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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže v prvej zásade Európskeho 
piliera sociálnych práv sa uvádza význam 
zachovania a získavania zručností na 
zabezpečenie rovnakých príležitostí a 
prístupu na trh práce a stanovuje sa v nej, 
že každý má právo na kvalitné a 
inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu 
a celoživotné vzdelávanie s cieľom 
zachovať a získať zručnosti, ktoré im 
umožnia plne sa zapojiť do spoločnosti a 
riadiť úspešné prechody na trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu 
v domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami;

A. keďže krajiny s vysokou úrovňou 
urbanizácie, vysokým podielom 
obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním, 
vysokou úrovňou širokopásmového 
pripojenia a prístupu na mobilný internet 
v domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami1a;

__________________
1a Managing tomorrow's digital skills: 
what conclusions can we draw from 
international comparative indicators? 
(Riadenie budúcich digitálnych zručností: 
aké závery môžeme vyvodiť z 
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medzinárodných porovnávacích 
ukazovateľov?), 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

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu v 
domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami;

A. keďže podľa iniciatívy OECD v 
oblasti PISA v roku 2018 mnohé 
domácnosti s nízkymi príjmami nemali 
prístup k počítačom; keďže podľa 
Eurostatu boli v roku 2019 v EÚ značné 
rozdiely v prístupe k širokopásmovému 
internetu v rozmedzí od 74 % domácností 
v prípade kvartilu s najnižším príjmom až 
po 97 % v kvartile s najvyšším príjmom; 
keďže krajiny s vyššou dostupnosťou 
širokopásmového internetu v domácnosti 
majú tiež viac občanov so základnými 
alebo vyššími digitálnymi kompetenciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Eugenia Rodríguez Palop
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu v 
domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami;

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu v 
domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami, aj keď stále existujú 
rozdiely v prístupe k nástrojom IT a 
internetu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu v 
domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami;

A. keďže krajiny s vyššou 
dostupnosťou širokopásmového internetu v 
domácnosti majú tiež viac občanov so 
základnými alebo vyššími digitálnymi 
kompetenciami; keďže mnohé regióny 
trpia nízkou prepojenosťou, a to, naopak, 
vedie k nedostatočnému prístupu 
miestnych občanov k príležitostiam na 
rozvoj digitálnych zručností, čím sa 
vytvárajú rozdiely v digitálnej pracovnej 
sile, ktoré sa môžu časom prehĺbiť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže už 85 % občanov v 
roku 2019 využívalo internet a len 58 % 
malo aspoň základné digitálne 
zručnosti1a; keďže oblasť zamestnanosti 
sa rýchlo vyvíja a odhaduje sa, že 65 % 
súčasných detí, ktoré začínajú základnú 
školu bude napokon pracovať v úplne 
nových typoch pracovných miest, ktoré 
ešte neexistujú1b;
___
1a Index digitálnej ekonomiky a 
spoločnosti za rok 2020, Európska 
komisia.
1b Svetové hospodárske fórum, 
„Budúcnosť pracovných miest“, 
september 2018. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európska únia je založená 
na súbore spoločných základných hodnôt, 
medzi ktoré patrí rešpektovanie ľudskej 
dôstojnosti, sloboda, rovnosť a 
dodržiavanie ľudských práv a práv osôb 
patriacich k menšinám; keďže členské 
štáty sú zodpovedné za zabezpečenie 
rovnakého prístupu k vzdelávaniu pre 
všetkých;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže zraniteľné skupiny 
európskej spoločnosti vo všeobecnosti 
trpia nedostatočným prístupom k 
primeraným zdrojom vrátane prístupu k 
moderným technológiám a vybaveniu, 
ktoré sú nákladné na získanie a údržbu, 
čo vedie k zväčšovaniu rozdielov 
v digitálnom prístupe v celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže 44 % obyvateľstva EÚ má 
digitálne zručnosti na nízkej úrovni alebo 
nemá žiadne digitálne zručnosti1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/SK/COM-2018-24-F1-SK-
MAIN-PART-1.PDF.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 10
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže digitálna priepasť je 
faktorom sociálneho vylúčenia;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže digitalizácia má obrovský 
potenciál na zvýšenie produktivity a 
zlepšenie dobrých životných podmienok, 
ale môže takisto zvýšiť nerovnosti, ak sa 
niektorí ľudia, konkrétne zraniteľné 
skupiny, alebo regióny vynechajú; keďže 
digitálna priepasť v ranom detstve má 
negatívny vplyv na vyhliadky na 
zamestnanie v neskoršom živote; keďže v 
kontexte diaľkového vzdelávania a 
telepráce by digitálna priepasť mohla 
viesť k ďalším nerovnostiam, vylúčeniu 
a diskriminácii; keďže podľa indexu 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 
(DESI) 42 % Európanov stále nemá 
základné digitálne zručnosti; keďže 
úroveň digitálnej gramotnosti má takisto 
osobitné sociálno-ekonomické, rodové, 
vekové a geografické aspekty a aspekty 
týkajúce sa dostupnosti, ktoré treba riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže pandémia COVID-19 
odhalila a prehĺbila hlboké nerovnosti v 
prístupe k vzdelávaniu a digitálnej 
pripojiteľnosti v niektorých krajinách a 
regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže pandémia COVID-19 
ukázala, ako boli niektoré znevýhodnené 
sociálne skupiny, ako sú Rómovia, 
neprimerane zasiahnuté krízou z dôvodu 
skutočnosti, že digitálne vzdelávanie často 
nebolo pre ich deti prístupné a/alebo 
cenovo dostupné v dôsledku nedostatku 
akéhokoľvek alebo primeraného 
vybavenia IT, internetového pripojenia a 
elektrickej energie, čo ešte viac prehĺbilo 
nerovnosti vo vzdelávaní;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže pandémia COVID-19 
prehĺbila existujúce medzery, ktorým čelia 
osoby so zdravotným postihnutím a 
osobitnými potrebami pri prístupe na 
internet; keďže podľa Európskeho fóra 
zdravotného postihnutia jedna z troch 
osôb so zdravotným postihnutím nikdy 
nepoužila internet; keďže v článku 9 
Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím sa vyžaduje 
rovnaký prístup k informáciám, ako aj ku 
komunikačným technológiám a 
k systémom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže verejné inštitúcie sú 
zodpovedné za vytvorenie podmienok 
vedúcich k rozvoju digitálnych 
kompetencií pre všetkých jednotlivcov a 
sociálne skupiny a za zabezpečenie 
rovnakého prístupu k digitálnemu obsahu 
a službám vrátane zabezpečenia digitálnej 
dostupnosti mobilných webových sídiel a 
aplikácií verejných subjektov;

Or. pl

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže stále pretrvávajú výrazné 
rodové rozdiely v digitálnych zručnostiach 
a očakáva sa, že sa zväčšia; keďže len 
17 % pracovných miest v odvetví 
technológií zastávajú ženy napriek 
podielu 54 % študentiek v terciárnom 
vzdelávaní; keďže podľa Eurostatu je len 
jeden z troch absolventov vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky 
(STEM) ženou; keďže úsilie o riešenie 
rodových predsudkov v digitálnom odvetví 
je nedostatočné; keďže rodové rozdiely sú 
zrejmé najmä v odvetví umelej 
inteligencie, kde len 22 % odborníkov v 
oblasti umelej inteligencie na celom svete 
tvoria ženy, čím sa pre digitálny sektor v 
blízkej budúcnosti upevní jednostranná 
mužská trajektória;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže 10 % domácností vo 
vidieckych oblastiach EÚ nemá prístup k 
pevnému internetu a ďalších 41 % 
domácností nie je pokrytých 
širokopásmovým pripojením1a;
__________________
1a Európska komisia (2020). Index 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 
(DESI) – hodnoty EÚ28 (vrátane 
Spojeného kráľovstva).

