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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Aa. ker prvo načelo evropskega stebra 
socialnih pravic izpostavlja pomen 
ohranjanja in pridobivanja znanj in 
spretnosti za zagotavljanje enakih 
možnosti in vključevanja na trga dela, in 
določa, da ima vsakdo pravico do 
„kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja, da ohrani in 
pridobi znanja in spretnosti, ki mu 
omogočajo polno udeležbo v družbi in 
uspešno obvladovanje prehodov na trgu 
dela“;

Or. en

Predlog spremembe 2
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi;

A. ker je v državah z visoko stopnjo 
urbanizacije, visokim odstotkom višje 
izobraženega prebivalstva in visokimi 
ravnmi dostopa do širokopasovnega in 
mobilnega interneta v gospodinjstvih tudi 
več ljudi z osnovnimi ali naprednimi 
digitalnimi znanji in spretnostmi1a;

__________________
1a Managing tomorrow's digital skills: 
what conclusions can we draw from 
international comparative indicators? 
(Upravljanje prihodnjih digitalnih znanj 
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in spretnosti: kaj je mogoče sklepati na 
podlagi mednarodnih primerjalnih 
kazalnikov) (str. 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

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi;

A. ker po podatkih, pridobljenih v 
okviru Programa mednarodne primerjave 
dosežkov učencev (PISA) OECD, 
leta 2018 veliko gospodinjstev z nizkimi 
dohodki ni imelo dostopa do 
računalnikov; ker so bili po podatkih 
Eurostata leta 2019 v EU deleži 
gospodinjstev, ki imajo dostop do 
širokopasovnega interneta, zelo različni in 
so znašali od 74 % v primeru 
gospodinjstev iz kvartila z najnižjimi 
dohodki do 97 % v primeru gospodinjstev 
iz kvartila z najvišjimi dohodki; ker je v 
državah, kjer ima več gospodinjstev dostop 
do širokopasovnega interneta, tudi več 
ljudi z osnovnimi ali naprednimi 
digitalnimi znanji in spretnostmi;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi;

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi, čeprav tudi tam še vedno 
obstajajo neenakosti pri dostopu do orodij 
IT in interneta;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi;

A. ker je v državah, kjer ima več 
gospodinjstev dostop do širokopasovnega 
interneta, tudi več ljudi z osnovnimi ali 
naprednimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi; ker je povezljivost v številnih 
regijah slaba, zato lokalni prebivalci 
nimajo dovolj priložnosti za razvoj 
digitalnih znanj in spretnosti, kar ustvarja 
digitalno vrzel na trgu dela, ki se lahko s 
časom poveča;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je leta 2019 že 85 % 
državljanov uporabljalo internet, le 58 % 
pa jih je imelo vsaj osnovna digitalna 
znanja in spretnosti1a; ker se zaposlitvene 
razmere hitro spreminjajo in se ocenjuje, 
da bo 65 % otrok, ki danes vstopajo v 
osnovno šolo, zaposlenih na popolnoma 
novih vrstah delovnih mest, ki še ne 
obstajajo1b;
__________________
1a Indeks digitalnega gospodarstva in 
družbe (indeks DESI) 2020, Evropska 
komisija.
1b Svetovni gospodarski forum, The future 
of jobs (Prihodnost delovnih mest), 
september 2018. 

Or. en

Predlog spremembe 7
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker Evropska unija temelji na 
sklopu skupnih temeljnih vrednot, ki 
vključujejo spoštovanje človekovega 
dostojanstva, svobodo, enakost ter 
spoštovanje človekovih pravic in pravic 
pripadnikov manjšin; ker so države 
članice odgovorne za zagotavljanje 
enakega dostopa do izobraževanja vsem;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker ranljive skupine evropske 
družbe običajno nimajo dostopa do 
ustreznih virov, kot sta sodobna 
tehnologija in oprema, katerih pridobitev 
in vzdrževanje sta draga, vrzel na 
področju dostopa do digitalnih tehnologij 
pa se po Uniji zato povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker ima 44 % odstotkov 
prebivalstva EU slabe digitalne spretnosti 
in znanja ali pa jih sploh nima1a;
__________________
1a https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3
95443f6-fb6d-11e7-b8f5-
01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=
PDF

Or. pl

Predlog spremembe 10
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je digitalni razkorak dejavnik 
socialne izključenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker ima digitalizacija ogromen 
potencial za izboljšanje produktivnosti in 
blaginje, v primeru zapostavljanja 
določenih oseb, zlasti ranljivih skupin, ali 
regij pa lahko tudi poveča neenakosti; ker 
digitalna vrzel v zgodnjem otroštvu 
negativno vpliva na zaposlitvene možnosti 
pozneje v življenju; ker bi lahko digitalna 
vrzel v okviru šolanja in dela na daljavo 
povečala neenakosti, izključenost in 
diskriminacijo; ker po podatkih indeksa 
digitalnega gospodarstva in družbe 
(indeksa DESI) 42 % Evropejcev še vedno 
nima osnovnih digitalnih znanj in 
spretnosti; ker je raven digitalnih 
spretnosti povezana s konkretnimi 
družbeno-gospodarskimi vidiki ter vidiki 
spola, starosti, geografske lokacije in 
dostopnosti, ki jih je treba obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 12
Atidže Alieva-Veli (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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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila in poglobila velike 
neenakosti na področju izobraževanja in 
digitalne povezljivosti v določenih državah 
in regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni nesorazmerno prizadela nekatere 
prikrajšane družbene skupine, kot so 
Romi, in sicer zato, ker njihovi otroci 
pogosto nimajo dostopa do digitalnega 
izobraževanja in/ali si ga ne morejo 
privoščiti zaradi neobstoja ali 
neustreznosti opreme IT, internetne 
povezave in električne energije, zaradi 
česar so se neenakosti na področju 
izobraževanja povečale;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni poglobila obstoječe vrzeli, s 
katerimi se invalidi in osebe s posebnimi 
potrebami soočajo pri dostopu do 
interneta; ker po podatkih Evropskega 
invalidskega foruma eden od treh 
invalidov nikoli ni uporabljal interneta; 
ker je v členu 9 Konvencije OZN o 
pravicah invalidov določeno, da je treba 
zagotoviti enak dostop do informacij ter 
komunikacijskih tehnologij in sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so javne institucije odgovorne 
za vzpostavitev pogojev, ki vsem 
posameznikom in družbenim skupinam 
omogočajo razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti, ter za zagotavljanje enakega 
dostopa do digitalnih vsebin in storitev, 
tudi do spletnih mest in mobilnih aplikacij 
javnih organov;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so na področju digitalnih znanj 
in spretnosti še vedno prisotne velike 
razlike med spoloma, ki se bodo 
predvidoma še povečale; ker v 
tehnološkem sektorju ženske zasedajo le 
17 % delovnih mest kljub temu, da je 
54 % višješolskih študentov žensk; ker je 
po podatkih Eurostata le ena od treh oseb, 
diplomiranih na področja naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike, 
ženska; ker prizadevanja za odpravo 
pristranskosti na podlagi spola in 
neenakosti v digitalnem sektorju niso 
zadostna; ker so razlike med spoloma 
očitne zlasti na področju umetne 
inteligence, na katerem ženske 
predstavljajo le 22 % vseh strokovnjakov 
po svetu, s čimer se bo v bližnji 
prihodnosti krepil razvoj digitalnega 
sektorja, naklonjenega moškim;

Or. en

Predlog spremembe 17
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker 10 % gospodinjstev na 
podeželju EU nima dostopa do fiksnega 
interneta, 41 % gospodinjstev pa nima 
dostopa do širokopasovnih povezav1a;
__________________
1a Evropska komisija (2020): indeks 
digitalnega gospodarstva in družbe 
(indeks DESI) – vrednosti za EU-28 
(vključno z Združenim kraljestvom).

