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Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw -A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że pierwsza 
zasada Europejskiego filaru praw 
socjalnych podkreśla znaczenie 
utrzymania i nabywania umiejętności w 
celu „zapewnienia równych szans i 
dostępu do rynku pracy” oraz stanowi, że 
każda osoba ma prawo do „włączającego, 
wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i 
uczenia się przez całe życie w celu 
utrzymania i nabywania umiejętności, 
które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w 
życiu społeczeństwa i skutecznie radzić 
sobie ze zmianami na rynku pracy”;

Or. en

Poprawka 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe;

A. mając na uwadze, że państwa z 
wysokimi wskaźnikami urbanizacji, 
wysokim odsetkiem ludności z wyższym 
wykształceniem, wysokim poziomem 
dostępu do internetu szerokopasmowego i 
mobilnego w domach mają także więcej 
obywateli posiadających podstawowe lub 
wyższe kompetencje cyfrowe1a;

__________________
1a Managing tomorrow's digital skills: 
what conclusions can we draw from 
international comparative indicators? 
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(Zarządzanie umiejętnościami cyfrowymi 
przyszłości: jakie wnioski można wyciągać 
z międzynarodowych wskaźników 
porównawczych?), s.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

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe;

A. mając na uwadze, że według 
badania OECD PISA w 2018 r. wiele 
gospodarstw domowych o niskim 
dochodzie nie miało dostępu do 
komputera; mając na uwadze, że dane 
Eurostatu pokazują, że sytuacja związana 
z dostępem do internetu 
szerokopasmowego w 2019 r. była bardzo 
zróżnicowana w całej UE, przy czym 
dostęp taki posiadało od 74 % 
gospodarstw domowych w kwartylu o 
najniższym dochodzie do 97 % w kwartylu 
o najwyższym dochodzie; mając na 
uwadze, że państwa z wyższą dostępnością 
internetu szerokopasmowego w domach 
mają także więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe;
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Or. en

Poprawka 4
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe;

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe, mimo że wciąż istnieją 
nierówności w dostępie do narzędzi 
informatycznych i internetu;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe;

A. mając na uwadze, że państwa z 
wyższą dostępnością internetu 
szerokopasmowego w domach mają także 
więcej obywateli posiadających 
podstawowe lub wyższe kompetencje 
cyfrowe; mając na uwadze, że wiele 
regionów zmaga się z ograniczoną 
łącznością, co z kolei prowadzi do 
niedostatecznego dostępu lokalnych 
mieszkańców do możliwości rozwijania 
umiejętności cyfrowych, tworząc przepaść 
cyfrową na rynku pracy, która wraz z 
upływem czasu może się pogłębiać;

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

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 2019 r. już 
85 % obywateli korzystało z internetu, a 
tylko 58 % posiadało co najmniej 
podstawowe umiejętności cyfrowe1a; 
mając na uwadze, że krajobraz 
zatrudnienia szybko się zmienia i szacuje 
się, że 65 % dzisiejszych dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole 
podstawowej ostatecznie będzie pracować 
w zupełnie nowych typach zawodów, które 
jeszcze nie istnieją1b;
__________________
1a Indeks gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2020, 
Komisja Europejska
1b Światowe Forum Ekonomiczne, „The 
future of jobs” [Przyszłość miejsc pracy], 
wrzesień 2018 r. 

Or. en

Poprawka 7
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się na zbiorze 
wspólnych, podstawowych wartości, do 
których należy poszanowanie godności 
ludzkiej, wolności, równości, praw 
człowieka i praw osób należących do 
mniejszości; mając na uwadze, że państwa 
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członkowskie są zobowiązane do 
zapewnienia równego dostępu do 
kształcenia dla wszystkich;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że słabsze grupy 
społeczeństwa europejskiego na ogół 
zmagają się z brakiem dostępu do 
odpowiednich zasobów, w tym do 
nowoczesnych technologii i sprzętu, 
których nabycie i utrzymanie jest 
kosztowne, co prowadzi do pogłębiania się 
różnic w dostępie do technologii 
cyfrowych w całej Unii;

Or. en

Poprawka 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw A a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 44% ludności 
UE ma niskie umiejętności cyfrowe lub 
nie ma ich wcale1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/PL/COM-2018-24-F1-PL-
MAIN-PART-1.PDF
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Or. pl

Poprawka 10
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przepaść 
cyfrowa stanowi czynnik wykluczenia 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że cyfryzacja 
niesie ze sobą ogromne możliwości w 
zakresie zwiększania wydajności i 
poprawy dobrostanu, lecz może również 
zwiększać nierówności, jeśli niektóre 
osoby, a w szczególności słabsze grupy lub 
regiony, pozostaną w tyle; mając na 
uwadze, że przepaść cyfrowa we wczesnym 
dzieciństwie ma negatywny wpływ na 
perspektywy zatrudnienia w późniejszym 
życiu; mając na uwadze, że w kontekście 
zdalnego nauczania i telepracy przepaść 
cyfrowa może prowadzić do zwiększania 
nierówności, wykluczenia i dyskryminacji; 
mając na uwadze, że zgodnie z indeksem 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego (DESI) 42 % Europejczyków 
nadal nie posiada podstawowych 
umiejętności cyfrowych; mając na 
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uwadze, że poziom umiejętności 
cyfrowych cechują szczególne, 
wymagające uwzględnienia aspekty 
społeczno-gospodarcze oraz związane z 
płcią, wiekiem, położeniem geograficznym 
i dostępnością;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwidoczniła i zwiększyła 
głębokie nierówności w dostępie do 
kształcenia i łączności cyfrowej w 
niektórych państwach i regionach UE;

Or. en

Poprawka 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Motyw A b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa pokazała, w jaki sposób 
niektóre grupy znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej, na 
przykład Romowie, zostały w znacznie 
większym stopniu dotknięte przez kryzys z 
uwagi na fakt, że edukacja cyfrowa była 
często niedostępna lub zbyt kosztowna dla 
ich dzieci ze względu na brak 
jakiegokolwiek lub odpowiedniego sprzętu 
informatycznego, łącza internetowego i 
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energii elektrycznej, co dodatkowo 
pogłębiło nierówności w kształceniu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa pogłębiła istniejące bariery 
napotykane przez osoby niepełnosprawne 
i osoby o specjalnych potrzebach 
korzystające z internetu; mając na 
uwadze, że według Europejskiego Forum 
Osób Niepełnosprawnych co trzecia osoba 
niepełnosprawna nigdy nie korzystała z 
internetu; mając na uwadze, że art. 9 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych wymaga zapewnienia 
na zasadzie równości dostępu do 
technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw A c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że obowiązkiem 
instytucji publicznych jest stwarzanie 
warunków sprzyjających rozwojowi 
kompetencji cyfrowych wszystkich osób i 
grup społecznych jak również zapewnienie 
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równego dostępu do cyfrowych zasobów i 
usług, w tym zapewnienie dostępności 
cyfrowej stron i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wciąż istnieje 
znaczne zróżnicowanie sytuacji kobiet i 
mężczyzn pod względem umiejętności 
cyfrowych i spodziewane jest jego 
pogłębienie; mając na uwadze, że tylko 17 
% miejsc pracy w sektorze wysokich 
technologii zajmują kobiety, mimo że 
kobiety stanowią 54 % osób na studiach 
wyższych; mając na uwadze, że dane 
Eurostatu pokazują, że tylko co trzeci 
absolwent nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki jest 
kobietą; mając na uwadze, że starania na 
rzecz rozwiązania problemu uprzedzeń 
związanych z płcią i nierówności płci w 
sektorze cyfrowym są niewystarczające; 
mając na uwadze, że zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn jest szczególnie 
widoczne w sektorze AI, w którym tylko 
22 % specjalistów w dziedzinie sztucznej 
inteligencji na świecie to kobiety, co w 
dającej się przewidzieć przyszłości 
ugruntuje w sektorze cyfrowym tendencję 
do zatrudniania mężczyzn;