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 18
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže staršie osoby sú 
zraniteľnejšie voči digitálnemu vylúčeniu; 
keďže len 35 % osôb vo veku 55 – 74 
rokov má základné digitálne zručnosti v 
porovnaní s 82 % osôb vo veku 16 –
 24 rokov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, 
investícií do digitálnej infraštruktúry a 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a učiteľov a vo 
vzdelávacích inštitúciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách; keďže kvalita a dostupnosť 
výučby počas pandémie sa líši v závislosti 
od dostupnosti infraštruktúry a zariadení, 
prítomnosti pedagógov s digitálnymi 
kompetenciami vrátane schopnosti 
prispôsobiť pedagogické metódy a 
existencie použiteľného a prístupného 
digitálneho obsahu, nástrojov, služieb a 
platforiem;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 21
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a pracovníkov a vo 
vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách 
odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam a nedostatok 
digitálnych kompetencií a potrebu ich 
zlepšenia, a to aj v oblasti vzdelávania a 
poskytovania vybavenia na diaľkové 
vzdelávanie v domácnostiach žiakov a vo 
vzdelávacích inštitúciách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií pre všetkých občanov bez 
ohľadu na ich odvetvie zamestnania alebo 
osobnú situáciu a potrebu ich posilnenia, a 
to aj v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu B. keďže pandémia koronavírusu 
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zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách, keďže v tejto súvislosti sa 
domnieva, že prezenčná odborná príprava 
je naďalej základným prvkom, lebo nové 
digitálne nástroje nemôžu úplne nahradiť 
prítomnosť učiteľa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

B. keďže pandémia koronavírusu 
zdôraznila význam digitálnych 
kompetencií a potrebu ich zlepšenia, a to aj 
v oblasti vzdelávania a poskytovania 
vybavenia na diaľkové vzdelávanie v 
domácnostiach žiakov s osobitným 
zreteľom na rodiny s viacerými deťmi, 
rodiny s jedným rodičom a rodiny 
s nízkym príjmom, a vo vzdelávacích 
inštitúciách;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zabezpečenie digitálnej 
infraštruktúry a digitálneho vybavenia je 
predpokladom digitálneho vzdelávania; 
keďže v tejto súvislosti by sa osobitná 
pozornosť mala venovať znevýhodneným 
a vidieckym oblastiam; keďže napriek 
tomu, že veľká väčšina domácností má 
prístup k počítaču, rozdiely medzi 
členskými štátmi a regiónmi sú stále 
výrazné; keďže prístup k počítačom v 
školách sa takisto výrazne líši 
v jednotlivých členských štátoch a v rámci 
nich; zdôrazňuje, že nedostatočné 
digitálne vybavenie a pripojenie na 
školách má nepriaznivý vplyv na 
vzdelávanie študentov v oblasti 
digitálnych zručností a dostupnosť 
digitálnych vyučovacích nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže na prispôsobenie sa 
dlhodobým podmienkam telepráce, ktoré 
sa majú v čase krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 zvýšiť, je potrebná 
aj rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie; 
keďže zamestnávatelia by mali poskytovať 
digitálne vzdelávanie, ako aj digitálne 
vybavenie všetkým zamestnancom, pričom 
by mali venovať pozornosť osobitným 
potrebám, medzi ktorými je poskytovanie 
primeraných úprav pre osoby so 
zdravotným postihnutím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 ukázala, že existuje veľké 
percento žiakov a študentov, ktorí nemali 
prístup k internetu a digitálnym 
nástrojom, a preto mali veľmi obmedzený 
prístup k vzdelávaniu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže pandémia COVID-19 je 
bezprecedentnou výzvou pre učiteľov a 
školiteľov na všetkých úrovniach vrátane 
odborného vzdelávania a prípravy; keďže 
len 39 % učiteľov v EÚ sa pred krízou 
cítilo dobre alebo veľmi dobre 
pripravených používať digitálne 
technológie na vyučovanie s výraznými 
rozdielmi medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže počas pandémie 
koronavírusu sa počet hodín, ktoré žiaci 
v niektorých členských štátoch strávili 
vzdelávacími činnosťami, znížil až o 
polovicu1a; keďže aj dočasné zatvorenie 
vzdelávacích zariadení môže mať 
významné dôsledky pre žiakov a skrátenie 
času na výučbu môže mať nepriaznivý 
vplyv na výsledky vzdelávania a môže 
zvýšiť existujúce sociálne nerovnosti1b;
__________________
1a Nedávna štúdia z Nemecka ukazuje, že 
viac ako polovica študentov (57 %) mala 
online vyučovanie menej ako raz za 
týždeň, len 6 % denne. 38 % študentov 
tvrdí, že na školskú činnosť venovali 
najviac dve hodiny a 74 % najviac štyri 
hodiny. Ďalšie informácie: IFO Institut 
(2020): Bildung in der Coronakrise: Wie 
haben die Schulkinder die Zeit der 
Schulschließungen verbracht, und welche 
Bildungsmaßnahmen befürworten die 
Deutschen? 
1b Spoločné výskumné centrum (2020). 
The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the 
existing literature and recent 
international datasets (Pravdepodobný 
vplyv pandémie COVID-19 na 
vzdelávanie: Úvahy založené na 
existujúcej literatúre a nedávnych 
medzinárodných súboroch údajov). 
Luxemburg: Publikácia Európskej únie.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže cieľom digitálneho 
vzdelávania je pripraviť študentov na 
zručné využívanie digitálnych technológií 
v rôznych oblastiach života;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže digitálne vzdelávanie 
zostáva ľuďom počas celého života, a to 
v rámci vzdelávacieho systému aj mimo 
neho;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest, zlepšenie prístupu k základným 
službám a riešenie digitálneho a 
sociálneho vylúčenia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný pre všetky kategórie osôb, aby 
boli schopné prispôsobiť sa meniacim sa 
potrebám čoraz viac digitalizovaného 
sveta, na boj proti diskriminácii, strate 
pracovných miest a negatívnym sociálnym 
javom, ako je nedostatočný prístup k 
základným službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie; keďže počas obdobia 
obmedzenia pohybu bola online 
komunikácia jediným prostriedkom na to, 
aby rodiny zostali v kontakte, čím sa 
zabudlo na staršie osoby, ktoré nemali 
digitálnu podporu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám, ako aj digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie; keďže prístup k 
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digitálnym technológiám sa v celej 
Európe zlepšil, ale rodové a generačné 
rozdiely, ako aj rozdiely medzi rôznymi 
sociálno-ekonomickými oblasťami a 
mestskými a vidieckymi oblasťami stále 
pretrvávajú a ohrozujú 
konkurencieschopnosť a dôstojné 
pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám, digitálne vylúčenie a sociálne 
vylúčenie; keďže celoživotné vzdelávanie 
má dobrý potenciál na odstránenie 
rozdielov medzi zručnosťami a potrebami 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 