Or. pl
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ad. ker so starejši bolj izpostavljeni 
digitalni izključenosti; ker ima osnovna 
digitalna znanja in spretnosti le 35 % 
oseb, starih od 55 do 74 let, medtem ko 
ima ta znanja in spretnosti 82 % oseb, 
starih od 16 do 24 let;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi z izobraževanjem, 
usposabljanjem ter vlaganjem v digitalno 
infrastrukturo in opremo, ki bo učencem 
in učiteljem omogočala učenje na daljavo 
od doma in v izobraževalnih ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 20
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah; ker se ravni 
kakovosti in razpoložljivosti poučevanja 
med pandemijo razlikujejo in so odvisne 
od razpoložljivosti infrastrukture in 
opreme, obstoja učiteljev z digitalnimi 
kompetencami, vključno z njihovo 
sposobnostjo za prilagajanje učnih metod, 
ter obstoja uporabnih in dostopnih 
digitalnih vsebin, orodij, storitev in 
platform;

Or. pl

Predlog spremembe 21
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter 
da je treba zagotoviti opremo, ki bo 
učencem omogočala učenje na daljavo od 
doma in v izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi z izobraževanjem in 
zagotavljanjem opreme, ki bo učencem in 
delavcem omogočala učenje na daljavo od 
doma, v izobraževalnih ustanovah in 
ustanovah za usposabljanje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne in hkrati 
nezadostne so digitalne kompetence, in 
pokazala, da jih je treba izboljšati, tudi v 
izobraževanju, ter da je treba zagotoviti 
opremo, ki bo učencem omogočala učenje 
na daljavo od doma in v izobraževalnih 
ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 23
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence za vse državljane, ne 
glede na področje, na katerem so 
zaposleni, in njihove osebne okoliščine, in 
pokazala, da jih je treba okrepiti, tudi v 
izobraževanju, ter da je treba zagotoviti 
opremo, ki bo učencem omogočala učenje 
na daljavo od doma in v izobraževalnih 
ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 24
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah, pri čemer mora 
poučevanje v učilnici ostati temeljni 
element, saj nova digitalna orodja ne 
morejo v celoti nadomestiti prisotnosti 
učitelja;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

B. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, kako pomembne so 
digitalne kompetence, in pokazala, da jih je 
treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da 
je treba zagotoviti opremo, ki bo učencem 
omogočala učenje na daljavo od doma, s 
posebnim poudarkom na družinah z več 
otroki, enostarševskih družinah in 
družinah z nizkimi dohodki, in v 
izobraževalnih ustanovah;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je zagotovitev digitalne 
infrastrukture in digitalne opreme pogoj 
za digitalno izobraževanje; ker bi bilo 
treba na tem področju posebno pozornost 
nameniti prikrajšanim in podeželskim 
območjem; ker so kljub temu, da ima 
velika večina gospodinjstev dostop do 
računalnika, razlike med državami 
članicami in regijami še vedno velike; ker 
so razlike med državami članicami velike 
tudi na področju dostopa do računalnikov 
v šolah; ker učenci zaradi nezadostne 
digitalne opreme in povezljivosti ne 
morejo pridobivati digitalnih znanj in 
spretnosti in nimajo na voljo digitalnih 
učnih orodij;

Or. en

Predlog spremembe 27
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker sta preusposabljanje in 
izpopolnjevanje potrebna tudi za 
prilagoditev razmeram dolgoročnega dela 
na daljavo, ki bo v okviru koronavirusne 
krize vse pogostejše; ker bi morali 
delodajalci vsem zaposlenim zagotoviti 
digitalno usposabljanje in digitalno 
opremo, pozornost pa nameniti posebnim 
potrebam in na primer delovna mesta 
razumno prilagoditi invalidom;

Or. en

Predlog spremembe 28
Miriam Lexmann
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker se je v koronavirusni krizi 
izkazalo, da velik odstotek učencev in 
dijakov nima dostopa do interneta in 
digitalnih orodij ter da ima posledično 
zelo omejen dostop do izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker predstavlja pandemija 
koronavirusne bolezni izziv brez primere 
za učitelje in izvajalce usposabljanj na 
vseh ravneh, tudi na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja; ker je 
pred krizo le 39 % učiteljev v EU menilo, 
da so dobro ali zelo dobro pripravljeni na 
uporabo digitalnih tehnologij za 
poučevanje, pri čemer so bile med 
državami članicami velike razlike;

Or. en

Predlog spremembe 30
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker se je med pandemijo 
koronavirusne bolezni število ur, ki jih 
učenci porabijo za učne dejavnosti, v 
nekaterih državah članicah zmanjšalo kar 
za polovico1a; ker lahko tudi začasno 
zaprtje izobraževalnih ustanov močno 
vpliva na učence, zmanjšanje časa, 
namenjenega poučevanju, pa lahko 
negativno vpliva na učne rezultate in 
poveča obstoječe družbene neenakosti1b;
__________________
1a Po podatkih iz nedavne nemške študije 
ima več kot polovica učencev (57 %) pouk 
prek spleta manj kot enkrat na teden, 
dnevno pa le 6 %. Po navedbah učencev 
jih 38 % šolskim dejavnostim dnevno 
nameni največ dve uri, 74 % pa največ 
štiri ure. Več informacij: IFO Institut 
(2020): Bildung in der Coronakrise: Wie 
haben die Schulkinder die Zeit der 
Schulschließungen verbracht, und welche 
Bildungsmaßnahmen befürworten die 
Deutschen? 
1b Skupno raziskovalno središče (2020): 
The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the 
existing literature and recent 
international datasets (Verjetni vplivi 
covida-19 na izobraževanje: razmislek na 
podlagi obstoječe literature in najnovejših 
mednarodnih podatkov). Luksemburg: 
publikacija Evropske unije.

Or. pl

Predlog spremembe 31
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)



AM\1216297SL.docx 19/79 PE659.046v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker je cilj digitalnega 
izobraževanja učence naučiti spretne 
uporabe digitalnih tehnologij na različnih 
življenjskih področjih;

Or. pl

Predlog spremembe 32
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker digitalno izobraževanje ljudi 
spremlja vse življenje, tako v okviru 
izobraževalnega sistema kot drugje;

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na 
primer preslabi dostopnosti osnovnih 
storitev ter digitalni in družbeni 
izključenosti;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira – ter za 
boj proti izgubljanju delovnih mest, 
izboljšanje dostopnosti osnovnih storitev 
ter obravnavo digitalne in družbene 
izključenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti vseh kategorij oseb nujno 
potreben za njihovo sposobnost 
prilagajanja spreminjajočim se potrebam 
vse bolj digitaliziranega sveta ter za boj 
proti diskriminaciji, izgubljanju delovnih 
mest in drugim negativnim družbenim 
pojavom, na primer preslabi dostopnosti 
osnovnih storitev ter digitalni in družbeni 
izključenosti; ker je bila spletna 
komunikacija v času omejitev gibanja 
edini način ohranjanja stikov med 
družinskimi člani, pri čemer so bili 
starejši brez digitalne podpore 
zapostavljeni;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira – ter za 
boj proti izgubljanju delovnih mest in 
drugim negativnim družbenim pojavom, na 
primer preslabi dostopnosti osnovnih 
storitev ter digitalni in družbeni 
izključenosti; ker se je dostopnost 
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digitalnih tehnologij po vsej Evropi 
izboljšala, še vedno pa obstajajo razlike 
med spoloma in generacijami, pa tudi 
neenakosti med osebami iz različnih 
družbeno-gospodarskih okolij ter med 
mestnimi in podeželskimi območji, kar 
ogroža konkurenčnost in dostojna 
delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 36
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira – ter za 
boj proti izgubljanju delovnih mest in 
drugim negativnim družbenim pojavom, na 
primer preslabi dostopnosti osnovnih 
storitev ter digitalni in družbeni 
izključenosti; ker ima vseživljenjsko 
učenje velik potencial za zapolnitev vrzeli 
med znanji in spretnostmi ter potrebami 
trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 37
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 