Or. en
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Poprawka 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Motyw A c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 10% 
gospodarstw domowych na obszarach 
wiejskich w UE nie ma dostępu do 
internetu stacjonarnego, a kolejne 41% 
nie jest objętych siecią internetu 
szerokopasmowego1a;
__________________
1a European Commission (2020). Digital 
Economy and Society Index (DESI) – 
EU-28 values (including UK)

Or. pl

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw A d  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że osoby starsze 
są bardziej narażone na wykluczenie 
cyfrowe; mając na uwadze, że tylko 35 % 
osób w wieku 55–74 lat posiada 
podstawowe umiejętności cyfrowe, 
natomiast w wieku 16–24 lat jest to 82 % 
osób;

Or. en

Poprawka 19
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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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, inwestycji w infrastrukturę 
cyfrową i sprzęt umożliwiający uczniom i 
nauczycielom naukę zdalną w domach i w 
placówkach oświatowych;

Or. en

Poprawka 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych; mając na 
uwadze zróżnicowanie jakości i 
dostępności nauczania w czasie pandemii 
w zależności od dostępności infrastruktury 
i urządzeń, obecności kompetentnych 
cyfrowo edukatorów, w tym umiejętności 
dostosowania metod pedagogicznych, oraz 
istnienia możliwych do wykorzystania i 
dostępnych treści cyfrowych, narzędzi, 
usług i platform;

Or. pl
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Poprawka 21
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
uczniom i pracownikom naukę zdalną w 
domach i w placówkach oświatowych i 
szkoleniowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie i 
niedostatek kompetencji cyfrowych i 
konieczność ich podnoszenia, m.in. w 
dziedzinie edukacji oraz zapewnienia 
sprzętu umożliwiającego naukę zdalną w 
domach uczniów i w placówkach 
oświatowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych dla wszystkich 
obywateli, niezależnie od ich sektora 
zatrudnienia czy środowiska, z którego się 
wywodzą, i konieczność ich wzmocnienia, 
m.in. w dziedzinie edukacji oraz 
zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

Or. en

Poprawka 24
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych; mając wobec 
tego na uwadze, że kształcenie 
stacjonarne pozostaje elementem o 
zasadniczym znaczeniu, ponieważ nowe 
narzędzia cyfrowe nie mogą całkowicie 
zastąpić obecności nauczyciela;

Or. fr

Poprawka 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów i w 
placówkach oświatowych;

B. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwypukliła znaczenie 
kompetencji cyfrowych i konieczność ich 
podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji 
oraz zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
naukę zdalną w domach uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzin 
wielodzietnych, rodzin niepełnych i rodzin 
o niskich dochodach, i w placówkach 
oświatowych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zapewnienie 
infrastruktury cyfrowej i sprzętu 
cyfrowego jest warunkiem wstępnym dla 
edukacji cyfrowej; mając na uwadze, że w 
tym kontekście należy zwrócić szczególną 
uwagę na obszary najmniej 
uprzywilejowane i wiejskie; mając na 
uwadze, że mimo iż znaczna większość 
gospodarstw domowych ma dostęp do 
komputera, dysproporcje między 
państwami członkowskimi i regionami są 
nadal znaczne; mając na uwadze, że w 
poszczególnych państwach członkowskich 
i pomiędzy nimi także występują znaczne 
różnice w dostępie do komputerów w 
szkołach; mając na uwadze, że brak 
sprzętu cyfrowego i łączności w szkołach 
ma szkodliwy wpływ na kształcenie 
uczniów w zakresie umiejętności 
cyfrowych i dostępność cyfrowych 
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narzędzi nauczania;

Or. en

Poprawka 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
przekwalifikowanie i podnoszenie 
kwalifikacji jest również konieczne, aby 
dostosować się do warunków długotrwałej 
telepracy, której zjawisko w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19 będzie narastać; 
mając na uwadze, że pracodawcy powinni 
zapewnić wszystkim pracownikom 
szkolenia w zakresie umiejętności 
cyfrowych oraz sprzęt cyfrowy, zwracając 
uwagę na szczególne potrzeby, m.in. 
zapewnienie odpowiednich udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 28
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw B a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 pokazał, że duży 
odsetek uczniów i studentów nie miał 
dostępu do internetu i narzędzi cyfrowych, 
a tym samym miał bardzo ograniczony 
dostęp do kształcenia;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw B b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa stanowi bezprecedensowe 
wyzwanie dla nauczycieli i instruktorów 
na wszystkich poziomach, w tym w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET); mając na uwadze, że 
przed kryzysem tylko 39 % nauczycieli w 
UE czuło się dobrze lub bardzo dobrze 
przygotowanych do wykorzystywania 
technologii cyfrowych w nauczaniu, przy 
czym pomiędzy państwami członkowskimi 
występowały znaczne różnice;

Or. en

Poprawka 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Motyw B c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B c. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa w niektórych 
państwach członkowskich liczba godzin 
poświęcanych przez uczniów na działania 
edukacyjne zmalała nawet o połowę1a; 
mając na uwadze, że nawet tymczasowe 
zamknięcie placówek oświatowych może 
mieć znaczące konsekwencje dla uczniów 
a redukcja czasu przeznaczonego na 
nauczanie może mieć negatywny wpływ 
na efekty uczenia się i może zwiększyć 
istniejące nierówności społeczne1b;
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__________________
1a 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? 
1b Joint Research Centre (2020). The 
likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing 
literature and recent international 
datasets. Luxembourg: Publication of the 
European Union.

Or. pl

Poprawka 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw B c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że celem 
edukacji cyfrowej jest przygotowanie do 
umiejętnego korzystania z technologii 
cyfrowych w różnych obszarach życia;

Or. pl

Poprawka 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw B c  (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że edukacja 
cyfrowa towarzyszy człowiekowi przez całe 
życie, w ramach systemu edukacji i poza 
nim;

Or. pl

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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy, poprawy dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń oraz 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 
i społecznemu;

Or. en

Poprawka 34
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
wszystkich kategorii osób, aby mogły 
dostosować się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
świata, zwalczać dyskryminację, 
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społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

przeciwdziałać utracie miejsc pracy oraz 
negatywnym zjawiskom społecznym, 
takim jak brak dostępu do podstawowych 
usług i świadczeń, wykluczeniu 
cyfrowemu i społecznemu; mając na 
uwadze, że w okresie izolacji komunikacja 
online była jedynym sposobem 
umożliwiającym rodzinom utrzymywanie 
kontaktu, pozostawiając osoby starsze, 
które nie miały wsparcia cyfrowego, w 
gorszej sytuacji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń oraz 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu; 
mając na uwadze, że w całej Europie 
poprawił się dostęp do technologii 
cyfrowych, ale wciąż występuje 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn i 
różnice pokoleń, oraz dysproporcje między 
różnymi grupami społeczno-
ekonomicznymi i obszarami 
miejskimi/wiejskimi, które stanowią 
zagrożenie dla konkurencyjności i godnej 
pracy;

Or. en
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Poprawka 36
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu; 
mając na uwadze, że kształcenie przez całe 
życie może zmniejszyć przepaść między 
umiejętnościami a potrzebami rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że 
przekwalifikowywanie i podnoszenie 
kwalifikacji przez szkolenia w zakresie 
umiejętności cyfrowych / szkolenia 
internetowe oraz rozwój umiejętności 
cyfrowych jest nie tylko 
odpowiedzialnością indywidualną, ale 
także społeczną i jest niezbędne dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
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wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

Or. en

Poprawka 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, a także do nowych warunków 
pracy, takich jak telepraca, 
przeciwdziałania utracie miejsc pracy oraz 
negatywnym zjawiskom społecznym takim 
jak brak dostępu do podstawowych usług i 
świadczeń, wykluczeniu cyfrowemu i 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu, 
szczególnie osób starszych;
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Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