C. keďže zvyšovanie úrovne zručností 
a rekvalifikácia prostredníctvom 
digitálnej/online odbornej prípravy a 
rozvoj digitálnych zručností sú nielen 
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miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

individuálnou, ale aj sociálnou 
zodpovednosťou a sú potrebné na 
prispôsobenie sa meniacim sa potrebám 
čoraz viac digitalizovaného trhu práce, na 
boj proti strate pracovných miest a 
negatívnym sociálnym javom, ako je 
nedostatočný prístup k základným 
službám, digitálne vylúčenie a sociálne 
vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, ako aj novým pracovným 
podmienkam, ako je telepráca, a na boj 
proti strate pracovných miest a negatívnym 
sociálnym javom, ako je nedostatočný 
prístup k základným službám, digitálne 
vylúčenie a sociálne vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
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je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

je nedostatočný prístup k základným 
službám, digitálne vylúčenie a sociálne 
vylúčenie, najmä v prípade starších osôb;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže rozvoj digitálnych zručností 
je potrebný na prispôsobenie sa meniacim 
sa potrebám čoraz viac digitalizovaného 
trhu práce, na boj proti strate pracovných 
miest a negatívnym sociálnym javom, ako 
je nedostatočný prístup k základným 
službám a službám, digitálne vylúčenie a 
sociálne vylúčenie;

C. keďže skorý a celoživotný rozvoj 
digitálnych zručností je potrebný na 
prispôsobenie sa meniacim sa potrebám 
čoraz viac digitalizovaného trhu práce, na 
boj proti strate pracovných miest a 
negatívnym sociálnym javom, ako je 
nedostatočný prístup k základným 
službám, digitálne vylúčenie a sociálne 
vylúčenie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže zelená a digitálna 
transformácia predstavujú významnú 
výzvu pre trhy práce, ktorá ovplyvňuje 
odvetvia a podniky odlišne a zhoršuje 
rozdiely v kvalifikácii a nerovnosti medzi 
pracovníkmi, ako aj medzi podnikmi; 
keďže sa odhaduje, že v priebehu 
nasledujúcich 25 rokov zanikne 30 % 
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pracovných miest v EÚ (50 % na celom 
svete), ktoré budú nahradené pracovnými 
miestami, ktoré si vyžadujú pokročilé 
digitálne zručnosti; keďže vzdelávanie, 
odborná príprava a celoživotné 
vzdelávanie budú zohrávať kľúčovú 
úlohu, pokiaľ ide o spravodlivý prechod 
na digitálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže dištančné vzdelávanie a 
výučba, ako aj digitálne nástroje musia 
naďalej dopĺňať bežné vzdelávacie a 
učebné metódy vo všetkých fázach 
vzdelávacieho obdobia; keďže osoby 
zodpovedné za vzdelávanie detí sú naďalej 
učitelia a pedagógovia; keďže rodičia 
nemôžu ani by nemali týchto odborníkov 
nahradiť ani online vyučovaním;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vzdelávanie je investíciou do 
našej spoločnej budúcnosti a hlavným 
nástrojom rozvoja a sebarealizácie 
každého jednotlivca; kvalitné vzdelávanie 
má pozitívny vplyv na sociálnu súdržnosť 
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ako predpoklad hospodárskeho rastu, 
vytvárania pracovných miest a 
zamestnanosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže digitálna gramotnosť sa 
rýchlo stáva všadeprítomnou kvalifikáciou 
potrebnou pre pracovné miesta, ktoré 
predtým mali len malé alebo žiadne 
prepojenie s digitálnou sférou vrátane 
pracovných miest v oblasti odbornej alebo 
manuálnej práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže by sme mali mať na pamäti 
význam fyzickej interakcie a komunikácie 
a z toho vyplývajúce sociálne a mäkké 
zručnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže takmer úplne chýbajú 
hodnotiace dokumenty pre jednotlivé 
projekty, ako aj pre celú stratégiu 
digitalizácie vykonávanú členskými 
štátmi, čo znemožňuje zistiť súvislosť 
medzi daným zásahom a pozorovaným 
nárastom digitálnej kompetencie;

D. keďže je ťažké zistiť jasnú 
súvislosť medzi daným zásahom a 
pozorovaným nárastom digitálnej 
kvalifikácie v dôsledku nedostatočného 
výskumu stratégií digitalizácie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže prístup viacerých 
zainteresovaných strán, ktorý zahŕňa 
podniky, medzinárodné organizácie, 
akademickú obec a občiansku spoločnosť, 
je čoraz dôležitejší;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže je zrejmé, že je potrebné 
zhromažďovanie kvalitných údajov a 
výmena najlepších postupov medzi 
členskými štátmi;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu pomôcť zlepšiť výsledky 
vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti a zvýšiť efektívnosť 
vzdelávania;

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu pomôcť zlepšiť výsledky 
vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti, zvýšiť efektívnosť 
vzdelávania a riešiť polarizáciu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu pomôcť zlepšiť výsledky 
vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti a zvýšiť efektívnosť 
vzdelávania;

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu pomôcť zlepšiť výsledky 
vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti a zvýšiť kvalitu, 
inkluzívnosť a efektívnosť vzdelávania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu pomôcť zlepšiť výsledky 
vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti a zvýšiť efektívnosť 
vzdelávania;

E. keďže podpora digitálnej 
pripravenosti škôl všeobecného a 
profesionálneho profilu, ako aj 
individualizácia a inovácie vo vzdelávacích 
systémoch môžu vzdelávajúcim sa osobám 
všetkých vekových skupín pomôcť zlepšiť 
výsledky vzdelávania, prispieť k väčšej 
spravodlivosti a zvýšiť efektívnosť 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže rozvoj a aktualizácia 
digitálnych zručností sú prioritou pre 
osoby, ktoré už sú vo svete práce a ktorých 
práca sa už postupne automatizuje a 
digitalizuje;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže každá stratégia digitálneho 
vzdelávania musí uplatňovať prístup 
celoživotného vzdelávania, obsahovať 
všetky sektory vzdelávania a odbornej 
prípravy a vzťahovať sa na formálne aj 
neformálne vzdelávacie zariadenia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže digitálne nástroje môžu 
pomôcť procesu vzdelávania, musia 
zostať doplnkom fyzickej prítomnosti 
pedagógov, ako aj ich odborných znalostí 
a úsudku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže digitálne vzdelávanie by 
malo umožniť zvládnuť niektoré výzvy, 
ako sú dezinformácie a radikalizácia;

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže OVP je základnou súčasťou 
európskych vzdelávacích systémov, ktoré 
mladým ľuďom a dospelým zabezpečujú 
kvalifikáciu a spôsobilosti potrebné na 
zamestnanie a celoživotné vzdelávanie; 
keďže OVP predstavuje približne polovicu 
absolventov vyššieho sekundárneho 
vzdelávania v Európskej únii; keďže OVP 
bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení 
výziev spojených so zelenou a digitálnou 
transformáciou a bude kľúčom k tomu, 
aby sa pracovníkom poskytli potrebné 
kvalifikácie na trhu práce EÚ;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže osobitná pozornosť by sa 
mala venovať aj deťom s osobitnými 
vzdelávacími potrebami, ktoré majú 
problém s učením alebo zdravotné 
postihnutie, a učenie na diaľku je pre ne 
preto ťažšie než pre väčšinu detí ich veku;

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže digitálna negramotnosť a 
nízka úroveň digitálnej kvalifikácie 
ohrozujú demokratické základy rizikovej 
spoločnosti, pretože sú prekážkou pre 
sociálne začlenenie a zvyšujú 
zraniteľnosť občanov, pokiaľ ide o 
krádež totožnosti a dát, kybernetické 
šikanovanie, dezinformačné kampane 
a podvody online;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže pandémia COVID-19 
zdôraznila, že pri vymedzovaní cieľov, 
mechanizmov a prostriedkov digitálneho 
vzdelávania by sa mal dodržiavať prístup 
viacerých zainteresovaných strán;

