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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 4

V souvislosti se zlepšováním výsledků 
Společenství v oblasti zaměstnanosti 
zdůraznila Evropská rada v březnu 2003 a 
v prosinci 2003 potřebu rozvíjet celoživotní 
vzdělávání se zvláštním důrazem na aktivní 
a preventivní opatření zaměřená na 
nezaměstnané nebo neaktivní osoby.
Základem pro tyto závěry byla zpráva 
pracovní skupiny pro zaměstnanost, jež 
zdůraznila, že je nutné, aby byli lidé schopni 
přizpůsobovat se změnám, aby byli 
začleňováni do trhu práce a aby by v této 
souvislosti hrálo klíčovou úlohu celoživotní 
vzdělávání.

V souvislosti se zlepšováním výsledků 
Společenství v oblasti zaměstnanosti 
zdůraznila Evropská rada v březnu 2003 a 
v prosinci 2003 s přihlédnutím 
k Lisabonským cílům, tj. k dosažení 
všeobecné míry zaměstnanosti ve výši 70 % 
do roku 2010, potřebu rozvíjet celoživotní 
vzdělávání se zvláštním důrazem na aktivní 
a preventivní opatření zaměřená na 
nezaměstnané nebo neaktivní osoby. 
Základem pro tyto závěry byla zpráva 
pracovní skupiny pro zaměstnanost, jež 
zdůraznila, že je nutné, aby byli lidé schopni 
přizpůsobovat se změnám, aby byli 
začleňováni do trhu práce a aby by v této 
souvislosti hrálo klíčovou úlohu celoživotní 
vzdělávání.
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 8

(8) Rámec akcí pro celoživotní rozvoj 
schopností a kvalifikací, jenž přijali evropští 
sociální partneři v březnu 2002, zdůrazňuje, 
že chtějí-li si podniky zachovat 
konkurenceschopnost, musejí své struktury 
přizpůsobovat stále rychleji. Týmová práce, 
vyrovnání hierarchií, decentralizace 
pravomocí a větší potřeba schopností 
vykonávat více úkolů najednou přispívají k 
rozvoji „učících se organizací“. Schopnost 
organizací definovat schopnosti, mobilizovat 
je a uznat je a podpora jejich rozvoje u všech 
zaměstnanců je v této souvislosti základem 
nových strategií konkurenceschopnosti.

(8) Rámec akcí pro celoživotní rozvoj 
schopností a kvalifikací, jenž přijali evropští 
sociální partneři v březnu 2002, zdůrazňuje, 
že chtějí-li si podniky zachovat 
konkurenceschopnost, musejí své struktury 
přizpůsobovat stále rychleji. Týmová práce, 
vyrovnání hierarchií, decentralizace 
pravomocí a větší potřeba schopností 
vykonávat více úkolů najednou a 
flexibilizace pracovní doby přispívají 
k rozvoji „učících se organizací“. Schopnost 
organizací definovat schopnosti, mobilizovat 
je a uznat je a podpora jejich rozvoje u všech 
zaměstnanců je v této souvislosti základem 
nových strategií konkurenceschopnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Flexibilizace pracovní doby představuje důležitý faktor pro produktivitu, pokud ve smyslu 
decentralizace umožňuje zaměstnanci nakládat se svým časem samostatněji a efektivněji. 
Schopnost sjednotit profesní závazky a osobní přání, jakož i využití nabídky ke vzdělávání 
nebo tvůrčí činnosti může sama o sobě přispívat k silnější motivaci, což působí pozitivně na 
konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 9

(9) Maastrichtská studie o odborném 
vzdělávání a přípravě naznačuje 
značné rozdíly mezi úrovní vzdělání, 
kterou požadují nová zaměstnání, a 
úrovní vzdělání pracovní síly 
v Evropě. Více než jedna třetina 
evropské pracovní síly (80 milionů 
osob) má nízkou kvalifikaci, ačkoli 
podle odhadů bude do roku 2010 

(9) Maastrichtská studie o odborném 
vzdělávání a přípravě naznačuje značné 
rozdíly mezi úrovní vzdělání, kterou 
požadují nová zaměstnání, a úrovní vzdělání 
pracovní síly v Evropě. Více než jedna 
třetina evropské pracovní síly (80 milionů 
osob) má nízkou kvalifikaci, ačkoli podle 
odhadů bude do roku 2010 téměř 50 % 
nových pracovních míst vyžadovat 
kvalifikaci na terciární úrovni, skoro 40 % 
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téměř 50 % nových pracovních míst 
vyžadovat kvalifikaci na terciární 
úrovni, skoro 40 % vyšší 
středoškolské vzdělání a pouze 
přibližně 15 % pracovních míst bude 
vhodných pro osoby se základním 
vzděláním.