C. mając na uwadze, że wczesny i 
trwający przez całe życie rozwój 
umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla 
dostosowania się do zmieniających się 
potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego 
rynku pracy, przeciwdziałania utracie 
miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom 
społecznym takim jak brak dostępu do 
podstawowych usług i świadczeń, 
wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
transformacja ekologiczna i cyfrowa 
stanowi poważne wyzwanie dla rynków 
pracy, wpływając w różny sposób na 
sektory i przedsiębiorstwa oraz 
pogłębiając różnice w kwalifikacjach i 
nierówności między pracownikami oraz 
między przedsiębiorstwami; mając na 
uwadze, że według szacunków w ciągu 
najbliższych 25 lat 30 % miejsc pracy w 
UE (50 % na świecie) zniknie i zostanie 
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zastąpionych przez miejsca pracy 
wymagające zaawansowanych 
umiejętności cyfrowych; mając na 
uwadze, że edukacja, szkolenie i uczenie 
się przez całe życie będą odgrywać 
kluczową rolę w sprawiedliwym przejściu 
na gospodarkę cyfrową;

Or. en

Poprawka 42
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że e-uczenie się i 
nauczanie zdalne oraz narzędzia cyfrowe 
muszą nadal uzupełniać tradycyjne 
metody kształcenia i nauczania na 
wszystkich etapach edukacji; mając na 
uwadze, że osobami odpowiedzialnymi za 
edukację dzieci pozostają nauczyciele i 
wychowawcy; mając na uwadze, że 
rodzice nie mogą i nie powinni 
zastępować tych specjalistów nawet w 
przypadku nauczania zdalnego;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że edukacja jest 
inwestycją w naszą wspólną przyszłość i 
głównym narzędziem rozwoju i 
samorealizacji każdej osoby; wysokiej 
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jakości kształcenie pozytywnie wpływa na 
spójność społeczną jako warunek 
konieczny wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że umiejętności 
cyfrowe szybko stają się powszechnymi 
kwalifikacjami wymaganymi w zawodach, 
które wcześniej miały niewielki związek ze 
sferą cyfrową lub nie miały go wcale, w 
tym w pracy zawodowej lub fizycznej;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że powinniśmy 
być świadomi znaczenia fizycznej 
interakcji i komunikacji oraz 
wynikających z nich umiejętności 
społecznych i miękkich;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze praktycznie 
całkowity brak dokumentów ewaluujących 
zarówno pojedyncze projekty, jak i całe 
strategie cyfryzacyjne wdrażane przez 
państwa członkowskie, co uniemożliwia 
wskazanie związku między określoną 
interwencją a zaobserwowanym wzrostem 
kompetencji cyfrowych;

D. mając na uwadze, że ze względu na 
brak badań nad strategiami cyfryzacji 
trudno jest wskazać wyraźny związek 
między określoną interwencją a 
zaobserwowanym wzrostem umiejętności 
cyfrowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że coraz większe 
znaczenie ma wielopodmiotowe podejście 
uwzględniające przedsiębiorstwa, 
organizacje międzynarodowe, środowiska 
akademickie i społeczeństwo 
obywatelskie;

Or. en

Poprawka 48
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw D a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że istnieje 
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wyraźna potrzeba gromadzenia wysokiej 
jakości danych i wymiany najlepszych 
praktyk między państwami 
członkowskimi;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości i zwiększyć efektywność 
kształcenia;

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości, zwiększyć efektywność 
kształcenia i rozwiązać problem 
polaryzacji pracy;

Or. en

Poprawka 50
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości i zwiększyć efektywność 
kształcenia;

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości i zwiększyć jakość, 
inkluzywność i efektywność kształcenia;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości i zwiększyć efektywność 
kształcenia;

E. mając na uwadze, że wspieranie 
gotowości cyfrowej szkół o profilu 
ogólnym i zawodowym, a także 
indywidualizacja i innowacje w systemach 
kształcenia mogą pomóc osobom uczącym 
się w każdym wieku poprawić wyniki 
nauczania, przyczynić się do większej 
sprawiedliwości i zwiększyć efektywność 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 52
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw E a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że rozwijanie 
kompetencji cyfrowych i podwyższanie 
kwalifikacji w tym zakresie ma 
priorytetowe znaczenie dla osób już 
zatrudnionych, które muszą się mierzyć z 
postępującą automatyzacją i cyfryzacją 
ich pracy;

Or. it

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

Projekt opinii
Motyw E a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że każda 
strategia dotycząca edukacji cyfrowej 
musi stosować podejście oparte na 
uczeniu się przez całe życie, obejmować 
wszystkie sektory kształcenia i szkolenia 
oraz uwzględniać kształcenie zarówno 
formalne, jak i pozaformalne;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw E a  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że narzędzia 
cyfrowe mogą wspomagać proces uczenia 
się, muszą one pozostać uzupełnieniem 
fizycznej obecności nauczycieli, a także 
ich wiedzy fachowej i oceny;

Or. en

Poprawka 55
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że edukacja 
cyfrowa powinna umożliwić poradzenie 
sobie z niektórymi wyzwaniami, takimi jak 
dezinformacja i radykalizacja;
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Or. fr

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw E b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Eb. mając na uwadze, że kształcenie i 
szkolenie zawodowe jest zasadniczym 
elementem europejskich systemów 
kształcenia zapewniającym młodzieży i 
dorosłym kwalifikacje i kompetencje 
niezbędne do znalezienia zatrudnienia i 
uczenia się przez całe życie; mając na 
uwadze, że około połowa absolwentów 
szkół średnich II stopnia w Unii 
Europejskiej to uczestnicy kształcenia i 
szkolenia zawodowego; mając na uwadze, 
że kształcenie i szkolenie zawodowe będzie 
odgrywać zasadniczą rolę w stawianiu 
czoła wyzwaniom związanym z 
transformacją ekologiczną i cyfrową oraz 
będzie kluczowe dla zapewnienia 
pracownikom kwalifikacji niezbędnych na 
rynku pracy UE;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw E b  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Eb. mając na uwadze, że należy 
również zwrócić szczególną uwagę na 
dzieci o specjalnych potrzebach 
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edukacyjnych, które mają problemy z 
uczeniem się lub są niepełnosprawne, 
przez co trudniej jest im uczyć się zdalnie 
niż większości dzieci w ich wieku;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw E c  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ec. mając na uwadze, że analfabetyzm 
cyfrowy i niski poziom umiejętności 
cyfrowych zagrażają demokratycznym 
fundamentom społeczeństwa, ponieważ 
stanowią przeszkodę dla włączenia 
społecznego i zwiększają podatność 
obywateli na kradzież tożsamości i 
danych, cyberprzemoc, kampanie 
dezinformacyjne i oszustwa internetowe;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw E d  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ed. mając na uwadze, że pandemia 
koronawirusa uwidoczniła, że przy 
określaniu celów, mechanizmów i 
środków edukacji cyfrowej należy przyjąć 
podejście wielopodmiotowe;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Motyw E e  (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ee. mając na uwadze, że w kontekście 
następnych WRF Rada Europejska 
zaproponowała poważne cięcia w 
sztandarowych programach na rzecz 
kształcenia, takich jak Erasmus +; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
wielokrotnie apelował o ambitny budżet i 
zwiększenie kwot przeznaczonych na 
programy związane z edukacją; mając na 
uwadze, że Parlament Europejski popiera 
przeznaczenie 10 % środków z funduszu 
naprawczego na edukację;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że w państwach 
członkowskich i pomiędzy nimi ciągle 
jeszcze istnieje przepaść w odniesieniu do 
infrastruktury cyfrowej i umiejętności 
cyfrowych, co może prowadzić do 
wykluczenia społecznego i cyfrowego oraz 
utrudniać wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu w UE; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
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inwestycji w infrastrukturę cyfrową, 
edukację cyfrową i rozwój umiejętności 
cyfrowych, aby zagwarantować czołową 
rolę UE w kształtowaniu ery cyfrowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
instytucje edukacyjne i nauczyciele byli 
dobrze przygotowani do nauczania na 
odległość; zachęca państwa członkowskie 
oraz odpowiednie władze krajowe i 
regionalne do zapewnienia odpowiedniej 
infrastruktury cyfrowej, materiałów 
dydaktycznych i wykwalifikowanych 
nauczycieli, co stanowi warunek 
konieczny dla skutecznego e-uczenia się;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 