Or. en

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ee. keďže Európska rada navrhla v 
kontexte budúceho VFR výrazné škrty 
v hlavných programoch vzdelávania, ako 
je Erasmus+; keďže Európsky parlament 
opakovane požadoval ambiciózny rozpočet 
a zvýšenie súm pridelených na programy 
súvisiace so vzdelávaním; keďže 
Európsky parlament podporuje pridelenie 
10 % prostriedkov z Fondu obnovy na 
vzdelávanie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že stále existujú 
pretrvávajúce rozdiely medzi členskými 
štátmi EÚ a v rámci nich, pokiaľ ide o 
digitálnu infraštruktúru a digitálne 
zručnosti, čo by mohlo viesť k sociálnemu 
a digitálnemu vylúčeniu a brániť 
inkluzívnemu rastu EÚ; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili investície do 
digitálnej infraštruktúry, digitálneho 
vzdelávania a rozvoja digitálnych 
zručností s cieľom zabezpečiť, aby EÚ 
prevzala vedúcu úlohu pri formovaní 
digitálneho veku;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. zdôrazňuje, že členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby vzdelávacie inštitúcie 
a pedagógovia boli dobre pripravení 
poskytovať dištančné vzdelávanie; vyzýva 
členské štáty a príslušné vnútroštátne a 
regionálne orgány, aby zabezpečili 
primeranú digitálnu infraštruktúru, 
učebné materiály a kvalifikovaných 
učiteľov, čo je predpokladom účinného 
poskytovania dištančného vzdelávania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu venovať 
osobitnú pozornosť nepretržitej odbornej 
príprave a profesijnému rozvoju učiteľov 
a školiteľov na všetkých úrovniach 
vrátane OVP a poskytnúť im nástroje IT 
s cieľom zlepšiť ich digitálne kompetencie 
vrátane mechanizmov posudzovania 
zručností a certifikácie prostredníctvom 
programov, ako sú e-Twinning, EPALE a 
Erasmus+; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaradiť učiteľov a školiteľov na všetkých 
úrovniach do centra procesu digitálneho 
vzdelávania, a to pri navrhovaní, ako aj 
pri vykonávaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 
učitelia a pracovníci v oblasti vzdelávania 
mali prístup k odbornej príprave a aby 
mohli venovať čas na zlepšenie ich 
digitálnych kompetencií a pedagogických 
postupov vrátane mechanizmov 
posudzovania zručností a certifikácie 
prostredníctvom programov, ako sú e-
Twinning, EPALE a Erasmus+, a aby boli 
schopní podporovať kvalitné vzdelávanie 
ich študentov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE, Erasmus+ 
a School Education Gateway;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Tatjana Ždanoka
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov a pedagógov s cieľom 
zlepšiť ich digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie, ako aj ich pochopenia 
potenciálnych výziev pre študentov 
prostredníctvom programov, ako sú e-
Twinning, EPALE a Erasmus+; 
zdôrazňuje, že takéto kompetencie sú 
rovnako dôležité pre iné povolania a 
pracovné miesta; trvá na tom, že na rozvoj 
využívania digitálnej kompetencie pre 
všetkých je dôležité inkluzívne celoživotné 
vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+; 
pripomína takisto, že je potrebné posilniť 
schopnosti umelej inteligencie, ktoré sú 
spojené s etickým rámcom používania 
týchto nástrojov, ako aj schopnosti 
spojené so spracovaním údajov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 68
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich 
digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

1. zdôrazňuje potrebu odbornej 
prípravy učiteľov a sprístupnenia 
digitálneho vybavenia učiteľom s cieľom 
zlepšiť ich digitálne kompetencie vrátane 
mechanizmov posudzovania zručností a 
certifikácie prostredníctvom programov, 
ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že program Erasmus+ 
je primárnym nástrojom financovania na 
podporu vytvorenia európskeho 
vzdelávacieho priestoru; kritizuje preto 
škrty, ktoré Rada a Komisia navrhli 
v súvislosti s týmto programom, a opakuje 
svoju výzvu, aby sa rozpočet programu 
Erasmus+ strojnásobil v porovnaní s VFR 
na roky 2014 – 2020; vyzýva na pridelenie 
10 % plánu obnovy EÚ na vzdelávanie; 
vyzýva členské štáty, aby vyčlenili 10 % 
svojho HDP na vzdelávanie;

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 ukázala, že nie všetky vzdelávajúce sa 
osoby majú prístup k dištančnému 
vzdelávaniu, a to najmä tí, ktorí 
pochádzajú zo znevýhodneného 
prostredia, a vo vzdialených regiónoch; 
vyzýva členské štáty, aby prijali okamžité 
cielené opatrenia v oblasti digitálneho 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť, aby 
ľudia zo zraniteľných skupín neboli 
ponechaní s nižšími vzdelávacími 
príležitosťami, a zabrániť zvyšovaniu 
nerovností, ktorým už čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje veľké rozdiely, ktoré 
pretrvávajú medzi krajinami a regiónmi v 
celej EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie 
digitálnej infraštruktúry a vybavenia v 
školách1a, čo ovplyvňuje najmä vzdialené 
a okrajové oblasti vrátane 
najvzdialenejších regiónov a osobitne 
riedko obývané a vyľudnené oblasti;
__________________
1a Rethinking education in the digital age 
(Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom 
veku), EPRS, marec 2020.
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zosúladiť revidovaný akčný plán 
digitálneho vzdelávania s príslušnými 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv, cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a stratégiou pre rodovú rovnosť;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
učitelia a školitelia na všetkých úrovniach 
vrátane OVP mali vysokú digitálnu 
kvalifikáciu a k dispozícii potrebné 
technologické vybavenie, aby mohli 
pripraviť študentov a učňov na digitálnu 
transformáciu a trh práce v digitálnom 
veku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 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

