evenals 
mechanismen voor het beoordelen van de 
effecten ervan in de lidstaten.
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Or. en

Amendement 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is verheugd over de 
inspanningen van de Commissie om 
onderwijs en kwalificaties te digitaliseren, 
waaronder het nieuwe Europass-platform 
en de geplande Europass Digital 
Credentials Infrastructure; vestigt 
tegelijkertijd de aandacht op de noodzaak 
om de functionaliteit van het Europass-
platform te verbeteren wat betreft het 
zoeken naar en ontvangen van het aanbod 
aan vacatures en cursussen, de noodzaak 
om relevante updates uit te voeren van de 
informatie op het platform over lopende 
cursussen, opleidingen, vacatures, en de 
noodzaak om de instellingen aan te wijzen 
die verantwoordelijk zijn voor dit proces;

Or. pl

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
bestaande programma’s voor digitaal 
onderwijs in kaart te brengen en te 
monitoren wie hier de voornaamste 
begunstigden van zijn, en hierbij 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
toegankelijkheid van de programma’s 
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voor kwetsbare groepen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. verzoekt de lidstaten 
initiatieven te bevorderen op basis 
waarvan bedrijven en start-ups studenten 
kennis kunnen laten maken met 
hightechinnovaties, met inbegrip van 
hulpmiddelen en instrumenten die worden 
ingezet ten behoeve van digitaal 
onderwijs.

Or. en

Amendement 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. verzoekt de lidstaten hun 
promotieactiviteiten met betrekking tot het 
nieuwe Europass-platform onder scholen, 
leerkrachten, universiteiten, studenten, 
onderwijs- en opleidingsinstellingen en 
werkgevers te intensiveren;

Or. pl

Amendement 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. verzoekt de lidstaten 
intensiever samen te werken op het gebied 
van digitale certificatie en deze aanpak te 
promoten bij de belangrijkste 
belanghebbenden, namelijk 
vertegenwoordigers van aanbieders van 
kwalificaties en werkgevers;

Or. pl

Amendement 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. moedigt de lidstaten aan 
om kansen te creëren voor lokale 
instellingen, zoals bibliotheken, 
gemeenschapscentra en centra voor 
sociale dienstverlening, om een 
aanvullende functie te vervullen als 
centra voor de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden, door een catalogus van 
aanvullende diensten aan te bieden met 
betrekking tot de ontwikkeling van 
digitale vaardigheden;

Or. pl

Amendement 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de financiering voor 
interdisciplinair onderzoek naar de 
verschillende aspecten van leren in de 
digitale omgeving als een specifieke 
prioriteit te verhogen, met bijzondere 
nadruk op: psychologische 
(gedragsmatige), methodologische en 
instrumentgerelateerde aspecten, evenals 
die inzake de arbeidsmarkt en nieuwe 
beroepen;

Or. pl

Amendement 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 decies. moedigt de lidstaten aan 
om nationale systemen voor het digitale 
onderwijs van volwassenen op te zetten 
die mensen die hun formele opleiding 
hebben voltooid, voorbereiden op het 
leven en werken in een digitale wereld, en 
om mensen die in Industry 4.0 werken, 
om te scholen; benadrukt dat de focus van 
dergelijke programma’s moet liggen op 
bij- en omscholing op de werkplek van 
werknemers, in plaats van op externe 
cursussen die worden georganiseerd door 
entiteiten die geen kennis hebben van de 
specifieke kenmerken van het bedrijf; 

Or. pl

Amendement 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 undecies. verzoekt de lidstaten een 
gedetailleerde analyse op te stellen van de 
uitvoering van digitale onderwijstaken 
tijdens de COVID-19-pandemie;

Or. pl

Amendement 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 duodecies. verzoekt de Commissie om 
de instrumenten voor het monitoren van 
acties op het gebied van de digitale 
onderwijsstrategie te verbeteren en op 
elkaar af te stemmen, wat zal bijdragen tot 
meer samenhang van de projecten op dit 
gebied en zal zorgen voor een 
daadwerkelijke beoordeling van de 
doeltreffendheid van projecten die worden 
uitgevoerd en de effecten ervan op de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Or. pl