vyšší středoškolské vzdělání a pouze 
přibližně 15 % pracovních míst bude 
vhodných pro osoby se základním 
vzděláním. Odborná příprava a předání 
klíčových kvalifikací samy nemohou 
zabránit tomu, že za takové situace i v roce 
2010 budou miliony lidí trvale vyloučeny 
z trhu práce, a musí je tedy doprovázet 
velké úsilí směřující k tvorbě pracovních 
míst pro tuto skupinu obyvatelstva.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Četné studie dokládají, že celoživotní 
vzdělávání je ku prospěchu většinou těm 
osobám, které nabyly solidní úrovně 
vzdělání již během svého základního 
vzdělání, a že zkrácené základní vzdělání 
lze dohonit celoživotním vzděláváním jen 
ztěží.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 13

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet základní vědomosti, 
jakož i klíčové schopnosti na úroveň, která 
je připraví na další vzdělávání a dospělost, a 
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klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 
schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i další 
související politiky, jakými je politika 
zaměstnanosti a sociální politika a další 
politiky týkající se mládeže.

aby byli dospělí schopni své klíčové 
schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 
schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i další 
související politiky, jakými je politika 
zaměstnanosti a sociální politika a další 
politiky týkající se mládeže.

Or. el

Odůvodnění

Aktualizace vzdělávací nabídky se musí vztahovat jak na odborné kvalifikace, tak i na 
rozšiřování vědomostí a vytváření pracujících občanů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 13

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 
klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 
klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a
odborné přípravy, zaměstnavatelům, 
sociálním partnerům a samotným 
studujícím poskytuje společný evropský 
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schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i další 
související politiky, jakými je politika 
zaměstnanosti a sociální politika a další 
politiky týkající se mládeže.

referenční nástroj pro klíčové schopnosti, 
který usnadní reformy na vnitrostátní úrovni 
a výměny informací mezi členskými státy a 
Komisí v rámci pracovního programu 
„Vzdělávání a odborná příprava 2010“ 
s cílem dosáhnout dohodnutých evropských 
referenčních úrovní. Doporučení rovněž 
podporuje i další související politiky, jakými 
je politika zaměstnanosti a sociální politika a 
další politiky týkající se mládeže.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 13

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 
klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 
schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i další 
související politiky, jakými je politika 

(13) Cílem tohoto doporučení je přispět 
k rozvoji kvalitního vzdělávání 
podporováním a doplňováním akcí 
členských států, jež mají zajistit, aby 
systémy počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy nabízely všem mladým lidem 
způsoby, jak rozvíjet klíčové schopnosti na 
úroveň, která je připraví na další vzdělávání 
a dospělost, a aby byli dospělí schopni své 
klíčové schopnosti rozvíjet a aktualizovat 
prostřednictvím komplexního a všeobecného 
celoživotního vzdělávání. Politickým 
činitelům, poskytovatelům vzdělávání a 
odborné přípravy, zaměstnavatelům a 
samotným studujícím poskytuje společný 
evropský referenční nástroj pro klíčové 
schopnosti, který usnadní reformy na 
vnitrostátní úrovni a výměny informací mezi 
členskými státy a Komisí v rámci 
pracovního programu „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ s cílem dosáhnout 
dohodnutých evropských referenčních 
úrovní. Doporučení rovněž podporuje i 
politiku zaměstnanosti a sociální politiku, 
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zaměstnanosti a sociální politika a další 
politiky týkající se mládeže.

jakož i ty politické oblasti, které jsou 
v přímém, či nepřímém vztahu s odborným 
vzděláváním a přípravou.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 21
Doporučení 1

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem 
mladým lidem prostředek, jak rozvíjet 
klíčové schopnosti na úroveň, která je 
připraví na dospělost a která bude základem 
pro další vzdělávání a pracovní život;

1. zajistit, aby všeobecné a odborné 
vzdělávání a odborná příprava poskytovaly 
všem mladým lidem prostředek, jak rozvíjet 
klíčové schopnosti na úroveň, která je 
připraví na dospělost a která bude základem 
pro další vzdělávání a pracovní život;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 22
Doporučení 1

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem prostředek, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na 
dospělost a která bude základem pro další 
vzdělávání a pracovní život;

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem základ solidních všeobecných znalostí 
ve všech oborech a prostředek, jak rozvíjet 
klíčové schopnosti na úroveň, která je 
připraví na dospělost a která bude základem 
pro další vzdělávání a pracovní život;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 23
Doporučení 1a (nové)

1a. zajistit, aby byly mladým lidem nabízeny 
diverzifikované vzdělávací postupy stejné 
hodnoty a přizpůsobené duševním sklonům 
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každého jednotlivce;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 24
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu; především mají být 
zohledňováni mladí přistěhovalci, jimž 
chybí základní dovednosti a klíčové 
schopnosti pro další vzdělávání a tak i 
perspektiva pro úplné začlenění;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 25
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu; především mají být 
zohledňováni mladí přistěhovalci, jimž 
chybí základní dovednosti a klíčové 
schopnosti, které jsou žádoucí pro 
úspěšnou účast na vzdělávání a odborné 
přípravě, a jejichž frustrace se občas může 
projevit v násilí;
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Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje pro stanovisko vyžaduje určité zmírnění přidáním slova 
„občas”, jelikož frustrace ne vždy vyústí v násilí.