1. podkreśla konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na ustawiczne szkolenie 
i rozwój zawodowy nauczycieli i 
instruktorów na wszystkich poziomach, w 
tym kształcenia i szkolenia zawodowego, 
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programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

oraz zapewnienia im narzędzi 
informatycznych w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +; podkreśla potrzebę 
stawiania nauczycieli i instruktorów na 
wszystkich poziomach w centrum procesu 
edukacji cyfrowej, zarówno na etapie 
projektowania, jak i realizacji;

Or. en

Poprawka 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

1. podkreśla konieczność zapewnienia 
nauczycielom i specjalistom w dziedzinie 
edukacji dostępu do szkoleń i możliwości 
przeznaczenia na nie czasu w celu 
podniesienia ich kompetencji cyfrowych i 
wzbogacenia metod pedagogicznych, w 
tym mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +, oraz wspierania wysokiej 
jakości kształcenia dla ich uczniów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 1. podkreśla konieczność szkolenia 
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nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE, 
Erasmus + czy europejska platforma 
internetowa dla szkół School Education 
Gateway;

Or. en

Poprawka 66
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli i wychowawców w celu 
podniesienia ich kompetencji cyfrowych, w 
tym mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, oraz zrozumienia 
potencjalnych wyzwań dla uczniów, z 
wykorzystaniem takich programów jak 
m.in. e-Twinning, EPALE czy Erasmus +; 
podkreśla, że takie kompetencje są równie 
ważne w przypadku innych zawodów i 
miejsc pracy; podkreśla znaczenie 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
uczenia się przez całe życie dla rozwijania 
wykorzystania kompetencji cyfrowych 
przez wszystkich;

Or. en

Poprawka 67
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +; przypomina również, że 
konieczne jest wzmocnienie umiejętności 
sztucznej inteligencji związanych z 
etycznymi ramami stosowania tych 
narzędzi oraz umiejętności związanych z 
przetwarzaniem danych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

1. podkreśla konieczność szkolenia 
nauczycieli i udostępnienia im sprzętu 
cyfrowego w celu podniesienia ich 
kompetencji cyfrowych, w tym 
mechanizmów oceny umiejętności i 
certyfikacji, z wykorzystaniem takich 
programów jak m.in. e-Twinning, EPALE 
czy Erasmus +;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że program Erasmus+ 
to podstawowy instrument finansowania 
wspierający tworzenie europejskiego 
obszaru edukacji; w związku z tym 
krytycznie odnosi się do cięć 
proponowanych przez Radę i Komisję w 
tym programie i ponawia swój apel o 
trzykrotne zwiększenie budżetu programu 
Erasmus + w porównaniu z WRF na lata 
2014–2020; wzywa do przeznaczenia 10 % 
środków przewidzianych w unijnym planie 
odbudowy na edukację; wzywa państwa 
członkowskie do przeznaczenia 10 % 
swoich PKB na edukację;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że pandemia 
koronawirusa pokazała, żenie wszystkie 
osoby uczące się mają dostęp do 
nauczania na odległość, w szczególności 
osoby ze środowisk w niekorzystnej 
sytuacji i z obszarów oddalonych; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych ukierunkowanych 
działań w dziedzinie edukacji cyfrowej, 
aby osoby z grup szczególnie wrażliwych 
nie miały mniejszych możliwości 
edukacyjnych oraz aby uniknąć 
pogłębiania nierówności, których już 
doświadczają;

Or. en
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Poprawka 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że nadal istnieją duże 
dysproporcje między krajami i regionami 
w całej UE w zakresie wyposażenia szkół 
w infrastrukturę cyfrową i sprzęt 
cyfrowy1a, co w szczególności dotyczy 
obszarów oddalonych i peryferyjnych, w 
tym regionów najbardziej oddalonych, 
oraz zwłaszcza obszarów słabo 
zaludnionych i wyludnionych;
__________________
1a „Rethinking education in the digital 
age” [„Nowe podejście do edukacji w 
epoce cyfrowej”], EPRS, marzec 2020 r.

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potrzebę dostosowania 
zmienionego Planu działania w dziedzinie 
edukacji cyfrowej do odpowiednich zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ i 
strategii na rzecz równouprawnienia płci;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potrzebę posiadania 
przez nauczycieli i instruktorów na 
wszystkich poziomach, w tym kształcenia i 
szkolenia zawodowego, wysokich 
umiejętności cyfrowych i dostępu do 
niezbędnego wyposażenia technicznego, 
aby byli w stanie przygotować uczniów i 
praktykantów do transformacji cyfrowej i 
rynku pracy w erze cyfrowej;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o dołożenie wszelkich 
starań, by inwestować w przystępne 
cenowo, dostępne i dobrej jakości 
kształcenie i szkolenie zawodowe 
sprzyjające włączeniu społecznemu, o 
wzmocnienie środków służących 
podnoszeniu umiejętności i 
przekwalifikowaniu, m.in. w zakresie 
umiejętności cyfrowych i przekrojowych, i 
o promowanie uczenia się przez całe życie 
w celu przygotowania pracowników do 
potrzeb rynku pracy poddanego 
transformacji ekologicznej i cyfrowej;
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Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla, że rozwój umiejętności 
cyfrowych i uczenie się przez całe życie to 
kluczowe narzędzia umożliwiające 
uzyskanie wysokiej jakości miejsc pracy, 
uczciwego wynagrodzenia i godnych 
warunków pracy; przypomina, że 
transformacja ekologiczna i cyfrowa 
stanowią znaczące wyzwanie dla rynków 
pracy; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do określenia skutecznych 
strategii w zakresie kwalifikacji, w tym 
konkretnych celów, w krajowej polityce 
kształcenia i szkolenia zawodowego i 
edukacji dorosłych, aby wspierać 
pracowników i bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
porozumienia ramowego europejskich 
partnerów społecznych w sprawie 
cyfryzacji przy określaniu Planu działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej; 
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przypomina, żew wyżej wymienionym 
porozumieniu podkreślono 
odpowiedzialność pracodawców za 
podnoszenie kwalifikacji i 
przekwalifikowywanie pracowników, w 
szczególności w kontekście cyfryzacji 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla znaczenie inwestycji 
przedsiębiorstw w formalne i nieformalne 
szkolenie oraz uczenie się przez całe życie 
z myślą o wspieraniu sprawiedliwej 
transformacji w kierunku gospodarki 
cyfrowej; w tym kontekście zaznacza, że 
przedsiębiorstwa stosujące AI, robotykę i 
powiązane technologie odpowiadają za 
zapewnienie wszystkim właściwym 
pracownikom odpowiednich możliwości 
przekwalifikowania się i podniesienia 
kwalifikacji, aby mogli oni nauczyć się, 
jak korzystać z narzędzi cyfrowych i 
pracować z robotami współpracującymi i 
innymi nowymi technologiami, a tym 
samym dostosować się do zmieniających 
się potrzeb rynku pracy i utrzymać 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
kształcenia i szkolenia zawodowego na 
rzecz zrównoważonej konkurencyjności, 
sprawiedliwości społecznej i odporności; 
popiera ogólne cele wniosku dotyczące 
modernizacji polityki Unii w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
usprawnienia współpracy europejskiej w 
tym procesie oraz uproszczenia 
zarządzania kształceniem i szkoleniem 
zawodowym; podkreśla kluczową rolę 
kształcenia i szkolenia zawodowego w 
kontekście uczenia się przez całe życie 
oraz potrzebę ustawicznego szkolenia i 
podnoszenia kwalifikacji pracowników w 
procesie przechodzenia na zieloną i 
cyfrową gospodarkę;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. podkreśla, że systemy kształcenia i 
szkolenia zawodowego powinny odgrywać 
równie ważną rolę w przypadku osób 
dorosłych, które potrzebują podnoszenia i 
zmiany kwalifikacji; wzywa Komisję do 
przyjęcia całościowego podejścia do 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
edukacji dorosłych, obejmującego uczenie 
się formalne, pozaformalne i nieformalne; 
wzywa państwa członkowskie do 
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zwiększenia atrakcyjności i dostępności 
kształcenia i szkolenia zawodowego dla 
dorosłych słuchaczy oraz do tworzenia 
silniejszych powiązań i współdziałania 
między kształceniem i szkoleniem 
zawodowym dla dorosłych a 
pozaformalnym uczeniem się dorosłych, 
aby promować kluczowe kompetencje, 
obejmujące solidne umiejętności 
podstawowe, umiejętności cyfrowe, 
przekrojowe, proekologiczne i inne 
umiejętności życiowe, które stanowią silne 
podstawy odporności, szans na 
zatrudnienie przez całe życie, włączenia 
społecznego, aktywności obywatelskiej i 
rozwoju osobistego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom dostępu 
do szerokopasmowego internetu będącego 
niezbędnym czynnikiem w procesie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim gospodarstwom 
domowym i instytucjom publicznym 
dostępu do szerokopasmowego internetu i 
narzędzi informatycznych w celu 
rozwiązania problemu przepaści cyfrowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do grup 
szczególnie wrażliwych;