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby čo najviac maximalizovali svoje úsilie 
o investovanie do cenovo dostupného, 
prístupného, inkluzívneho a 
vysokokvalitného OVP, posilnili opatrenia 
na zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu vrátane digitálnych 
a prenosných zručností a aby podporovali 
celoživotné vzdelávanie s cieľom 
pripraviť pracovníkov na budúce potreby 
trhu práce ovplyvneného zelenou a 
digitálnou transformáciou;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. zdôrazňuje, že rozvoj digitálnych 
kvalifikácií a celoživotné vzdelávanie sú 
kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie 
kvalitných pracovných miest, 
spravodlivých miezd a dôstojných 
pracovných podmienok; pripomína, že 
zelená a digitálna transformácia 
predstavujú významnú výzvu pre trhy 
práce; vyzýva preto členské štáty, aby 
vymedzili účinné kvalifikačné stratégie 
vrátane konkrétnych cieľov v rámci 
svojich vnútroštátnych politík v oblasti 
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OVP a vzdelávania dospelých na podporu 
pracovníkov a nezamestnaných;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. zdôrazňuje potrebu zohľadniť 
rámcovú dohodu európskych sociálnych 
partnerov o digitalizácii pri vymedzovaní 
akčného plánu digitálneho vzdelávania; 
pripomína, že uvedená dohoda uvádza 
zodpovednosť zamestnávateľov za 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu 
pracovníkov, najmä s ohľadom na 
digitalizáciu pracovných miest;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. zdôrazňuje význam podnikových 
investícií do formálnej a neformálnej 
odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania s cieľom podporiť 
spravodlivý prechod na digitálne 
hospodárstvo; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že spoločnosti, ktoré 
zavádzajú umelú inteligenciu, robotiku a 
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súvisiace technológie, sú zodpovedné za 
poskytovanie primeranej rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie všetkým 
dotknutým zamestnancom, aby sa naučili 
používať digitálne nástroje a vedeli 
pracovať so spolupracujúcimi robotmi a 
inými novými technológiami, a tak sa 
prispôsobili meniacim sa potrebám trhu 
práce a udržali si zamestnanie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. víta návrh odporúčania Rady 
týkajúceho sa odborného vzdelávania a 
prípravy (OVP) pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť; podporuje 
celkové ciele návrhu na modernizáciu 
politiky Únie v oblasti OVP, zefektívnenie 
európskej spolupráce v tomto procese a 
zjednodušenie riadenia OVP; zdôrazňuje 
ústrednú úlohu OVP v kontexte 
celoživotného vzdelávania a potrebu 
nepretržitej odbornej prípravy a 
kvalifikácie pracovníkov pri prechode na 
zelené a digitálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella 
Durá Ferrandis, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Klára Dobrev
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Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1i. zdôrazňuje, že systémy OVP by 
mali zohrávať rovnako dôležitú úlohu pre 
dospelých v prípade potreby zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie; vyzýva 
Komisiu, aby prijala holistický prístup 
k OVP a vzdelávaniu dospelých, ktorý sa 
dosiahne prostredníctvom formálneho, 
neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia sa; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili atraktívnosť a 
dostupnosť OVP pre vzdelávajúcich sa 
dospelých a vytvorili silnejšie väzby a 
spoluprácu medzi OVP pre dospelých a 
neformálnym vzdelávaním dospelých s 
cieľom podporiť kľúčové kompetencie 
vrátane spoľahlivých základných 
zručností, digitálnych, prierezových, 
zelených a iných životných zručností, 
ktoré poskytujú silné základy pre 
odolnosť, celoživotnú zamestnateľnosť, 
sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a 
osobný rozvoj;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky domácnosti a 
verejné inštitúcie mali prístup k 
širokopásmovému internetu a nástrojom 
IT s cieľom riešiť digitálnu priepasť, 
najmä pokiaľ ide o zraniteľné skupiny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup 
k nástrojom IT a internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Christine Anderson, Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. odporúča členským štátom, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 2. vyzýva členské štáty, aby 
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zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
elektrine a širokopásmovému internetu ako 
základný faktor v procese digitálnej 
gramotnosti a účasti na dištančnom 
vzdelávaní; zdôrazňuje, že rozdiel v 
sociálno-ekonomickom zázemí ľudí, ktorý 
vedie k rozdielom v ich prístupe k 
elektrine, digitálnej pripojiteľnosti, 
digitálnemu vybaveniu a zručnostiam, 
vytvára digitálnu priepasť medzi 
študentmi; zdôrazňuje, že to bráni osobám 
z najviac znevýhodnených skupín zapájať 
sa do digitálnych technológií spôsobom, 
ktorý je prospešný pre ich osobný aj 
profesionálny rozvoj, a tým sa zvyšuje 
riziko, že sa stanú pasívnymi 
spotrebiteľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti; 
osobitne upozorňuje na potreby 
vidieckych oblastí, ktorým hrozí 
vyľudňovanie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 85
Andrea Bocskor, Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Romana Tomc, Radan Kanev, Anne 
Sander
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému, vysokorýchlostnému 
internetu ako základný faktor v procese 
digitálnej gramotnosti, a to aj vo 
vzdialených a vidieckych oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup ku 
kvalitnej digitálnej infraštruktúre a k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
potrebným digitálnym nástrojom a 
širokopásmovému internetu ako základný 
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faktor v procese digitálnej gramotnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti 
študentov škôl a ich rodín;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 89
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu a potrebnému 
vybaveniu ako základný faktor v procese 
digitálnej gramotnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby všetky vzdelávacie 
zariadenia a všetci študenti mali prístup k 
širokopásmovému internetu ako základný 
faktor v procese digitálnej gramotnosti; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 
podporovať synergie medzi európskymi 
nástrojmi, ako sú Erasmus+, Horizont 
Európa, InvestEU, európske štrukturálne 
a investičné fondy, Nástroj na prepájanie 
Európy alebo aj akčný plán digitálneho 
vzdelávania, ktoré sú najvhodnejšie na 
poskytovanie finančnej podpory na rozvoj 
digitálneho vzdelávania; pripomína, že 
20 % finančných prostriedkov, ktoré sa 
poskytnú v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, by sa malo 
použiť na zabezpečenie digitálnej 
transformácie vrátane posilnenia 
digitálnych zručností v systémoch 
vzdelávania;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam viacerých 
európskych nástrojov, ktoré možno použiť 
na rozvoj formálneho a neformálneho 
vzdelávania, ako aj investícií do 
vzdelávacej infraštruktúry, digitálnych 
zariadení v školách, ako sú EŠIF, Nástroj 
na prepájanie Európy, Horizont Európa, 
Erasmus+, Európsky zbor solidarity, nový 
akčný plán digitálneho vzdelávania; 
okrem toho sú nevyhnutné aj investície na 
vnútroštátnej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby v rámci 
svojich vnútroštátnych politík vzdelávania 
dospelých vymedzili účinné stratégie 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie s cieľom podporiť 
pracovníkov a nezamestnaných 
poskytovaním kvalitných a inkluzívnych 
zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby viac využívali finančné prostriedky 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti a fondov NPE na zlepšenie 
cieľov telekomunikačnej infraštruktúry a 
digitálnej gramotnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 94
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť účinný sociálny dialóg 
o odbornom vzdelávaní a príprave a 
vzdelávaní dospelých s cieľom 
konsolidovať účinnú správu odbornej 
prípravy na všetkých úrovniach, ako aj 
potrebu rešpektovať úplnú kvalifikáciu 
a uznávanie a potvrdzovanie odbornej 
prípravy, pracovných skúseností a 
neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spolupracovali na zmenšovaní 
vzdelávacích nerovností odstránením 
prekážok prístupu k digitálnemu 
vzdelávaniu a účasti na ňom s cieľom 
zvýšiť digitálne zručnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky rovnakého prístupu ku 
kvalitnému inkluzívnemu digitálnemu 
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vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

vzdelávaniu a odbornej príprave pre 
vzdelávajúce sa osoby a pracovníkov 
všetkých vekových skupín, najmä pre 
zraniteľné skupiny, s cieľom zvýšiť 
digitálne zručnosti, ako sú kľúčové 
kompetencie, základné zručnosti a rozvoj 
odborných zručností, znížiť digitálnu 
priepasť vrátane rodovej digitálnej 
priepasti a zabezpečiť, aby sa považovali 
za právo v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
kvalifikácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Christine Anderson, Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 

3. odporúča členským štátom, aby 
odstránili prekážky prístupu k vzdelávaniu 
s osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
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zručnosti; zručnosti;