C. ker izpopolnjevanje in 
preusposabljanje v obliki 
digitalnega/spletnega usposabljanja ter 
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ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

razvoj digitalnih znanj in spretnosti niso le 
odgovornost posameznika, temveč tudi 
družbena odgovornost in so nujno 
potrebni za prilagajanje spreminjajočim se 
potrebam na trgu dela – ta se namreč vse 
bolj digitalizira – ter za boj proti 
izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na vse bolj 
digitaliziranem trgu dela in novim 
delovnim razmeram, kot je delo na 
daljavo, ter za boj proti izgubljanju 
delovnih mest in drugim negativnim 
družbenim pojavom, na primer preslabi 
dostopnosti osnovnih storitev ter digitalni 
in družbeni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 39
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
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ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

ta se namreč vse bolj digitalizira – ter za 
boj proti izgubljanju delovnih mest in 
drugim negativnim družbenim pojavom, na 
primer preslabi dostopnosti osnovnih 
storitev ter digitalni in družbeni 
izključenosti, zlasti starejših;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razvoj digitalnih znanj in 
spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – 
ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj 
proti izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

C. ker je zgodnji in vseživljenjski 
razvoj digitalnih znanj in spretnosti nujno 
potreben za prilagajanje spreminjajočim se 
potrebam na trgu dela – ta se namreč vse 
bolj digitalizira – ter za boj proti 
izgubljanju delovnih mest in drugim 
negativnim družbenim pojavom, na primer 
preslabi dostopnosti osnovnih storitev ter 
digitalni in družbeni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker sta zeleni in digitalni prehod za 
trge dela velik izziv, saj na sektorje in 
podjetja različno vplivata ter poglabljata 
vrzeli na področju kvalifikacij in 
neenakosti med delavci in podjetji; ker se 



PE659.046v01-00 24/79 AM\1216297SL.docx

SL

ocenjuje, da bo 30 % delovnih mest v EU 
(50 % po svetu) v naslednjih 25 letih 
izginilo in da jih bodo nadomestila 
delovna mesta, ki zahtevajo napredna 
digitalna znanja in spretnosti; ker bodo 
imeli izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje ključno vlogo pri 
pravičnem prehodu na digitalno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 42
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker morajo spletno učenje in 
poučevanje ter digitalna orodja še naprej 
zgolj dopolnjevati običajne načine učenja 
in poučevanja v vseh fazah šolanja; ker so 
za izobraževanje otrok še vedno odgovorni 
učitelji in vzgojitelji; ker starši teh 
strokovnjakov ne morejo in ne smejo 
nadomestiti, tudi v primeru spletnega 
poučevanja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je izobraževanje naložba v 
skupno prihodnost in glavno orodje za 
razvoj in samouresničevanje 
posameznikov; ker kakovostna izobrazba 
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pozitivno vpliva na socialno kohezijo in je 
pogoj za gospodarsko rast, ustvarjanje 
delovnih mest in zaposlovanje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker digitalna pismenost hitro 
postaja vseprisotna spretnost, potrebna za 
opravljanje del, ki pred tem niso imela 
večje ali kakršne koli povezave z 
digitalnim področjem, vključno s 
kvalificiranimi delovnimi mesti ali 
fizičnim delom;

Or. en

Predlog spremembe 45
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker bi morali biti pozorni na to, 
kako pomembne so fizična interakcija in 
komunikacija ter povezane socialne in 
mehke veščine;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker praktično ni dokumentov, v 
katerih bi bili ocenjeni tako posamezni 
projekti kot cele strategije držav članic za 
digitalizacijo, zaradi česar zaznanega 
povečanja digitalnih kompetenc ni mogoče 
pripisati konkretnim posameznim 
ukrepom;

D. ker je zaradi nezadostnih raziskav 
o strategijah za digitalizacijo težko 
opredeliti jasno povezavo med zaznanim 
izboljšanjem digitalnih kvalifikacij in 
konkretnimi posameznimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 47
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker postaja vse pomembnejši 
pristop, ki vključuje več deležnikov, in 
sicer podjetja, mednarodne organizacije, 
akademike in civilno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 48
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker je jasno, da je treba zagotoviti 
kakovostno zbiranje podatkov in 
izmenjavo dobrih praks med državami 
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članicami;

Or. en

Predlog spremembe 49
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate ter pripomoremo k večji 
pravičnosti in učinkovitosti izobraževanja;

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate, pripomoremo k večji pravičnosti 
in učinkovitosti izobraževanja ter 
obravnavamo polarizacijo delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 50
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate ter pripomoremo k večji 
pravičnosti in učinkovitosti izobraževanja;

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate ter pripomoremo k večji 
pravičnosti ter kakovostnejšemu, bolj 
vključujočemu in učinkovitejšemu 
izobraževanju;

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate ter pripomoremo k večji 
pravičnosti in učinkovitosti izobraževanja;

E. ker lahko s podpiranjem digitalne 
pripravljenosti v splošnih in poklicnih 
šolah ter z individualizacijo in inovacijami 
v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne 
rezultate učencev vseh starosti ter 
pripomoremo k večji pravičnosti in 
učinkovitosti izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 52
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker sta razvoj in nadgrajevanje 
digitalnih znanj in spretnosti prednostni 
nalogi za osebe, ki so že vključene na trg 
dela in katerih delo se vse bolj 
avtomatizira in digitalizira;

Or. it

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker mora strategija za digitalno 
izobraževanje temeljiti na pristopu 
vseživljenjskega učenja, vključevati 
različne sektorje izobraževanja in 
usposabljanja ter zajemati tako formalna 
kot neformalna izobraževalna okolja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker lahko digitalna orodja 
podprejo proces učenja in morajo zgolj 
dopolnjevati fizično prisotnost vzgojiteljev 
ter njihovo strokovno znanje in presojo;

Or. en

Predlog spremembe 55
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker bi moralo digitalno 
izobraževanje omogočati obravnavo 
nekaterih izzivov, kot so dezinformacije in 
radikalizacija;