Or. en

Poprawka 81
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do narzędzi informatycznych i 
internetu będącego niezbędnym 
czynnikiem w procesie podnoszenia 
kompetencji cyfrowych; 

Or. en

Poprawka 82
Christine Anderson, Guido Reil

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. zaleca państwom członkowskim 
zapewnienie wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

Or. de

Poprawka 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do energii elektrycznej i 
szerokopasmowego internetu będącego 
niezbędnym czynnikiem w procesie 
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cyfrowych; podnoszenia kompetencji cyfrowych i 
udziału w kształceniu zdalnym; podkreśla, 
że różnice w sytuacji społeczno-
ekonomicznej osób skutkujące różnicami 
w dostępie do energii elektrycznej, 
łączności cyfrowej, sprzętu cyfrowego i 
umiejętności, które tworzą przepaść 
cyfrową między uczniami; podkreśla, że 
uniemożliwia to osobom z grup 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji korzystanie z 
technologii cyfrowej w sposób korzystny 
zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i 
zawodowego, zwiększając przez to ryzyko, 
że staną się biernymi konsumentami;

Or. en

Poprawka 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych; zwraca szczególnie uwagę na 
potrzeby obszarów wiejskich i 
zagrożonych depopulacją;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\1216297PL.docx 47/82 PE659.046v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego, szybkiego 
internetu, w tym również na obszarach 
oddalonych i wiejskich, będącego 
niezbędnym czynnikiem w procesie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do wysokiej jakości infrastruktury 
cyfrowej i internetu będącego niezbędnym 
czynnikiem w procesie podnoszenia 
kompetencji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 87
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do niezbędnych narzędzi 
cyfrowych i internetu będącego 
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procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

niezbędnym czynnikiem w procesie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych uczniów i ich rodzin;

Or. pl

Poprawka 89
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu i 
potrzebnego sprzętu będącego niezbędnym 
czynnikiem w procesie podnoszenia 
kompetencji cyfrowych;

Or. en

Poprawka 90
Anne Sander
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim placówkom 
edukacyjnym i wszystkim uczniom 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
będącego niezbędnym czynnikiem w 
procesie podnoszenia kompetencji 
cyfrowych; w związku z tym podkreśla 
konieczność promowania synergii między 
europejskimi instrumentami, takimi jak 
Erasmus+, program „Horyzont Europa”, 
InvestEU, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, instrument 
„Łącząc Europę” czy też Plan działania w 
dziedzinie edukacji cyfrowej, które mogą 
najlepiej posłużyć do zapewnienia 
wsparcia finansowego na rzecz rozwoju 
edukacji cyfrowej; przypomina, że 20 % 
środków, które zostaną zapewnione w 
ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, musi zostać 
wykorzystane na zagwarantowanie 
transformacji cyfrowej, w tym na 
wzmocnienie zdolności cyfrowych w 
systemach edukacji;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wielu 
instrumentów europejskich, które można 
wykorzystać do rozwoju edukacji 
formalnej i pozaformalnej oraz inwestycji 
w infrastrukturę edukacyjną, sprzęt 
cyfrowy w szkołach, takich jak 
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europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, instrument „Łącząc 
Europę”, „Horyzont Europa”, Erasmus 
+, Europejski Korpus Solidarności, nowy 
Plan działania w dziedzinie edukacji 
cyfrowej; ponadto nieuniknione są 
również inwestycje na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 92
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
określenia skutecznych strategii 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji w 
krajowej polityce edukacji dorosłych, aby 
wspierać pracowników i bezrobotnych w 
zapewnianiu wysokiej jakości 
umiejętności sprzyjających włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 93
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do większego 
wykorzystywania środków z RRF i CEF 
na poprawę infrastruktury 
telekomunikacyjnej i cele związane z 
edukacją cyfrową;

Or. pl
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Poprawka 94
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznego dialogu społecznego na temat 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
uczenia się dorosłych, aby skonsolidować 
skuteczne zarządzanie szkoleniem 
zawodowym na wszystkich poziomach, a 
także potrzebę respektowania pełnych 
kwalifikacji oraz uznawania i walidacji 
szkoleń, doświadczenia zawodowego oraz 
uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. en

Poprawka 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o współpracę na rzecz 
zmniejszenia nierówności edukacyjnych 
poprzez zniesienie barier dostępu do 
edukacji cyfrowej i udziału w edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych; 

Or. en

Poprawka 96
Eugenia Rodríguez Palop



PE659.046v01-00 52/82 AM\1216297PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dla równego dostępu do 
wysokiej jakości, inkluzywnej edukacji 
cyfrowej i szkoleń dla osób uczących się i 
pracowników w każdym wieku, w 
szczególności dla grup szczególnie 
wrażliwych, w celu podniesienia 
umiejętności cyfrowych, takich jak 
kompetencje kluczowe, rozwój 
umiejętności podstawowych i umiejętności 
zawodowych, o zmniejszenie przepaści 
cyfrowej, w tym przepaści cyfrowej 
uwarunkowanej płcią, oraz uznanie tego 
za prawo zgodnie z Europejskim filarem 
praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia kwalifikacji 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 98
Christine Anderson, Guido Reil
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. zaleca państwom członkowskim 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. podkreśla pilną potrzebę 
wzmocnienia inicjatyw politycznych, 
których celem jest zmniejszenie niedoboru 
umiejętności cyfrowych i ich zwiększenie; 
apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych i przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 3. apeluje do państw członkowskich o 
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zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych oraz zwrócenia szczególnej 
uwagi na grupy szczególnie wrażliwe, 
takie jak osoby zubożałe, młodzież w 
trudnej sytuacji lub mniejszości, dla 
których zmniejszenie przepaści cyfrowej 
może stanowić sposób na przerwanie 
błędnego koła wykluczenia społecznego i 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 101
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych; wzywa państwa członkowskie 
do większego skupienia się na 
najsłabszych społecznościach, które nie 
mają dostępu do narzędzi cyfrowych i 
internetu, i w których duża część uczniów 
i studentów nie miała dostępu do 
kształcenia podczas pierwszej fali 
pandemii koronawirusa;