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 26
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 27
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi či diskriminací 
vyžadují při využívání svého vzdělávacího 
potenciálu zvláštní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Mann

Pozměňovací návrh 28
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
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vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu; platí to především pro 
mladé migrující ženy a muže, jimž chybí 
základní dovednosti a klíčové schopnosti 
pro úspěšné zapojení do vzdělávání a 
dalšího odborného vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 29
Doporučení 2

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro ty občany, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují zvláštní
vzdělání; to platí zejména pro zaměstnance, 
pro něž nedostatek aktualizovaných znalostí 
a odpovídající odborné kvalifikace 
představuje překážku při hledání či při 
získání pracovního místa, nebo dokonce 
překážku při zlepšování svých životních 
podmínek a životních podmínek své rodiny;

Or. el

Odůvodnění

Zde jde o to, že s ohledem na zaměstnance je odděleně poukazováno na nedostatek znalostí a 
schopností.

Pozměňovací návrh, který předložil Philip Bushill-Matthews

Pozměňovací návrh 30
Doporučení 2
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2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro mladé lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu;

2. zajistit, aby byla učiněna příslušná 
opatření pro lidi, kteří z důvodu 
vzdělávacích znevýhodnění způsobených 
osobními, sociálními, kulturními nebo 
ekonomickými okolnostmi vyžadují při 
využívání svého vzdělávacího potenciálu 
zvláštní podporu; to platí především pro ty 
mladé přistěhovalce, jimž chybí základní 
dovednosti a klíčové schopnosti pro 
úspěšné zapojení do vzdělávání a jejichž 
frustrace se občas může projevit v násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 31
Doporučení 2a (nové)

2a. zajistit, aby mladí lidé neopouštěli 
vzdělávací a odborné vzdělávací systémy 
ještě předtím, než získají níže uvedené 
klíčové schopnosti, a aby neztroskotali při 
vstupu na trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 32
Doporučení 2a (nové)

2a. vytvořit systémy péče o děti, díky nimž 
bude zajištěno, že rozhodnutí mít dítě 
nepovede zejména pro ženy nutně k tomu, 
že budou vyloučeny z konkurenčního běhu 
o zvýšení znalostí a kvalifikace, a tím že se 
budou muset vzdát své profesní 
budoucnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 33
Doporučení 3

3. zajistit, aby byli dospělí schopni rozvíjet a 
aktualizovat klíčové schopnosti po celý život 
a aby byla zvláštní pozornost věnována 
cílovým skupinám, jež byly ve 
vnitrostátním, regionálním a/nebo místním 
kontextu stanoveny jako prioritní;

3. zajistit, aby byli dospělí schopni rozvíjet a 
aktualizovat základní vědomosti, jakož i 
klíčové schopnosti po celý život a aby byla 
zvláštní pozornost věnována cílovým 
skupinám, jež byly ve vnitrostátním, 
regionálním a/nebo místním kontextu 
stanoveny jako prioritní;

Or. el

Odůvodnění

Aktualizace vzdělávací nabídky se musí vztahovat jak na odbornou kvalifikaci, tak i na 
rozšiřování vědomostí a vytváření pracujících občanů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 34
Doporučení 3a (nové)

3a. zajistit, aby schopnosti získané během 
celoživotního vzdělávání byly uznány a 
potvrzeny zhodnocenou kvalifikací, která 
otevře možnosti pro profesní růst;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 35
Doporučení 3a (nové)

3a. ve snaze vypracovat programy k předání 
klíčových kvalifikací zaměstnaným osobám 
s nízkou kvalifikací zohlednit okolnost, že 
druh činnosti, kterou vykonávají je často 
tak vyčerpávající, že získávání znalostí po 
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pracovní činnosti je sotva realizovatelné;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 36
Doporučení 3b (nové)

3b. vypracovat koncepce pro zaměstnávání 
a začlenění těch lidí, které nelze oslovit se 
ctižádostivými plány na předání klíčových 
kvalifikací pro existenci v transformační 
fázi a kteří nemohou nebo již nemohou 
držet krok s koncepcí celoživotního 
vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 37
Doporučení 4