Or. fr
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Eb. ker je poklicno izobraževanje in 
usposabljanje bistven del evropskih 
izobraževalnih sistemov, ki mladim in 
odraslim zagotavlja kvalifikacije in 
kompetence, potrebne za zaposlitev in 
vseživljenjsko učenje; ker v Evropski uniji 
približno polovica oseb z višjo sekundarno 
izobrazbo zaključi program poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja; ker bo 
imelo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ključno vlogo pri obravnavi 
izzivov zelenega in digitalnega prehoda in 
bo bistveno pri ustreznem usposabljanju 
delavcev za trg dela EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Eb. ker je treba posebno pozornost 
nameniti tudi otrokom s posebnimi učnimi 
potrebami, učnimi težavami ali 
omejitvami, zaradi katerih je učenje na 
daljavo zanje težje kot za večino drugih 
otrok iste starosti;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ec. ker digitalna nepismenost in nizke 
ravni digitalnih kvalifikacij ogrožajo 
demokratične temelje družbe, saj ovirajo 
socialno vključevanje in povečujejo 
izpostavljenost državljanov krajam 
identitete in podatkov, kibernetskemu 
ustrahovanju, dezinformacijskim 
kampanjam in spletnim prevaram;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ed. ker je pandemija koronavirusne 
bolezni razkrila, da je treba v določanje 
ciljev, mehanizmov in sredstev digitalnega 
izobraževanja vključiti več deležnikov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ee. ker je Evropski svet v naslednjem 
večletnem finančnem okviru predlagal 
znatna zmanjšanja sredstev, namenjenih 
vodilnim izobraževalnim programom, kot 
je Erasmus+; ker je Evropski parlament 
večkrat pozval k sprejetju ambicioznega 
proračuna in povečanju sredstev za 
programe, povezane z izobraževanjem; ker 
se Evropski parlament zavzema za to, da 
se 10 % sredstev iz sklada za okrevanje 
nameni izobraževanju;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da med državami 
članicami EU in znotraj teh držav na 
področju digitalne infrastrukture ter 
digitalnih znanj in spretnosti še vedno 
obstajajo vztrajne razlike, ki bi lahko 
povzročile socialno in digitalno 
izključenost ter ovirale vključujočo rast 
EU; poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo naložbe v digitalno 
infrastrukturo, digitalno izobraževanje ter 
razvoj digitalnih znanj in spretnosti, da bi 
EU prevzela vodilno vlogo pri oblikovanju 
digitalne dobe;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. poudarja, da bi morale države 
članice zagotoviti, da bodo izobraževalne 
ustanove in učitelji dobro pripravljeni na 
poučevanje na daljavo; poziva države 
članice ter ustrezne nacionalne in 
regionalne organe, naj zagotovijo 
ustrezno digitalno infrastrukturo, učno 
gradivo in usposobljene učitelje, kar je 
osnova za učinkovito poučevanje prek 
spleta;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti stalnemu 
usposabljanju in poklicnemu razvoju 
učiteljev in izvajalcev usposabljanj na 
vseh ravneh, tudi na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, jim 
zagotoviti orodja IT, da bi izboljšali svoje 
digitalne kompetence, ter vzpostaviti 
mehanizme za ocenjevanje znanja in 
certificiranje, za to pa uporabiti programe, 
kot so na primer e-Twinning, EPALE in 
Erasmus+; poudarja, da je treba učitelje in 
izvajalce usposabljanj na vseh ravneh 
umestiti v središče postopka digitalnega 
izobraževanja, in sicer tako v načrtovanje 
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kot v izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 64
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba učiteljem in 
strokovnjakom s področja izobraževanja 
zagotoviti usposabljanje in čas zanj, da bi 
izboljšali svoje digitalne kompetence in 
pedagoške metode, svojim učencem pa 
zagotavljali kvalitetno izobraževanje, ter 
vzpostaviti mehanizme za ocenjevanje 
znanja in certificiranje, za to pa uporabiti 
programe, kot so na primer e-Twinning, 
EPALE in Erasmus+;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE, Erasmus+ in School 
Education Gateway;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba učitelje in 
vzgojitelje usposobiti in izboljšati njihove 
digitalne kompetence in poznavanje 
potencialnih izzivov, s katerimi se 
spoprijemajo učenci, ter vzpostaviti 
mehanizme za ocenjevanje znanja in 
certificiranje, za to pa uporabiti programe, 
kot so na primer e-Twinning, EPALE in 
Erasmus+; poudarja, da so te kompetence 
enako pomembne tudi za druge poklice in 
delovna mesta; vztraja, da je treba 
zagotoviti vključujoče vseživljenjsko 
učenje, da bi lahko digitalne kompetence 
razvili vsi;

Or. en

Predlog spremembe 67
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+; opozarja 
tudi, da je treba krepiti znanja in 
spretnosti na področju umetne 
inteligence, znanja in spretnosti, povezane 
z etičnim okvirom za uporabo teh orodij, 
ter znanja in spretnosti, povezane z 
obdelavo podatkov;

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Radka Maxová, Jordi Cañas, Ilana 
Cicurel, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

1. poudarja, da je treba učitelje 
usposobiti, jim dati na voljo digitalno 
opremo in izboljšati njihove digitalne 
kompetence ter vzpostaviti mehanizme za 
ocenjevanje znanja in certificiranje, za to 
pa uporabiti programe, kot so na primer e-
Twinning, EPALE in Erasmus+;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je program Erasmus+ 
glavni instrument financiranja za 
podporo izgradnji evropskega 
izobraževalnega prostora; je zato kritičen 
do rezov, ki sta jih v zvezi s tem 
programom predlagala Svet in Komisija, 
ter ponovno poziva, naj se proračun za 
program Erasmus+ v primerjavi z 
večletnim finančnim okvirom 2014–2020 
potroji; poziva, naj se 10 % sredstev v 
okviru načrta EU za okrevanje nameni 
izobraževanju; poziva države članice, naj 
10 % svojega BDP namenijo 
izobraževanju;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je pandemija 
koronavirusne bolezni pokazala, da 
učenje na daljavo ni dostopno vsem 
učencem, zlasti ne prikrajšanim in tistim z 
oddaljenih območij; poziva države članice, 
naj na področju digitalnega izobraževanja 
sprejmejo takojšnje ciljno usmerjene 
ukrepe, da bi preprečile, da se zmanjšajo 
možnosti za izobraževanje oseb iz ranljivih 
skupin in povečajo neenakosti, s katerimi 
se te osebe že spopadajo;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so med državami in 
regijami po EU na področju zagotavljanja 
digitalne infrastrukture in opreme v šolah 
še vedno velike razlike1a, zlasti na 
oddaljenih in obrobnih območjih, v 
najbolj oddaljenih regijah ter predvsem 
na redko poseljenih območjih in 
območjih, s katerih se prebivalstvo 
izseljuje;
__________________
1a Rethinking education in the digital age 
(Ponovni razmislek o izobraževanju v 



PE659.046v01-00 38/79 AM\1216297SL.docx

SL

digitalni dobi), EPRS, marec 2020.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba revidiran 
akcijski načrt za digitalno izobraževanje 
uskladiti z ustreznimi načeli evropskega 
stebra socialnih pravic, cilji trajnostnega 
razvoja OZN in strategijo za enakost 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da morajo imeti učitelji 
in izvajalci usposabljanj na vseh ravneh, 
tudi na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, visoke 
digitalne kvalifikacije in ustrezno 
tehnološko opremo, da lahko učence in 
vajence pripravijo na digitalni prehod in 
trg dela v digitalni dobi;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim več vlagajo v cenovno 
sprejemljivo, dostopno, vključujočo in 
visokokakovostno poklicno izobraževanje 
in usposabljanje, krepijo ukrepe za 
izpopolnjevanje in preusposabljanje, 
vključno z digitalnimi in prenosljivimi 
znanji, ter spodbujajo vseživljenjsko 
učenje, da bi delavce pripravile na potrebe 
trga dela, na katerega bosta vplivali 
zelena in digitalna preobrazba;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poudarja, da sta razvoj digitalnih 
kvalifikacij in vseživljenjsko učenje 
ključni orodji za zagotavljanje 
kakovostnih delovnih mest, poštenih plač 
in dostojnih delovnih pogojev; opozarja, 
da sta zeleni in digitalni prehod za trge 
dela velik izziv; zato poziva države članice, 
naj v okviru nacionalnih politik s 
področja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter izobraževanja odraslih 
oblikujejo učinkovite strategije 
usposabljanja s konkretnimi cilji, da bi 
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podprle delavce in brezposelne;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. poudarja, da je treba pri 
oblikovanju akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje upoštevati okvirni sporazum 
o digitalizaciji, ki so ga sprejeli evropski 
socialni partnerji; opozarja, da je v 
navedenem sporazumu določeno, da 
morajo delodajalci poskrbeti za 
izpopolnjevanje in preusposabljanje 
delavcev, zlasti v zvezi z digitalizacijo 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1g. poudarja pomen naložb podjetij v 
formalno in neformalno usposabljanje ter 
vseživljenjsko učenje, da bi podprli 
pravičen prehod na digitalno 
gospodarstvo; v zvezi s tem poudarja, da 
so podjetja, ki uporabljajo umetno 
inteligenco, robotiko in povezane 
tehnologije, odgovorna za zagotavljanje 
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ustreznega preusposabljanja in 
izpopolnjevanja vseh zadevnih zaposlenih, 
da bi se naučili uporabljati digitalna 
orodja ter delati s sodelujočimi roboti in 
drugimi novimi tehnologijami, s čimer bi 
se prilagodili spreminjajočim se potrebam 
trga dela in ohranili zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1h. pozdravlja predlog priporočila 
Sveta o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (PIU) za trajnostno 
konkurenčnost, socialno pravičnost in 
odpornost; podpira splošne cilje predloga, 
in sicer posodobitev politike Unije na 
področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, vključitev evropskega 
sodelovanja v proces ter poenostavitev 
upravljanja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja; poudarja, da imata 
poklicno izobraževanje in usposabljanje 
pri vseživljenjskem učenju osrednjo vlogo 
in da je treba delavcem v prehodu na 
zeleno in digitalno gospodarstvo zagotoviti 
stalno usposabljanje in pridobivanje 
kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 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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Osnutek mnenja
Odstavek 1 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1i. opozarja, da bi morali imeti sistemi 
za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje enako pomembno vlogo za 
odrasle, ki potrebujejo izpopolnjevanje in 
preusposabljanje; poziva Komisijo, naj na 
področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter izobraževanja odraslih 
sprejme celosten pristop, ki bo zajemal 
formalno, neformalno in priložnostno 
izobraževanje; poziva države članice, naj 
povečajo privlačnost poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja in njegovo 
dostopnost za odrasle ter vzpostavijo 
močnejše povezave in sodelovanje med 
programi poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za odrasle in neformalnim 
izobraževanjem, da bi spodbudile ključne 
kompetence, vključno z dobrim osnovnim 
znanjem ter digitalnimi, prenosljivimi, 
zelenimi in drugimi življenjskimi znanji in 
spretnostmi, ki zagotavljajo trdno podlago 
za odpornost, vseživljenjsko zaposljivost, 
socialno vključenost, aktivno 
državljanstvo in osebni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 

2. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imela vsa 
gospodinjstva in javne ustanove dostop do 
širokopasovnega interneta in orodij IT, da 
bi obravnavale težavo digitalne vrzeli, 
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digitalnega opismenjevanja; zlasti v zvezi z ranljivimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 81
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do orodij IT 
in interneta, saj je to osnova digitalnega 
opismenjevanja; 

Or. en

Predlog spremembe 82
Christine Anderson, Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. priporoča državam članicam, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

Or. de

Predlog spremembe 83
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do električne 
energije in širokopasovnega interneta, saj 
je to osnova digitalnega opismenjevanja in 
vključevanja v spletno izobraževanje; 
poudarja, da zaradi neenakih socialno-
ekonomskih razmer posameznikov prihaja 
do razlik pri njihovem dostopu do 
električne energije, digitalne povezljivosti, 
digitalne opreme ter znanj in spretnosti, 
posledično pa do digitalne vrzeli med 
učenci; poudarja, da to osebam iz najbolj 
prikrajšanih skupin preprečuje, da bi 
digitalno tehnologijo uporabljale na 
način, ki bi koristil njihovemu osebnemu 
in poklicnemu razvoju, in zato se povečuje 
tveganje, da bi te osebe postale pasivni 
potrošniki;

Or. en

Predlog spremembe 84
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja; opozarja zlasti 
na potrebe podeželskih območij, ki jim 
grozi izseljevanje prebivalstva;

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega in visokohitrostnega 
interneta, tudi na oddaljenih in 
podeželskih območjih, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
kakovostne digitalne infrastrukture in 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 87
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do potrebnih 
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širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

digitalnih orodij in širokopasovnega 
interneta, saj je to osnova digitalnega 
opismenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 88
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja učencev in 
njihovih družin;

Or. pl

Predlog spremembe 89
Romana Tomc, Karlo Ressler, Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta in potrebne 
opreme, saj je to osnova digitalnega 
opismenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 90
Anne Sander
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja;

2. poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne 
ustanove in vsi učenci dostop do 
širokopasovnega interneta, saj je to osnova 
digitalnega opismenjevanja; v zvezi s tem 
vztraja, da je treba spodbujati sinergije 
med evropskimi instrumenti, kot so 
Erasmus+, Obzorje Evropa, InvestEU, 
evropski strukturni in investicijski skladi, 
Instrument za povezovanje Evrope ali 
akcijski načrt na področju digitalnega 
izobraževanja, ki so najbolj primerni za 
zagotavljanje finančne podpore za razvoj 
digitalnega izobraževanja; opozarja, da bo 
treba 20 % sredstev, zagotovljenih v 
okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, uporabiti za digitalni prehod, 
med drugim za krepitev digitalnih 
spretnosti in znanj v izobraževalnih 
sistemih;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen več evropskih 
instrumentov, ki jih je mogoče uporabiti 
za razvoj formalnega in neformalnega 
izobraževanja in vlaganje v izobraževalno 
infrastrukturo in digitalno opremo v 
šolah, med katere spadajo evropski 
strukturni in investicijski skladi, 
Instrument za povezovanje Evrope, 
Obzorje Evropa, Erasmus+, evropska 
solidarnostna enota in novi akcijski načrt 
za digitalno izobraževanje; meni, da so 
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nepogrešljive tudi naložbe na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 92
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj v okviru 
nacionalnih politik s področja 
izobraževanja odraslih oblikujejo 
učinkovite strategije izpopolnjevanja in 
preusposabljanja, da bi delavce in 
brezposelne podprle z zagotavljanjem 
kakovostnega in vključujočega 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 93
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, 
naj bolje izkoristijo sredstva iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost ter instrumenta 
za povezovanje Evrope za izboljšanje 
telekomunikacijske infrastrukture in 
doseganje ciljev digitalnega 
opismenjevanja;

Or. pl
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Predlog spremembe 94
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba vzpostaviti 
učinkovit socialni dialog o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju ter 
izobraževanju odraslih, da bi okrepili 
učinkovito upravljanje poklicnega 
usposabljanja na vseh ravneh, ter da je 
treba v celoti upoštevati kvalifikacije ter 
zagotoviti priznavanje in potrjevanje 
usposabljanj, delovnih izkušenj ter 
neformalnega in priložnostnega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 95
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj 
odpravijo ovire pri dostopu do 
izobraževanja ter naj dajo izrecen 
poudarek digitalnemu izobraževanju, da 
se bodo povečale digitalne spretnosti in 
znanja;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj si skupaj prizadevajo za zmanjšanje 
neenakosti na področju izobraževanja z 
odpravljanjem ovir pri dostopu do 
izobraževanja in sodelovanju pri njem, da 
se bodo povečale digitalne spretnosti in 
znanja; 

Or. en

Predlog spremembe 96
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri enakem dostopu do kakovostnega 
in vključujočega digitalnega izobraževanja 
in usposabljanja za učence in delavce 
vseh starosti, zlasti tiste iz ranljivih 
skupin, da se bodo povečale digitalne 
spretnosti in znanja, kot so ključne 
kompetence ter osnovna in strokovna 
znanja in spretnosti, ter naj zmanjšajo 
digitalno vrzel, vključno z digitalno vrzeljo 
na podlagi spola, in zagotovijo, da bo 
tovrstno izobraževanje postalo pravica v 
skladu z evropskim stebrom socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo izboljšale 
digitalne kvalifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 98
Christine Anderson, Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj 
odpravijo ovire pri dostopu do 
izobraževanja ter naj dajo izrecen poudarek 
digitalnemu izobraževanju, da se bodo 
povečale digitalne spretnosti in znanja;

3. priporoča državam članicam, naj 
odpravijo ovire pri dostopu do 
izobraževanja ter naj dajo izrecen poudarek 
digitalnemu izobraževanju, da se bodo 
povečale digitalne spretnosti in znanja;