Or. de

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
zintenzívniť politické iniciatívy, ktorých 
cieľom je znížiť rozdiely v oblasti 
digitálnych zručností a zvýšiť digitálnu 
gramotnosť; vyzýva členské štáty, aby 
odstránili prekážky prístupu k vzdelávaniu 
s osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti a riešiť digitálne vylúčenie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti a aby sa zamerali najmä na 
zraniteľné skupiny, ako sú chudobní 
ľudia, zraniteľní mladí ľudia alebo 
menšiny, v prípade ktorých preklenutie 
rozdielov v digitálnych zručnostiach môže 
predstavovať prostriedok na prekonanie 
bludného kruhu sociálneho vylúčenia a 
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vylúčenia z trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti; vyzýva členské štáty, aby sa viac 
zamerali na zraniteľné komunity, ktoré 
nemajú prístup k digitálnym nástrojom a 
internetu a v ktorých veľká časť žiakov a 
študentov nemala prístup k vzdelávaniu 
počas prvej vlny pandémie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky prístupu k vzdelávaniu s 
osobitným dôrazom na digitálne 
vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne 
zručnosti; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali vzdelávanie dospelých, ktoré 
poskytuje príležitosti na celoživotné 
vzdelávanie, zlepšili ich zamestnateľnosť 
a zabezpečili, aby všetci občania mali plný 
prospech z digitálnej transformácie na 
trhu práce EÚ vrátane zraniteľných 
skupín, ako sú osoby so zdravotným 
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postihnutím; požaduje prístupné a cenovo 
dostupné programy digitálnych zručností 
prispôsobené potrebám starších osôb;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje úlohu rodín a rodičov, 
ktorí poskytujú podporu deťom pri 
dištančnom vzdelávaní a ktorí potrebujú 
dobrý internet, technické a digitálne 
zručnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
dôležitosť celoživotného vzdelávania; 
zdôrazňuje, že je potrebné pomáhať 
všetkým rodinám digitálnymi nástrojmi 
s cieľom poskytnúť prístup k diaľkovému 
vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že členské štáty by sa 
mali usilovať o pokročilejšiu integráciu 
digitálnych technológií do vzdelávania 
prostredníctvom rozvoja programov a 
cielených investícií s konečným cieľom 
zabezpečiť pripravenosť a prípravu 
občanov na budúce pracovné miesta, 
ktoré si vyžadujú digitálne zručnosti, a 
využiť tak plný potenciál digitálnej 
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transformácie na trhu práce EÚ, ako aj 
plne využívať už existujúce nové pracovné 
metódy podnikmi, ako je telepráca;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam rozvoja politík, 
ktoré osobám so zdravotným postihnutím 
zabezpečia rovnaké príležitosti na kvalitné 
digitálne vzdelávanie; nabáda členské 
štáty, aby spolu s organizáciami 
zastupujúcimi osoby s rôznym zdravotným 
postihnutím preskúmali výzvy 
a príležitosti, ktoré digitálne vzdelávanie 
predstavuje, a aby pri vypracúvaní 
účinných politík digitálneho vzdelávania 
zohľadnili osobitné potreby osôb so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila konsolidovaný návrh v rámci 
európskej stratégie pre oblasť 
zdravotného postihnutia na obdobie po 
roku 2020 s cieľom zabezpečiť úplnú a 
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účinnú dostupnosť informačných a 
komunikačných technológií a systémov na 
rovnakom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby využívali 
digitálne nástroje na to, aby bol vzdelávací 
systém skutočne prístupný pre všetkých 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
úlohu sociálnych partnerov zabezpečením 
toho, aby politika digitálneho vzdelávania 
podporovala kolektívne zmluvy týkajúce 
sa vymedzenia a regulácie digitálnych 
zručností a pokračujúcej odbornej 
prípravy, a to konzultáciami so sociálnymi 
partnermi o potrebách spôsobilosti a 
aktualizácii učebných osnov systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy a 
prostredníctvom spolupráce so zástupcami 
zamestnancov na pracovisku s cieľom 
prispôsobiť ju potrebám pracovnej sily;

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby s 
pomocou Európskej komisie a európskych 
nástrojov financovania v prípade, že sú 
oprávnené a dostupné, zabezpečili, aby 
zraniteľné deti, mládež a dospelí v EÚ 
mali prístup k primeraným 
technologickým zdrojom a vybaveniu, 
ktoré im umožnia získať základné 
digitálne zručnosti, ktoré môžu znásobiť 
ich príležitosti na sociálne a hospodárske 
začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že OVP môžu 
významne prispieť k dosiahnutiu cieľov 
európskej zelenej dohody tým, že pomôžu 
vymedziť a vykonávať tzv. zelené 
zručnosti pre hospodárstvo a pre všetkých 
ľudí; pripomína, že Európsky pilier 
sociálnych práv, program v oblasti 
zručností pre Európu a Európsky pakt pre 
zručnosti musia byť v súlade so zelenými 
zručnosťami;

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
všetci európski študenti ešte stále nemajú 
prístup k digitálnej infraštruktúre a/alebo 
digitálnemu vybaveniu; opakuje, že je 
potrebné urýchlene zlepšiť pripojiteľnosť, 
najmä v znevýhodnených a vidieckych 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. nabáda členské štáty, aby 
presadzovali pružné modely vzdelávania a 
podpory pre osoby vzdelávajúce sa 
dištančnou formou s využitím takých 
prostriedkov, ako sú elektronické zdroje, 
elektronické materiály a bezplatná online 
odborná príprava;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. varuje, že sociálne nerovnosti a 
nerovnosti v oblasti vzdelávania v ranom 
detstve majú negatívny vplyv na 
dosiahnuté vzdelanie a vyhliadky na 
zamestnanie v neskoršom veku; opakuje, 
že je potrebné zlepšiť prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a väčšie úsilie pri 
rozvoji digitálnych a mediálnych zručností 
v ranom veku; víta oznámenie Európskej 
komisie zaviesť európsku záruku pre deti 
s cieľom riešiť chudobu detí; zdôrazňuje, 
že členské štáty by mali v rámci 
zdieľaného riadenia vyčleniť aspoň 5 % 
prostriedkov z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF+) na podporu činností 
v rámci európskej záruky pre deti, a trvá 
na tom, aby sa pre európsku záruku pre 
deti vytvoril samostatný rozpočtový riadok 
v rámci ESF+ s finančnými prostriedkami 
vo výške 20 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje význam podnikových 
investícií do formálnej a neformálnej 
odbornej prípravy a celoživotného 
vzdelávania s cieľom zabezpečiť 
spravodlivú transformáciu odbornej 
prípravy a pracovnej sily a podporovať 
odbornú prípravu a vzdelávanie počas 
pracovného času; poukazuje na to, že 
zamestnanci by mali mať možnosť 
zúčastňovať sa na prerozdeľovaní ziskov 
spoločnosti okrem iného prostredníctvom 
investícií do zručností a že spoločnosti by 
mali poskytovať platené voľno s právom 
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na návratnosť a prostriedky na živobytie 
s príspevkami, ktoré by nahradili ich 
príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že diaľkové 
vzdelávanie by sa malo stať súčasťou 
moderného prístupu „zmiešaného 
učenia“, konkrétne integrovanej, 
hybridnej metódy vzdelávania, ktorá spája 
tradičné vzdelávacie metódy, t. j. priamy 
kontakt so školiteľom, s činnosťami na 
diaľku založenými na počítačových 
zariadeniach;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 116
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že zelené zručnosti 
treba začleniť do celoživotného 
vzdelávania a OVP a do politík a praxe v 
oblasti vzdelávania ako jedno z opatrení 
na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej 
sily, ktorá je takisto faktorom 
udržateľného rozvoja a rastu;