Or. en

Poprawka 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

3. apeluje do państw członkowskich o 
zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych; wzywa państwa członkowskie 
do wspierania edukacji dorosłych, która 
zapewnia możliwości uczenia się przez 
całe życie, do zwiększenia ich szans na 
zatrudnienie i zapewnienia, aby wszyscy 
obywatele w pełni skorzystali z 
transformacji cyfrowej na rynku pracy 
UE, w tym słabsze grupy społeczne, takie 
jak osoby niepełnosprawne; wzywa do 
opracowania dostępnych i przystępnych 
cenowo programów umiejętności 
cyfrowych, które będą dostosowane do 
potrzeb osób starszych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla rolę rodzin i rodziców, 
którzy wspierają dzieci w nauczaniu na 
odległość i którzy muszą posiadać dobre 
umiejętności internetowe, techniczne i 
cyfrowe; w związku z tym zwraca uwagę 
na znaczenie uczenia się przez całe życie; 
podkreśla konieczność wspierania 
wszystkich rodzin w zakresie narzędzi 
cyfrowych, aby umożliwić dostęp do 
edukacji na odległość;

Or. en
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Poprawka 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że państwa członkowskie 
powinny dążyć do bardziej 
zaawansowanej integracji technologii 
cyfrowych w edukacji poprzez 
opracowywanie programów i 
ukierunkowane inwestycje, których 
ostatecznym celem powinna być gotowość 
i przygotowanie obywateli do przyszłych 
miejsc pracy, które wymagają 
umiejętności cyfrowych, a tym samym 
wykorzystanie pełnego potencjału 
transformacji cyfrowej na rynku pracy 
UE oraz pełne wykorzystanie przez 
przedsiębiorstwa już istniejących nowych 
metod pracy, takich jak telepraca;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie 
opracowywania polityk zapewniających 
osobom niepełnosprawnym takie same 
możliwości wysokiej jakości edukacji 
cyfrowej; zachęca państwa członkowskie, 
wraz z organizacjami reprezentującymi 
osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, aby zbadały 
wyzwania i możliwości stwarzane przez 
edukację cyfrową, oraz aby przy 
opracowywaniu skutecznej polityki 
edukacji cyfrowej uwzględniły szczególne 
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potrzeby osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do przedstawienia 
skonsolidowanego wniosku w ramach 
europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności na okres po 2020 r. w 
celu zapewnienia na równych warunkach 
pełnego i skutecznego dostępu do 
technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 107
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania narzędzi cyfrowych z myślą 
o uczynieniu systemu edukacji prawdziwie 
dostępnym dla wszystkich, w tym dla osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 108
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
roli partnerów społecznych przez 
dopilnowanie, aby polityka edukacji 
cyfrowej zachęcała do zawierania 
układów zbiorowych dotyczących definicji 
i regulacji umiejętności cyfrowych i 
szkoleń ustawicznych przez konsultowanie 
z partnerami społecznymi potrzeb w 
zakresie kompetencji i aktualizację 
programów nauczania systemów 
kształcenia i szkolenia oraz przez 
opracowywanie wraz z przedstawicielami 
pracowników szkoleń w miejscu pracy w 
celu dostosowania ich do potrzeb 
pracowników;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, z pomocą Komisji 
Europejskiej oraz, jeżeli kwalifikują się i 
są dostępne, europejskich narzędzi 
finansowania, aby dzieci, młodzież i 
dorośli ze słabszych grup społecznych w 
UE mieli dostęp do odpowiednich zasobów 
technologicznych i sprzętu 
umożliwiających im zdobycie 
podstawowych umiejętności cyfrowych, 
które mogą zwielokrotnić ich szanse na 
włączenie społeczne i gospodarcze;

Or. en
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Poprawka 110
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że kształcenie i szkolenie 
zawodowe może w istotny sposób 
przyczynić się do realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu, pomagając zdefiniować i 
wdrożyć tzw. umiejętności proekologiczne 
dla gospodarki i wszystkich ludzi; 
przypomina, że Europejski filar praw 
socjalnych, europejski program na rzecz 
umiejętności i pakt na rzecz umiejętności 
muszą być dostosowane do umiejętności 
proekologicznych;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa nad faktem, że nadal nie 
wszyscy studenci europejscy mają dostęp 
do infrastruktury cyfrowej lub sprzętu 
cyfrowego; ponownie podkreśla potrzebę 
pilnej poprawy łączności, w szczególności 
na obszarach mniej uprzywilejowanych i 
wiejskich;

Or. en
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Poprawka 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie do 
promowania elastycznych modeli edukacji 
i wsparcia dla osób uczących się na 
odległość za pomocą takich środków, jak 
zasoby elektroniczne, materiały 
elektroniczne i bezpłatne szkolenia online;

Or. pl

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ostrzega, że nierówności społeczne 
i edukacyjne we wczesnym dzieciństwie 
mają negatywny wpływ na poziom 
wykształcenia i perspektywy zatrudnienia 
w późniejszych latach życia; ponownie 
podkreśla potrzebę poprawy dostępu do 
wysokiej jakości kształcenia i zwiększenia 
wysiłków na rzecz rozwoju umiejętności 
cyfrowych i umiejętności korzystania z 
mediów w młodym wieku; z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź Komisji Europejskiej 
dotyczącą wprowadzenia europejskiej 
gwarancji dla dzieci mającej na celu 
rozwiązanie problemu ubóstwa wśród 
dzieci; podkreśla, że w oparciu o 
zarządzanie dzielone państwa 
członkowskie powinny przeznaczyć co 
najmniej 5 % środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS +) na 
wspieranie działań w ramach europejskiej 
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gwarancji dla dzieci i nalega, aby w EFS+ 
utworzyć oddzielną linię budżetową dla 
europejskiej gwarancji dla dzieci oraz 
przeznaczyć na nią 20 mld EUR;

Or. en

Poprawka 114
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie inwestycji 
przedsiębiorstw w szkolenia formalne i 
nieformalne oraz w uczenie się przez całe 
życie dla zapewnienia sprawiedliwego 
szkolenia i przepływu siły roboczej oraz 
wspierania szkolenia i uczenia się w 
godzinach pracy; zwraca uwagę, że 
pracownicy powinni mieć możliwość 
uczestniczenia w redystrybucji zysków 
przedsiębiorstwa, między innymi poprzez 
inwestowanie w umiejętności, oraz że 
przedsiębiorstwa powinny przyznawać 
płatne urlopy z prawem do powrotu i 
środkami na pokrycie kosztów utrzymania 
wraz z dodatkami zastępującymi 
wynagrodzenie;

Or. en

Poprawka 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że zdalne nauczanie 
powinno stać się elementem 
nowoczesnego podejścia („blended 
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learning”) - zintegrowanej, hybrydowej 
metody kształcenia, łączącej tradycyjne 
metody nauki, tj. bezpośredni kontakt z 
prowadzącym z aktywnościami 
prowadzonymi zdalnie za pomocą 
komputera;