Or. de

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

3. poudarja, da je treba nujno 
pospešiti izvajanje političnih pobud, 
namenjenih zmanjšanju vrzeli na 
področju digitalnih znanj in spretnosti ter 
izboljšanju digitalne pismenosti; poziva 
države članice, naj odpravijo ovire pri 
dostopu do izobraževanja ter naj dajo 
izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja ter da se bo 
obravnavala digitalna izključenost;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 3. poziva države članice, naj odpravijo 
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ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja, pri tem pa 
naj se osredotočijo zlasti na obubožane 
skupine, ranljive mlade in manjšine, za 
katere lahko premostitev vrzeli v 
digitalnih znanjih in spretnostih pomeni 
prekinitev začaranega kroga socialne 
izključenosti in izključenosti s trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 101
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja; poziva 
države članice, naj večjo pozornost 
namenijo ranljivim skupnostim z 
nezadostnim dostopom do digitalnih 
orodij in interneta ter območjem, na 
katerih med prvim valom pandemije 
koronavirusne bolezni veliko učencev in 
dijakov ni imelo dostopa do 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 102
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja;

3. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj 
dajo izrecen poudarek digitalnemu 
izobraževanju, da se bodo povečale 
digitalne spretnosti in znanja; poziva 
države članice, naj spodbujajo 
izobraževanje odraslih, ki ponuja 
priložnosti vseživljenjskega učenja, 
izboljšajo njihovo zaposljivost in 
zagotovijo, da državljani, vključno z 
ranljivimi skupinami, kot so invalidi, v 
celoti izkoristijo digitalni prehod na trgu 
dela EU; poziva k dostopnim in cenovno 
ugodnim programom razvoja digitalnih 
znanj in spretnosti, prilagojenim 
potrebam starejših;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja vlogo družin in staršev, 
ki otrokom pomagajo pri učenju na 
daljavo in potrebujejo dobro internetno 
povezavo ter tehnična in digitalna znanja 
in spretnosti; v zvezi s tem poudarja 
pomen vseživljenjskega učenja; poudarja, 
da je treba vsem družinam zagotoviti 
pomoč pri uporabi digitalnih orodij, da bi 
jim omogočili izobraževanje na daljavo;

Or. en

Predlog spremembe 104
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi si morale države 
članice z razvojem programov in ciljno 
usmerjenimi naložbami prizadevati za 
večje vključevanje digitalnih tehnologij v 
izobraževanje, s čimer bi državljane 
pripravile na prihodnja delovna mesta, ki 
zahtevajo digitalna znanja in spretnosti, 
ter v celoti izkoristile potencial digitalne 
preobrazbe na trgu dela EU, pa tudi že 
obstoječih novih delovnih metod podjetij, 
kot je delo na daljavo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba razviti 
politike, ki invalidom zagotavljajo enake 
možnosti kakovostnega digitalnega 
izobraževanja; spodbuja države članice, 
naj v sodelovanju z organizacijami, ki 
zastopajo osebe z različnimi oblikami 
invalidnosti, proučijo izzive in priložnosti 
digitalnega izobraževanja in naj pri 
razvoju učinkovitih politik digitalnega 
izobraževanja upoštevajo posebne potrebe 
invalidov;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj v okviru 
evropske strategije o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020 predstavi 
konsolidiran predlog, da bi zagotovila 
enak, popoln in učinkovit dostop do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 107
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj s 
pomočjo digitalnih orodij zagotovijo, da 
bo izobraževalni sistem resnično dostopen 
vsem, tudi invalidom;

Or. en

Predlog spremembe 108
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba vlogo 
socialnih partnerjev okrepiti, in sicer z 
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zagotovitvijo, da politika s področja 
digitalnega izobraževanja spodbuja 
sklepanje kolektivnih pogodb, ki bodo 
določale in urejale digitalna znanja in 
spretnosti ter stalno usposabljanje, s 
posvetovanjem s socialnimi partnerji o 
potrebah po kompetencah in posodobitvi 
učnih načrtov v okviru programov 
izobraževanja in usposabljanja ter z 
oblikovanjem sistemov za usposabljanje 
na delovnem mestu v sodelovanju s 
predstavniki delavcev, da bo usposabljanje 
prilagojeno potrebam delovne sile;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj s 
pomočjo Evropske komisije in, če je 
ustrezno, s pomočjo razpoložljivih 
evropskih instrumentov financiranja 
zagotovijo, da bodo imeli ranljivi otroci, 
mladi in odrasli v EU dostop do ustreznih 
tehnoloških virov in opreme, ki jim bodo 
omogočili pridobivanje osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti, s čimer se 
lahko povečajo njihove priložnosti za 
socialno in gospodarsko vključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 110
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da lahko poklicno 
izobraževanje in usposabljanje bistveno 
prispevata k uresničevanju evropskega 
zelenega dogovora, saj lahko pomagata 
pri opredelitvi in pridobivanju tako 
imenovanih zelenih znanj in spretnosti za 
gospodarstvo in vse ljudi; opozarja, da je 
treba evropski steber socialnih pravic, 
program znanj in spretnosti za Evropo in 
evropski pakt za znanja in spretnosti 
uskladiti z zelenim znanji in spretnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da dostop do digitalne 
infrastrukture in/ali digitalne opreme še 
vedno ni zagotovljen vsem evropskim 
učencem; ponovno poudarja, da je treba 
nujno izboljšati povezljivost, zlasti na 
prikrajšanih območjih in podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 112
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. spodbuja države članice, naj 
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spodbujajo prožne modele izobraževanja 
in zagotavljanja podpore učencem, ki se 
učijo na daljavo, z uporabo sredstev, kot 
so elektronski viri, elektronsko gradivo in 
brezplačno spletno usposabljanje;

Or. pl

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da socialne neenakosti in 
neenakosti na področju izobraževanja v 
zgodnjem otroštvu negativno vplivajo na 
stopnjo izobrazbe in zaposlitvene možnosti 
pozneje v življenju; ponovno poudarja, da 
je treba izboljšati dostop do kakovostnega 
izobraževanja in več dela vložiti v zgodnji 
razvoj digitalnih in medijskih znanj in 
spretnosti; pozdravlja napoved Evropske 
komisije, da bo z namenom odpravljanja 
revščine otrok uvedla evropsko jamstvo za 
otroke; poudarja, da bi morale države 
članice vsaj 5 % sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+) v okviru 
deljenega upravljanja nameniti podpori 
dejavnosti v sklopu evropskega jamstva za 
otroke, in vztraja, da je treba v okviru 
ESS+ oblikovati ločeno proračunsko 
vrstico za evropsko jamstvo za otroke v 
višini 20 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 114
Eugenia Rodríguez Palop
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja pomen naložb podjetij v 
formalno in neformalno usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje, da bi se zagotovila 
pravično usposabljanje in pravičen 
prehod delovne sile, ter pomen 
spodbujanja usposabljanja in učenja med 
delovnim časom; opozarja, da bi morali 
imeti zaposleni možnost sodelovanja pri 
prerazporejanju dobička podjetja, tudi z 
vlaganjem v znanja in spretnosti, ter da bi 
morala podjetja zagotavljati plačan dopust 
s pravico do vrnitve in zagotavljati 
sredstva za preživetje v obliki nadomestila 
plače;

Or. en

Predlog spremembe 115
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi moralo postati 
učenje na daljavo del sodobnega pristopa 
„mešanega učenja“, in sicer celostnega, 
hibridnega načina učenja, ki 
tradicionalne metode učenja, kot je 
neposreden stik z izvajalcem 
usposabljanja, združuje z dejavnostmi, ki 
potekajo na daljavo prek računalnika;