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. nabáda členské štáty, aby začlenili 
rodovú rovnosť do politík digitálneho 
vzdelávania s cieľom riešiť existujúce 
digitálne rodové rozdiely;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 už zanechala veľa 
ľudí bez práce, najmä mladých ľudí, ktorí 
sa často nachádzajú v neistej práci; v tejto 
súvislosti víta plány Komisie na posilnenie 
európskej záruky pre mladých ľudí; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že pri rozvoji 
a zlepšovaní digitálnych zručností by sa 
mali podporovať mladí ľudia vo 
všeobecnosti, najmä NEET, ktorí sa 
zaregistrujú pre systémy záruky pre 
mladých ľudí, aby sa uľahčilo zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikácia smerom 
k zelenej a digitálnej transformácii; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské 
štáty naďalej investovali dostatočné zdroje 
ESF+ do opatrení na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, a preto 
musia vyčleniť aspoň 15 % svojich 
zdrojov ESF+ v rámci zdieľaného 
riadenia na cielené opatrenia a 
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štrukturálne reformy na podporu kvalitnej 
zamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili prístup nezamestnaných 
pracovníkov k odbornej príprave tým, že 
poskytnú príspevky, ako sú dávky v 
nezamestnanosti, aby aj nezamestnaní a 
pracovníci s netypickými formami 
zamestnania mali možnosť získať prístup 
k digitálnemu vzdelávaniu; tieto príspevky 
by mali zahŕňať výdavky na odbornú 
prípravu a príspevok na odbornú 
prípravu, aby sa nahradili stratené príjmy 
v priebehu odbornej prípravy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. zdôrazňuje, že digitálne rodové 
rozdiely sú hospodárskou, spoločenskou a 
kultúrnou otázkou, ktorá by sa mala 
riešiť holistickým prístupom; zdôrazňuje, 
že je potrebné podporovať účasť mladých 
dievčat a žien na predmetoch vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky 
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(STEM), na digitálnom vzdelávaní a na 
trhu práce v oblasti IKT; vyzýva preto 
Komisiu, aby zabezpečila, že budúci akčný 
plán digitálneho vzdelávania bude v plnej 
miere uplatňovať hľadisko rodovej 
rovnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že len 35 % osôb vo veku 
55 – 74 rokov má základné digitálne 
zručnosti; pripomína, že staršie 
vzdelávajúce sa osoby čelia ťažkostiam pri 
prístupe k možnostiam vzdelávania 
dospelých, pretože často nie sú 
prispôsobené ich potrebám v oblasti 
vzdelávania a/alebo nie sú plne prístupné; 
zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup 
starších osôb a ľudí zo znevýhodnených 
skupín k digitálnym zručnostiam;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3f. je znepokojený úrovňou digitálnej 
negramotnosti odhalenej krízou 
spôsobenou pandémiou COVID-19, 
pričom mnohí ľudia majú problém so 
základnými digitálnymi úlohami a sú 
zraniteľní voči dezinformačným 
kampaniam vrátane zavádzajúcich alebo 
falošných informácií; zdôrazňuje, že je 
potrebné ďalej zlepšovať ochranu údajov 
a kybernetickú bezpečnosť a rozhodne 
riešiť digitálne podvody, kybernetické 
šikanovanie a kybernetické hrozby;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

4. zdôrazňuje, že treba vyučovať 
základné digitálne zručnosti a posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí na základe 
prístupu celoživotného vzdelávania a 
poskytnúť v tejto súvislosti dostatočné 
zdroje vzdelávacím systémom; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
umožniť učiteľom, aby zvládali výzvy 
týkajúce sa prípravy študentov a učňov na 
život a prácu v digitálnom veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Christine Anderson, Guido Reil
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti demokratického a kritického 
myslenia bez ideológie pri využívaní médií 
prostredníctvom detí, mladých ľudí a 
dospelých, čo im umožní posúdiť a 
prekonať hrozby falošných správ, štátnej 
cenzúry, falošných obvinení, 
kybernetického šikanovania, radikalizácie, 
kybernetickej bezpečnosti a podvodov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 125
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií medzi všetkými vekovými 
skupinami, čo umožní posúdiť a prekonať 
hrozby falošných správ, kybernetického 
šikanovania, radikalizácie, kybernetickej 
bezpečnosti a podvodov.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
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médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov, ako aj zvýšiť ich 
informovanosť o súkromí údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a 
využívania médií u detí a mladých ľudí, čo 
im umožní posúdiť a prekonať hrozby 
falošných správ, kybernetického 
šikanovania, radikalizácie, kybernetickej 
bezpečnosti a podvodov.

4. zdôrazňuje význam využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 128
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov; zdôrazňuje, že osobitnú 
pozornosť treba venovať pedagogickým 
metódam, a nielen používaniu 
technologických nástrojov; pripomína, že 
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podpora učiteľov je podstatná na 
zapojenie žiakov do procesu vzdelávania 
a do rozvoja ich kritického myslenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov.