Or. pl

Poprawka 116
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że umiejętności 
proekologiczne należy włączyć do uczenia 
się przez całe życie oraz kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz uwzględnić i 
wdrożyć w polityce edukacji i praktyce 
edukacyjnej jako jeden ze środków 
zapewniających wykwalifikowaną siłę 
roboczą, która jest również czynnikiem 
zrównoważonego rozwoju i wzrostu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zachęca państwa członkowskie do 
uwzględnienia równości płci w polityce 
edukacji cyfrowej w celu rozwiązania 
problemu istniejącej przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 pozbawił już wiele osób pracy, 
zwłaszcza osób młodych, które i tak 
częściej doświadczają niepewnego 
zatrudnienia; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje plany Komisji 
dotyczące wzmocnienia europejskiej 
gwarancji dla młodzieży; uważa w tym 
kontekście, że należy wspierać ogólnie 
młode osoby, a zwłaszcza młodzież NEET, 
które rejestrują się w programach 
gwarancji dla młodzieży, w rozwijaniu i 
doskonaleniu umiejętności cyfrowych, aby 
ułatwić im podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji w kierunku transformacji 
ekologicznej i cyfrowej; podkreśla, że
konieczne jest, aby państwa członkowskie 
nadal inwestowały wystarczające środki z 
EFS+ w działania wspierające 
zatrudnienie ludzi młodych i że w związku 
z tym powinny przeznaczać w ramach 
zarządzania dzielonego co najmniej 15 % 
swoich środków z EFS+ na 
ukierunkowane działania i reformy 
strukturalne wspierające wysokiej jakości 
zatrudnienie ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 119
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bezrobotnym pracownikom 
dostępu do szkoleń poprzez przyznawanie 
dotacji, takich jak zasiłki dla 
bezrobotnych, tak aby również bezrobotni 
i pracownicy posiadający nietypowe formy 
zatrudnienia mieli możliwość dostępu do 
edukacji cyfrowej; świadczenia te 
powinny obejmować wydatki na szkolenia 
i dodatek szkoleniowy zastępujący 
wynagrodzenie utracone w okresie 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, żeprzepaść cyfrowa 
między kobietami a mężczyznami jest 
problemem gospodarczym, społecznym i 
kulturowym, którym należy zająć się, 
stosując całościowe podejście; podkreśla 
potrzebę zachęcania młodych dziewcząt i 
kobiet do udziału w zajęciach z dziedziny 
nauk przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyki, w edukacji 
cyfrowej i rynku pracy ICT; w związku z 
tym wzywa Komisję do zapewnienia, by w 
kolejnym Planie działania w dziedzinie 
edukacji cyfrowej w pełni uwzględnić 
aspekt płci;

Or. en
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Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. jest zaniepokojony faktem, że tylko 
35 % osób w wieku 55–74 lat posiada 
podstawowe umiejętności cyfrowe; 
przypomina, że uczące się osoby starsze 
napotykają na trudności w dostępie do 
możliwości kształcenia dorosłych, 
ponieważ często nie są one dostosowane 
do ich potrzeb edukacyjnych lub nie są w 
pełni dostępne; podkreśla, że należy 
zwiększyć dostęp do umiejętności 
cyfrowych dla seniorów i osób należących 
do grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. jest zaniepokojony poziomem 
analfabetyzmu cyfrowego ujawnionym 
przez kryzys związany z COVID-19, w 
wyniku którego wiele osób ma problem z 
podstawowymi zadaniami cyfrowymi i jest 
podatnych na kampanie dezinformacyjne, 
w tym informacje wprowadzające w błąd 
lub fałszywe; podkreśla potrzebę dalszej 
poprawy ochrony danych i 
cyberbezpieczeństwa oraz zdecydowanego 
przeciwdziałania oszustwom cyfrowym, 
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cyberprzemocy i zagrożeniom dla 
cyberbezpieczeństwa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla konieczność nauczania 
podstawowych umiejętności cyfrowych 
oraz wzmocnienia umiejętności 
krytycznego myślenia i korzystania z 
mediów u dzieci i młodzieży, zgodnie z 
podejściem opartym na uczeniu się przez 
całe życie i z zapewnieniem 
wystarczających zasobów systemom 
edukacji w tym zakresie; podkreśla w tym 
kontekście konieczność umożliwienia 
pracownikom dydaktycznym sprostania 
wyzwaniu, jakim jest przygotowanie 
uczniów i praktykantów do życia i pracy w 
epoce cyfrowej;

Or. en

Poprawka 124
Christine Anderson, Guido Reil

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności 
demokratycznego, wolnego od ideologii i 
krytycznego myślenia podczas korzystania 
z mediów przez dzieci, młodzież i 
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informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

dorosłych, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cenzury państwowej, 
ramowania, cyberprzemocy, radykalizacji, 
problemów z cyberbezpieczeństwem i 
oszustw.

Or. de

Poprawka 125
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów we 
wszystkich grupach wiekowych, co 
umożliwi im ocenę i pokonanie zagrożeń w 
postaci fałszywych informacji, 
cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw, a także 
zwiększy ich świadomość w zakresie 
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ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 127
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla znaczenie korzystania z 
mediów przez dzieci i młodzież w taki 
sposób, aby potrafili oni oceniać i 
pokonywać zagrożenia w postaci 
fałszywych informacji, cyberprzemocy, 
radykalizacji, cyberbezpieczeństwa i 
oszustw;

Or. it

Poprawka 128
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw; podkreśla, 
że szczególną uwagę należy zwrócić na 
metody pedagogiczne, a nie tylko na 
stosowanie narzędzi technologicznych; 
przypomina, że wsparcie pracowników 
dydaktycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla zaangażowania uczniów w proces 
uczenia się  i rozwoju krytycznego 
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myślenia;

Or. fr

Poprawka 129
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw.

4. podkreśla konieczność 
wzmocnienia umiejętności krytycznego 
myślenia i korzystania z mediów u dzieci i 
młodzieży, co umożliwi im ocenę i 
pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych 
informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, 
cyberbezpieczeństwa i oszustw; zwraca 
uwagę, że umiejętności miękkie mają 
zasadnicze znaczenie dla promowania 
umiejętności w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki, zwłaszcza z myślą o 
wdrażaniu systemów automatyki i AI, oraz 
umiejętności w obszarze ludzkiej empatii, 
kreatywności i rozwiązywania problemów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje pomysł 
ustanowienia przez Komisję Europejską 
europejskiej platformy edukacji cyfrowej, 
która mogłaby wspierać państwa 
członkowskie poprzez utworzenie sieci 
krajowych usług doradczych w zakresie 
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edukacji cyfrowej, połączyć różne 
zainteresowane strony, połączyć krajowe i 
regionalne strategie edukacji cyfrowej, 
monitorować wdrażanie Planu działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej i rozwój 
edukacji cyfrowej w Europie;

Or. en

Poprawka 131
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że udana przyszłość 
zawodowa wymaga programów nauczania 
zachęcających do odpowiedzialnego 
korzystania z narzędzi technologicznych, 
które łączą w sobie aktywność manualną, 
zabawę, kreatywność, pomysłowość i 
umiejętności społeczne, a także 
umożliwiają kontakt z innymi osobami i 
rozwój relacji osobistych bez konieczności 
korzystania z pośrednictwa urządzeń 
elektronicznych i cyfrowych;

Or. es

Poprawka 132
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wspierania 
zdrowia fizycznego uczniów i studentów, 
które może być zagrożone w wyniku 
długich godzin spędzonych przed ekranem 
komputera, głównie z powodu edukacji 
cyfrowej w czasie kryzysu związanego z 
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COVID-19; wzywa państwa członkowskie 
do rozpoczęcia ukierunkowanych 
kampanii uświadamiających na temat 
konieczności ćwiczeń fizycznych;

Or. en

Poprawka 133
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że zasadnicze znaczenie ma 
zainicjowanie specjalnego podejścia do 
szkoleń dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie rozwijania 
kompetencji cyfrowych i nabywania 
nowych kwalifikacji zawodowych przez 
ich pracowników; uważa, że niezbędne 
jest, aby państwa członkowskie i władze 
lokalne uczestniczyły w finansowaniu tych 
specjalnych projektów szkoleniowych dla 
MŚP;

Or. it

Poprawka 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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że kryzys uwidocznił 
potrzebę wielopodmiotowego podejścia do 
polityki edukacyjnej, z uwzględnieniem 
nauczycieli i instruktorów, uczniów, 
rodziców, partnerów społecznych, 
organizacji pozarządowych, władz 
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lokalnych i organizacji środowiskowych, 
zarówno jeśli chodzi o kształt tej polityki, 
jak i jej realizację;