Or. pl

Predlog spremembe 116
Tatjana Ždanoka
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba zelena znanja 
in spretnosti vključiti v vseživljenjsko 
učenje, poklicno izobraževanje in 
usposabljanje ter politike in prakse na 
področju izobraževanja kot enega od 
ukrepov za zagotavljanje usposobljene 
delovne sile, ki hkrati spodbuja tudi 
trajnostni razvoj in rast;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. spodbuja države članice, naj 
načelo enakosti spolov vključijo v politike 
digitalnega izobraževanja, da bi odpravile 
obstoječe razlike med spoloma na 
digitalnem področju;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja, da je zaradi 
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koronavirusne krize že veliko ljudi ostalo 
brez službe, zlasti mladi, ki se že tako vse 
pogosteje znajdejo v prekarnih oblikah 
zaposlitve; v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za okrepitev evropskega jamstva 
za mlade; v zvezi s tem meni, da bi bilo 
treba mlade na splošno, zlasti pa tiste, ki 
niso zaposleni oziroma se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, ob prijavi v programe 
jamstva za mlade, podpreti pri razvoju in 
izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti, 
da bi jim omogočili izpopolnjevanje in 
preusposabljanje v skladu s potrebami 
zelenega in digitalnega prehoda; 
poudarja, da morajo države članice še 
naprej dovolj sredstev iz ESS+ vlagati v 
ukrepe za zagotavljanje podpore pri 
zaposlovanju mladih, in sicer morajo vsaj 
15 % sredstev iz ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja nameniti ciljno usmerjenim 
ukrepom in strukturnim reformam za 
zagotavljanje podpore pri kakovostnih 
zaposlitvah mladih;

Or. en

Predlog spremembe 119
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj 
brezposelnim delavcem zagotovijo dostop 
do usposabljanja z dodeljevanjem 
subvencij, kot so denarna nadomestila za 
brezposelnost, da se dostop do digitalnega 
izobraževanja omogoči tudi brezposelnim 
in delavcem z atipičnimi oblikami 
zaposlitve; meni, da bi morala ta 
nadomestila vključevati stroške 
usposabljanja in nadomestilo plače, ki bi 
jo sicer prejemali v času usposabljanja;
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Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. poudarja, da so razlike med 
spoloma na digitalnem področju 
gospodarsko, družbeno in kulturno 
vprašanje, ki bi ga bilo treba reševati 
celostno; poudarja, da je treba deklice in 
ženske spodbujati k učenju predmetov s 
področja naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike, digitalnemu 
izobraževanju in vključevanju na trg dela 
IKT; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se v naslednji akcijski načrt za 
digitalno izobraževanje v celoti vključi 
načelo enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. je zaskrbljen, ker ima osnovna 
digitalna znanja in spretnosti le 35 % 
oseb, starih od 55 do 74 let; opozarja, da 
imajo starejši težave pri dostopu do 
programov izobraževanja odraslih, ki 
pogosto niso prilagojeni njihovim učnim 
potrebam in/ali niso povsem dostopni; 
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poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
digitalnih znanj in spretnosti za starejše in 
ljudi iz prikrajšanih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. je zaskrbljen zaradi ravni digitalne 
nepismenosti, ki jih je razkrila 
koronavirusna kriza, pri čemer ima veliko 
ljudi težave pri osnovnih digitalnih 
nalogah in verjame dezinformacijskim 
kampanjam, vključno z zavajajočimi in 
lažnimi informacijami; poudarja, da je 
treba nadalje izboljšati varstvo podatkov 
in kibernetsko varnost, da bi odločno 
ukrepali zoper digitalne goljufije, 
kibernetsko ustrahovanje in kibernetske 
grožnje;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti osnovnih digitalnih znanj in 
spretnosti, kritičnega razmišljanja in 
uporabe medijev v skladu s pristopom 
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ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

vseživljenjskega učenja in z 
zagotavljanjem zadostnih virov 
izobraževalnim sistemom; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba učiteljem omogočiti, 
da bodo sposobni pripraviti učence in 
vajence na življenje in delo v digitalni 
dobi;

Or. en

Predlog spremembe 124
Christine Anderson, Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

4. poudarja, da je treba otroke, mlade 
in odrasle naučiti demokratično, 
neideološko in kritično razmišljati pri 
uporabi medijev, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, državne cenzure, 
okvirjanja (framing), kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi;

Or. de

Predlog spremembe 125
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 

4. poudarja, da je treba ljudi vseh 
starosti naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
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ter se spoprijemati z njimi. ter se spoprijemati z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 126
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi in da bodo 
izboljšali svoje poznavanje področja 
zasebnosti podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

4. poudarja, da morajo otroci in mladi 
medije uporabljati tako, da bodo znali 
presojati nevarnosti lažnih novic, 
kibernetskega ustrahovanja, poskusov 
radikaliziranja in drugih kibernetskih 
nevarnosti in goljufij ter se spoprijemati z 
njimi;

Or. it
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Predlog spremembe 128
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi; poudarja, da je 
treba posebno pozornost nameniti učnim 
metodam in ne le uporabi tehnoloških 
orodij; opozarja, da je podpora učiteljev 
bistvena za vključevanje učencev v učni 
proces in razvoj njihovega kritičnega 
mišljenja;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Eugenia Rodríguez Palop

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi.

4. poudarja, da je treba otroke in 
mlade naučiti kritično razmišljati in 
uporabljati medije, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, kibernetskega 
ustrahovanja, poskusov radikaliziranja in 
drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij 
ter se spoprijemati z njimi; poudarja, da so 
mehke veščine bistvene pri spodbujanju 
znanj in spretnosti s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, zlasti za uporabo sistemov 
avtomatizacije in umetne inteligence, 
človeško empatijo, ustvarjalnost in 
sposobnost reševanja težav;
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja zamisel Komisije glede 
vzpostavitve evropskega vozlišča za 
digitalno izobraževanje, ki bi lahko 
podprlo države članice z vzpostavitvijo 
omrežja nacionalnih storitev svetovanja 
na področju digitalnega izobraževanja, 
povezalo različne deležnike ter nacionalne 
in regionalne strategije za digitalno 
izobraževanje ter zagotovilo spremljanje 
izvajanja akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje in razvoja digitalnega 
izobraževanja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 131
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da so za koristno poklicno 
prihodnost potrebni programi 
usposabljanja za spodbujanje odgovorne 
uporabe tehnoloških orodij z 
združevanjem ročnih dejavnosti, igre, 
ustvarjalnosti in iznajdljivosti ter 
socialnih spretnosti, ki omogočajo 
človeški stik in razvoj medosebnih 
odnosov, brez potrebe po uporabi 
elektronskih in digitalnih naprav;
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Or. es

Predlog spremembe 132
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba podpreti 
telesno zdravje dijakov in učencev, ki bi 
lahko bilo ogroženo zaradi dolgih ur, ki 
jih zaradi pretežno digitalnega 
izobraževanja med koronavirusno krizo 
preživijo pred računalniškimi zasloni; 
poziva države članice, naj pripravijo ciljno 
usmerjene kampanje ozaveščanja o 
pomenu telesne aktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 133
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je bistveno, da se malim 
in srednjim podjetjem zagotovi posebno 
usposabljanje, namenjeno nadgradnji 
digitalnih znanj in spretnosti ter 
preusposabljanju njihove delovne sile; 
meni, da morajo države članice in lokalni 
organi nujno ukrepati in te projekte za 
posebno usposabljanje MSP financirati;

Or. it

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je kriza pokazala, da 
je treba v izobraževalno politiko tako pri 
načrtovanju kot pri izvajanju vključiti več 
deležnikov, tudi učitelje in izvajalce 
usposabljanj, učence, starše, socialne 
partnerje, nevladne organizacije, lokalne 
organe in organizacije skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 135
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da se mora digitalno 
usposabljanje izvajati vse življenje in ne 
samo v času osnovnošolskega, poklicnega 
ali univerzitetnega izobraževanja, ter 
poudarja, da je treba upoštevati potrebe 
trga dela;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj 
izboljšajo svojo izmenjavo dobrih praks, 
povezanih z oblikovanjem uspešnih politik 
digitalnega izobraževanja in pristopi k 
obravnavi izzivov, ki se lahko pojavljajo 
pri izvajanju digitalnih izobraževalnih 
reform;