4. zdôrazňuje, že treba posilniť 
zručnosti kritického myslenia a využívania 
médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní 
posúdiť a prekonať hrozby falošných 
správ, kybernetického šikanovania, 
radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a 
podvodov; poukazuje na to, že mäkké 
zručnosti sú nevyhnutné na podporu 
zručností v oblasti vedy, technológie, 
inžinierstva a matematiky, najmä 
vzhľadom na zavádzanie automatizácie a 
systémov umelej inteligencie a zručnosti 
v oblasti ľudskej empatie, tvorivosti a 
riešenia problémov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta myšlienku Európskej komisie 
zriadiť európske centrum digitálneho 
vzdelávania, ktoré by mohlo podporiť 
členské štáty zriadením siete 
vnútroštátnych poradenských služieb 
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v oblasti digitálneho vzdelávania, prepojiť 
jednotlivé zainteresované strany, prepojiť 
vnútroštátne a regionálne stratégie 
digitálneho vzdelávania, monitorovať 
vykonávanie akčného plánu digitálneho 
vzdelávania a rozvíjať digitálne 
vzdelávanie v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. keďže pre priaznivú profesionálnu 
budúcnosť sú potrebné programy 
odbornej prípravy na podporu 
zodpovedného využívania technologických 
nástrojov, v ktorých sa spájajú manuálne 
činnosti, hra, tvorivosť, vynaliezavosť a 
sociálne zručnosti, ktoré umožňujú 
ľudský kontakt a rozvoj osobných 
vzťahov bez potreby elektronických a 
digitálnych zariadení ako prostredníka;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 132
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu podporovať 
fyzické zdravie žiakov a študentov, ktoré 
by mohli byť ohrozené v dôsledku dlhých 
hodín strávených pred počítačovými 
obrazovkami z dôvodu prevažne 
digitálneho vzdelávania počas krízy 
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spôsobenej pandémiou COVID-19; vyzýva 
členské štáty, aby začali cielené kampane 
na zvyšovanie informovanosti o potrebe 
fyzického cvičenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. považuje za zásadne dôležité 
použiť osobitný vzdelávací prístup pre 
MSP, pokiaľ ide o aktualizáciu 
digitálnych zručností a rekvalifikáciu ich 
pracovnej sily; považuje za nevyhnutný 
zásah členských štátov a miestnych 
subjektov do financovania týchto 
osobitných vzdelávacích programov pre 
MSP;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že kríza poukázala na 
to, že pri navrhovaní aj realizácii politiky 
vzdelávania je potrebný prístup založený 
na viacerých zainteresovaných stranách 
vrátane učiteľov a školiteľov, študentov, 
rodičov, sociálnych partnerov, MVO, 
miestnych orgánov a komunitných 
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organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že digitálna odborná 
príprava sa musí uskutočňovať 
celoživotne, a nielen v rámci školského, 
odborného alebo univerzitného 
vzdelávania, v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je potrebné zohľadniť potreby trhu 
práce;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby posilnili 
výmenu najlepších postupov v súvislosti s 
vytváraním životaschopných politík 
digitálneho vzdelávania a so spôsobom, 
ako najlepšie riešiť potenciálne výzvy 
vyplývajúce z vykonávania reforiem 
digitálneho vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je dôležité prepojiť 
digitálne vzdelávanie s ostatnými 
oblasťami politiky s cieľom ukázať, ako 
môže digitálne vzdelávanie prispieť 
k posilneniu rovnosti a boju proti 
diskriminácii, ako aj k inkluzívnejším, 
inovatívnejším a zelenším hospodárstvam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali národné programy na 
monitorovanie dosiahnutého vzdelania 
študentov v oblasti digitálnych 
kompetencií vrátane zručností v oblasti 
informačných technológií na úrovni 
základných a stredných škôl;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu monitorovať 
vplyv digitalizácie, zamerať sa na 
predvídanie nových druhov pracovných 
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miest a potrebných zručností a využívať 
tieto údaje na navrhovanie aktuálnych 
modulov a učebných osnov digitálneho 
vzdelávania;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že sa treba poučiť z 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 
uplatňovaním osvedčených postupov 
niektorých krajín, pokiaľ ide o používanie 
digitálnych nástrojov na vzdelávanie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. nabáda členské štáty, aby 
podporovali a presadzovali spoluprácu 
medzi vzdelávacími inštitúciami a 
inštitúciami odbornej prípravy vrátane 
cezhraničnej spolupráce pri začleňovaní a 
aktualizovaní využívania digitálnych 
technológií vo vzdelávacích a školiacich 
zariadeniach a pri podpore rozvoja 
pokročilejších digitálnych zručností;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje potrebu rozvoja 
osobitných programov digitálneho 
vzdelávania určených pre najslabšie 
skupiny, ako sú osoby so zdravotným 
postihnutím alebo osoby trpiace 
autizmom; považuje za zásadne dôležité 
osobitné digitálne vzdelanie pre tieto 
osoby, aby neboli ďalej a nespravodlivo 
vylúčené zo sveta práce;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 143
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby úzko spolupracovali s organizáciami 
občianskej spoločnosti, napríklad v rámci 
štruktúrovaného dialógu, a aby navrhli a 
vykonávali vnútroštátne politiky 
digitálneho vzdelávania s cieľom 
zabezpečiť, aby tieto politiky zodpovedali 
potrebám občanov a aby sa prvoradá 
pozornosť venovala vzdelávajúcim sa 
osobám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. nabáda členské štáty, aby vytvorili 
vnútroštátne programy pre stredné školy, 
ktoré by podporovali zvýšenie počtu 
absolventov IT; zdôrazňuje, že takéto 
vyučovanie by sa mohlo rozvíjať pod 
záštitou spoločností v oblasti špičkových 
technológií a univerzít;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 145
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje zásadnú úlohu rodiny v 
tomto procese digitalizácie, pretože je to 
práve prirodzené prostredie, kde sa možno 
naučiť jej nevhodné využívanie, čo 
umožňuje budúcim odborníkom vyniknúť 
vo svojej práci;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje význam zapojenia 
spoločností, vzdelávacích inštitúcií a 
inštitúcií odbornej prípravy, výskumu a 
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inovácií do procesu preklenutia 
nedostatku digitálnych zručností v Európe 
a rozvoja účinných politík digitálneho 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. poukazuje na potrebu vybudovať v 
každej fáze vzdelávania spôsobilosti 
potrebné na vytváranie, zavádzanie a 
používanie technológií založených na 
umelej inteligencii;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 148
Tatjana Ždanoka

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
jasné usmernenia pre digitálne 
vnútroštátne stratégie, ako aj 
monitorovacie mechanizmy na hodnotenie 
jej vplyvu v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska
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Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. víta úsilie Komisie o digitalizáciu 
vzdelávania a kvalifikácií vrátane novej 
platformy Europass a plánovanej 
digitálnej akademickej infraštruktúry 
Europass; zároveň upozorňuje na potrebu 
zlepšiť funkčnosť platformy Europass, 
pokiaľ ide o hľadanie a prijímanie 
pracovných miest a ponúk kurzov, 
potrebu uskutočniť príslušné aktualizácie 
informácií o platforme, ktoré sa týkajú 
súčasných kurzov, odbornej prípravy, 
ponúk pracovných miest, a potrebu určiť 
inštitúcie zodpovedné za tento proces;

Or. pl

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. vyzýva členské štáty, aby zmapovali 
existujúce programy digitálneho 
vzdelávania a monitorovali, kto sú ich 
hlavnými príjemcami, a zároveň venovali 
osobitnú pozornosť ich prístupnosti pre 
zraniteľné skupiny;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali iniciatívy, prostredníctvom 
ktorých môžu podniky a startupy 
prezentovať špičkové inovácie študentom 
a deliť sa o ne vrátane nástrojov a 
prostriedkov, ktoré uľahčujú digitálne 
vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili svoje propagačné činnosti 
týkajúce sa novej platformy Europass 
v rámci škôl, učiteľov, univerzít, 
študentov, vzdelávacích inštitúcií 
a inštitúcií odbornej prípravy a 
zamestnávateľov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. vyzýva členské štáty, aby 
intenzívnejšie spolupracovali v oblasti 
digitálnej certifikácie a podporovali tento 
prístup v rámci kľúčových 
zainteresovaných strán, t. j. zástupcov 
poskytovateľov kvalifikácií a 
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zamestnávateľov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4g. nabáda členské štáty, aby vytvorili 
príležitosti pre miestne inštitúcie, ako sú 
knižnice, komunitné centrá a centrá 
sociálnych služieb, aby vykonávali 
dodatočnú funkciu centier rozvoja 
digitálnej kompetencie a ponúkali katalóg 
ďalších služieb týkajúcich sa rozvoja 
digitálnej kompetencie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4h. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili finančné prostriedky na 
interdisciplinárny výskum rôznych 
aspektov vzdelávania v digitálnom 
prostredí ako osobitnú prioritu, 
s osobitným dôrazom na: psychologické 
(behaviorálne), metodické aspekty, 
aspekty týkajúce sa nástrojov, trhu práce 
a novej profesie;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4i. nabáda členské štáty, aby vytvorili 
vnútroštátne systémy digitálneho 
vzdelávania dospelých, ktoré by pripravili 
ľudí, ktorí ukončili svoje formálne 
vzdelávanie, na život a prácu v digitálnom 
prostredí a na rekvalifikáciu ľudí 
pracujúcich v Priemysle 4.0; zdôrazňuje, 
že takéto programy by sa mali zameriavať 
skôr na zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikáciu na pracoviskách 
zamestnancov, a nie na externé kurzy 
organizované subjektmi, ktoré nepoznajú 
osobitosti spoločnosti; 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4j. žiada členské štáty, aby 
vypracovali podrobnú analýzu 
vykonávania úloh digitálneho vzdelávania 
počas pandémie COVID-19;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Návrh stanoviska
Odsek 4 k (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4k. vyzýva Komisiu, aby zlepšila a 
harmonizovala nástroje na monitorovanie 
opatrení v oblasti stratégie digitálneho 
vzdelávania, ktoré prispejú k zvýšeniu 
súdržnosti projektov v tejto oblasti 
a poskytnú skutočné posúdenie účinnosti 
realizovaných projektov a ich vplyvu na 
rozvoj digitálnych kompetencií;

Or. pl