Or. en

Poprawka 135
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że edukacja cyfrowa 
powinna odbywać się przez całe życie, a 
nie tylko w ramach edukacji szkolnej, 
kształcenia zawodowego czy 
uniwersyteckiego, i podkreśla w związku z 
tym, że należy brać pod uwagę potrzeby 
rynku pracy;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wymiany najlepszych praktyk 
w dziedzinie tworzenia realnej polityki 
edukacji cyfrowej i najlepszych sposobów 
rozwiązania potencjalnych problemów 
wynikających z wdrażania reform 
dotyczących edukacji cyfrowej;

Or. en
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Poprawka 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie połączenia 
edukacji cyfrowej z innymi obszarami 
polityki, aby pokazać, w jaki sposób 
edukacja cyfrowa może przyczynić się do 
zwiększenia równości i przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz zwiększenia 
inkluzywności, innowacyjności i 
ekologiczności gospodarki;

Or. en

Poprawka 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
realizacji krajowych programów 
monitorowania osiągnięć uczniów w 
zakresie nabywania kompetencji 
cyfrowych, w tym informatycznych, na 
poziomie szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę monitorowania 
wpływu cyfryzacji, dążenia do 
przewidywania nowych rodzajów miejsc 
pracy i niezbędnych umiejętności oraz 
wykorzystywania tych informacji do 
opracowywania aktualnych modułów i 
programów nauczania edukacji cyfrowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy wyciągnąć 
wnioski z kryzysu związanego z COVID-
19, stosując dobre praktyki niektórych 
krajów w zakresie wykorzystywania 
narzędzi cyfrowych w edukacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania i promowania współpracy 
między instytucjami edukacyjnymi i 
szkoleniowymi, w tym współpracy 
transgranicznej, w procesie włączania i 
aktualizacji technologii cyfrowych w 
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placówkach edukacyjnych i 
szkoleniowych oraz promowania rozwoju 
bardziej zaawansowanych umiejętności 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 142
Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla konieczność 
opracowania specjalnych cyfrowych 
programów nauczania przeznaczonych 
dla najsłabszych grup społecznych, takich 
jak osoby niepełnosprawne lub osoby ze 
spektrum autystycznym; uważa, że 
zasadniczą kwestią jest zapewnienie tym 
osobom specjalnej edukacji cyfrowej, aby 
nie były one w jeszcze większym stopniu 
niesprawiedliwie wykluczane ze świata 
pracy;

Or. it

Poprawka 143
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, na przykład w ramach 
zorganizowanego dialogu oraz przy 
opracowywaniu i wdrażaniu krajowych 
polityk edukacji cyfrowej, aby polityki te 
odpowiadały potrzebom obywateli i 
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stawiały w centrum osoby uczące się;

Or. en

Poprawka 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca państwa członkowskie do 
stworzenia krajowych programów dla 
szkół ponadpodstawowych, wspierających 
zwiększenie liczby absolwentów klas 
informatycznych; podkreśla, że takie klasy 
mogłyby być tworzone we współpracy 
patronackiej z przedsiębiorstwami sektora 
zaawansowanych technologii oraz 
uczelniami wyższymi;

Or. pl

Poprawka 145
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla zasadniczą rolę rodziny 
w procesie cyfryzacji, ponieważ rodzina 
jest naturalnym środowiskiem do nauki 
korzystania z technologii cyfrowych we 
właściwy sposób, który pozwoli przyszłym 
pracownikom na osiągnięcie doskonałości 
w pracy;

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

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie 
zaangażowania przedsiębiorstw, instytucji 
edukacyjnych i szkoleniowych, sektora 
badań i innowacji w proces zmniejszania 
niedoboru umiejętności cyfrowych w 
Europie i opracowywania skutecznej 
polityki edukacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wskazuje na konieczność 
budowania na każdym etapie kształcenia 
kompetencji niezbędnych dla tworzenia, 
wdrażania i korzystania z technologii 
opartych na sztucznej inteligencji;

Or. pl

Poprawka 148
Tatjana Ždanoka

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do określenia 
jasnych wytycznych dla krajowych 
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strategii cyfrowych oraz mechanizmów 
monitorowania w celu oceny ich wpływu 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy Komisji Europejskiej w 
zakresie cyfryzacji obszaru edukacji i 
kwalifikacji, w tym nową platformę 
Europass i planowaną Europejską 
Infrastrukturę Cyfrowych Poświadczeń 
Kwalifikacji; jednocześnie zwraca uwagę 
na potrzebę usprawnienia na platformie 
Europass funkcjonalności wyszukiwania 
oraz otrzymywania propozycji pracy i 
kursów jak również stosowne aktualizacje 
informacji na platformie w tematyce 
aktualnych kursów, szkoleń, ofert pracy i 
wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych 
za ten proces;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania wykazu istniejących 
programów edukacji cyfrowej i 
monitorowania, kto jest ich głównym 
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beneficjentem, zwracając szczególną 
uwagę na ich dostępność dla słabszych 
grup społecznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania inicjatyw, dzięki którym 
przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa typu 
start-up mogą prezentować studentom 
zaawansowane technologicznie innowacje 
i dzielić się nimi, w tym narzędzia i 
instrumenty ułatwiające cyfrowe uczenie 
się;

Or. en

Poprawka 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa państwa członkowskie do 
intensyfikacji działań promocyjnych na 
temat nowej platformy Europass wśród 
szkół, nauczycieli, uczelni, studentów, 
instytucji edukacyjnych, szkoleniowych i 
pracodawców;

Or. pl
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Poprawka 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. wzywa państwa członkowskie do 
bardziej zintensyfikowanej współpracy w 
obszarze cyfrowego potwierdzania 
osiągnięć, a także promowanie tego 
podejścia wśród kluczowych 
interesariuszy, tj. przedstawicieli instytucji 
nadających kwalifikacje oraz 
pracodawców;

Or. pl

Poprawka 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. zachęca państwa członkowskie do 
stworzenia możliwości organizacyjno–
prawnych pełnienia przez działające 
lokalnie instytucje takie jak biblioteki, 
domy kultury, centra usług społecznych 
dodatkowej funkcji jako ośrodków 
rozwoju kompetencji cyfrowych, 
oferujących katalog dodatkowych usług 
związanych z rozwojem kompetencji 
cyfrowych;

Or. pl

Poprawka 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4h. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia 
finansowania interdyscyplinarnych badań 
nad różnorodnymi aspektami uczenia się 
w środowisku cyfrowym w ramach 
specjalnego priorytetu ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów: 
psychologicznych(behawioralnych), 
metodycznych, narzędziowych oraz 
związanych z zmianami na rynku pracy i 
nowymi zawodami;

Or. pl

Poprawka 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4i. zachęca państwa członkowskie do 
stworzenia krajowych systemów edukacji 
cyfrowej dorosłych, przygotowujących 
osoby po zakończeniu edukacji formalnej 
do życia i pracy w środowisku cyfrowym, a 
także przekwalifikowujących osoby 
pracujące do aktywności zawodowej w 
Przemyśle 4.0; podkreśla, że działania w 
ramach takich programów należałoby 
skoncentrować na podnoszeniu poziomu 
kompetencji pracowników (upskilling) i 
nabywaniu nowych kompetencji 
(reskilling) na terenie przedsiębiorstwa, 
nie zaś na zewnętrznych kursach 
organizowanych przez podmioty 
nieposiadające wiedzy o specyfice danej 
firmy; 

Or. pl
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Poprawka 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4j. zobowiązuje państwa członkowskie 
do przygotowania szczegółowej analizy z 
realizacji zadań w ramach edukacji 
cyfrowej w czasie pandemii COVID-19;

Or. pl

Poprawka 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Projekt opinii
Ustęp 4 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4k. wzywa Komisję Europejską do 
poprawy i ujednolicenia narzędzi 
monitorowania działań w zakresie 
strategii na rzecz edukacji cyfrowej, co 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
projektów w tym obszarze, umożliwi 
rzeczywistą ocenę skuteczności 
realizowanych przedsięwzięć i ich wpływu 
na wzrost kompetencji cyfrowych;

Or. pl