Or. en

Predlog spremembe 137
Tatjana Ždanoka, Katrin Langensiepen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen povezovanja 
digitalnega izobraževanja z drugimi 
področji politike, da bi ponazorili, kako 
lahko digitalno izobraževanje prispeva k 
izboljšanju enakosti in preprečevanju 
diskriminacije ter ustvarjanju bolj 
vključujočih, inovativnih in zelenih 
gospodarstev;

Or. en

Predlog spremembe 138
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj izvajajo 
nacionalne programe za spremljanje 
učnih dosežkov osnovno- in srednješolcev 
na področju digitalnih kompetenc, 
vključno z znanji in spretnostmi na 
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področju IT;

Or. pl

Predlog spremembe 139
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Walsh, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba spremljati 
vpliv digitalizacije, poskušati predvideti 
nove oblike delovnih mest in potrebna 
digitalna znanja in spretnosti ter te 
podatke uporabiti pri oblikovanju 
sodobnih modulov in učnih načrtov za 
digitalno izobraževanje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da se je treba iz 
koronavirusne krize nekaj naučiti in 
uporabiti dobre prakse nekaterih držav, 
povezane z uporabo digitalnih orodij pri 
izobraževanju;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. spodbuja države članice, naj 
podprejo in spodbujajo sodelovanje med 
izobraževalnimi ustanovami in 
ustanovami za usposabljanje, vključno s 
čezmejnim sodelovanjem, v procesu 
vključevanja in posodabljanja uporabe 
digitalnih tehnologij v navedenih 
ustanovah ter spodbujanja razvoja 
naprednejših digitalnih znanj in 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 142
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba razviti 
posebne programe digitalnega 
izobraževanja, namenjene najšibkejšim 
skupinam, kot so invalidi ali osebe z 
motnjo avtističnega spektra; meni, da je 
posebno digitalno izobraževanje teh oseb 
bistvenega pomena, da ne bi bile dodatno 
in nepravično izključene s trga dela;

Or. it

Predlog spremembe 143
Tatjana Ždanoka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo in države članice, 
naj pri načrtovanju in izvajanju 
nacionalnih politik digitalnega 
izobraževanja tesno sodelujejo z 
organizacijami civilne družbe, na primer v 
okviru strukturiranega dialoga, da bi 
zagotovile, da politike izpolnjujejo potrebe 
državljanov, učence pa postavljajo v 
središče;

Or. en

Predlog spremembe 144
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. spodbuja države članice, naj 
oblikujejo nacionalne programe za 
srednje šole, ki bi prispevali k povečanju 
števila diplomantov na področju IT; 
poudarja, da bi se lahko ti programi 
razvili pod okriljem visokotehnoloških 
podjetij in univerz;

Or. pl

Predlog spremembe 145
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je v tem procesu 
digitalizacije bistvena vloga družine, saj 
gre za naravno okolje, v katerem se 
posameznik seznani z njeno neželeno 
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uporabo, prihodnjim strokovnjakom pa 
omogoča odličnost pri njihovem delu;

Or. es

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja pomen vključevanja 
podjetij, izobraževalnih ustanov in 
ustanov za usposabljanje ter sektorjev 
raziskav in inovacij v odpravljanje vrzeli 
na področju digitalnih znanj in spretnosti 
v Evropi in razvoj učinkovitih politik 
digitalnega izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 147
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da je treba na vseh 
stopnjah izobraževanja pridobivati 
kompetence za ustvarjanje, uvajanje in 
uporabo tehnologij, ki temeljijo na umetni 
inteligenci;

Or. pl

Predlog spremembe 148
Tatjana Ždanoka
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj določi jasne 
smernice za nacionalne digitalne 
strategije in vzpostavi mehanizme za 
spremljanje, namenjene ocenjevanju 
vpliva teh strategij v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 149
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. pozdravlja prizadevanja Komisije 
za digitalizacijo izobraževanja in 
kvalifikacij, tudi novo platformo Europass 
in načrtovano infrastrukturo za digitalna 
potrdila Europass; ob tem poudarja, da je 
treba izboljšati funkcionalnost platforme 
Europass v smislu iskanja in prejemanja 
ponudb za delo in tečaje, ustrezno 
posodobiti informacije na platformi, 
povezane z aktualnimi tečaji, 
usposabljanji in ponudbami za delo, ter 
določiti institucije, ki bodo odgovorne za 
ta postopek;

Or. pl

Predlog spremembe 150
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Cristian 
Ghinea, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira Rafaela, Yana Toom

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva države članice, naj popišejo 
obstoječe programe digitalnega 
izobraževanja in spremljajo, kdo so 
njihovi glavni upravičenci, pri tem pa 
posebno pozornost namenijo njihovi 
dostopnosti za ranljive skupine;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poziva države članice, naj 
spodbujajo pobude, v okviru katerih lahko 
podjetja in zagonska podjetja 
visokotehnološke inovacije, vključno z 
orodji in instrumenti za digitalno učenje, 
predstavijo učencem.

Or. en

Predlog spremembe 152
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poziva države članice, naj si 
intenzivneje prizadevajo za spodbujanje 
uporabe nove platforme Europass med 
šolami, učitelji, univerzami, študenti, 
ustanovami za izobraževanje in 
usposabljanje ter delodajalci;
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Or. pl

Predlog spremembe 153
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. poziva države članice, naj tesneje 
sodelujejo na področju digitalnega 
potrjevanja kvalifikacij in naj ta pristop 
spodbujajo med ključnimi deležniki, in 
sicer predstavniki ustanov za kvalifikacije 
in delodajalci;

Or. pl

Predlog spremembe 154
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4g. spodbuja države članice, naj 
lokalnim institucijam, kot so knjižnice, 
skupnostni centri in centri za socialno 
delo, omogočijo, da opravljajo dodatno 
funkcijo centrov za razvoj digitalnih 
kompetenc in ponudijo katalog dodatnih 
storitev, povezanih z razvojem digitalnih 
kompetenc;

Or. pl

Predlog spremembe 155
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 h (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4h. poziva Komisijo in države članice, 
naj v okviru posameznih prednostnih 
nalog povečajo sredstva za financiranje 
interdisciplinarnih raziskav o različnih 
vidikih učenja v digitalnem okolju, s 
posebnim poudarkom na psiholoških 
(vedenjskih) in metodoloških vidikih ter 
vidikih, povezanih z orodji, trgom dela in 
novimi poklici;

Or. pl

Predlog spremembe 156
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4i. spodbuja države članice, naj 
vzpostavijo nacionalne sisteme za 
digitalno izobraževanje odraslih, ki bi 
osebe z zaključeno formalno izobrazbo 
pripravili na življenje in delo v digitalnem 
okolju ter osebam, ki delajo v 
industriji 4.0, zagotovili preusposabljanje; 
poudarja, da bi morali ti programi 
temeljiti na izpopolnjevanju in 
preusposabljanju zaposlenih na delovnem 
mestu, in ne na zunanjih tečajih, ki bi jih 
organizirali subjekti, ki ne poznajo 
posebnosti zadevnega podjetja; 

Or. pl

Predlog spremembe 157
Anna Zalewska, Beata Szydło, Elżbieta Rafalska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 j (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4j. poziva države članice, naj 
pripravijo podrobno analizo izvajanja 
nalog v okviru digitalnega izobraževanja 
med pandemijo koronavirusne bolezni;

Or. pl

Predlog spremembe 158
Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

Osnutek mnenja
Odstavek 4 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4k. poziva Komisijo, naj izboljša in 
uskladi orodja za spremljanje dejavnosti 
na področju strategije za digitalno 
izobraževanje, kar bo prispevalo k večji 
skladnosti projektov na tem področju ter 
omogočilo dejansko oceno učinkovitosti 
projektov, ki se izvajajo, in njihovega 
vpliva na razvoj digitalnih kompetenc;

Or. pl