4. zajistit odpovídající infrastrukturu pro 
další vzdělávání a odbornou přípravu 
dospělých, včetně učitelů a školitelů, 
opatření k zajištění jejich přístupnosti a na 
podporu studujících zohledňující rozdílné 
potřeby dospělých;

4. zajistit odpovídající infrastrukturu pro 
další vzdělávání a odbornou přípravu 
dospělých, včetně učitelů a školitelů, jakož i 
opatření pro zlepšení podpory škol 
zlepšením jejich správy a jejich významu, 
opatření k zajištění jejich přístupnosti a na 
podporu studujících zohledňující rozdílné 
potřeby a schopnosti dospělých;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Mann

Pozměňovací návrh 38
Doporučení 4a (nové)

4a. zajistit, že u všech opatření a možností, 
které je třeba vytvořit v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy, budou zohledněny
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zejména potřeby žen a starších osob, jakož i 
znevýhodněných skupin, jako jsou 
zdravotně postižení, dlouhodobě 
nezaměstnaní, žáci, kteří předčasně 
ukončili školní docházku, a lidé s malými 
základními dovednostmi;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 39
Doporučení 4a (nové)

4a. zajistit, aby vedle vzdělávacích opatření 
prováděných ve veřejném sektoru, 
v privátním sektoru a na podnikové úrovni 
byli občanky a občané podporováni 
vhodnými opatřeními při získávání, 
udržování a vytváření schopností;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 40
Doporučení 4a (nové)

4a. zajistit, aby všechna zařízení a 
příležitosti vytvořené v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy braly v úvahu zvláštně 
potřeby znevýhodněných osob, jako jsou 
tělesně postižení, etnické menšiny a 
dlouhodobě nezaměstnaní;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 41
Doporučení 4a (nové)

4a. vybudovat evropský rámec pro 
schopnosti a iniciativy, který bude zaměřen 
na posilování transparentnosti, jakož i na 
uznávání formálního a neformálního 
vzdělání a dovedností;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 42
Doporučení 5

5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a jinými 
politikami týkajícími se mladých lidí a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami;

5. zajistit, aby bylo všeobecné a odborné 
vzdělávání a odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a jinými 
politikami týkajícími se mladých lidí a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 43
Doporučení 5

5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a jinými 
politikami týkajícími se mladých lidí a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami;

5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich odborná příprava jednotlivým 
občanům poskytováno logicky 
prostřednictvím úzkého propojení s politikou 
zaměstnanosti, sociální politikou a jinými 
politikami týkajícími se mladých lidí a 
prostřednictvím spolupráce se sociálními 
partnery a ostatními zúčastněnými stranami, 
a zajistit, aby poskytovatelé vzdělání a 
odborné přípravy byli náležitě vyškoleni 
v oblasti otázek rovnosti a různorodosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 44
Doporučení 5a (nové)

5a. příkladným chováním při kolektivním 
vyjednávání s veřejnou službou 
povzbuzovat sociální partnery k chápání 
předání klíčových kvalifikací a další tvorby 
kvalifikací jako součásti placeného 
pracovního života a k jeho začlenění do 
pracovní doby; dále členským státům 
doporučuje, aby podporovaly přístup 
k dalšímu vzdělávání právními úpravami o 
dovolené pro účely vzdělávání, pokud to ze 
strany sociálních partnerů již nebylo 
upraveno;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Mann

Pozměňovací návrh 45
Doporučení 6a (nové)

6a. zavedení pravidelných hodnocení 
úspěchů, jakých vzdělávací instituce 
v rámci členských států dosáhly při 
předávání klíčových schopností;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 46
Doporučení 6a (nové)

6a. zahrnout do své politiky zaměstnanosti 
a sociální politiky, že zejména v případě 
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úspěšného předání klíčových kvalifikací 
může prostřednictvím stále rychlejšího 
zkracování poločasu vědomostí při 
současně rostoucích nárocích na 
kvalifikaci vést k růstu časově omezených a 
tím k choulostivým zaměstnaneckým 
vztahům a že se zostřuje konkurenční boj 
pro osoby vstupující do zaměstnání 
v neprospěch absolventů středních škol a 
starších zaměstnanců, jejichž rychlost učit 
se je již pomalejší;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 47
Doporučení 6b (nové)

6b. aktivně čelit očekávanému strukturálně 
podmíněnému a trvalému vyloučení části 
obyvatelstva s kvalifikací pod úrovní 
poptávky volného trhu práce, například 
systematickým budování veřejného sektoru 
zaměstnanosti, který v porovnání se 
soukromým sektorem vykazuje díky menším 
tlakům na růst produktivity a růst výnosů 
vyšší kapacitu absorpce pro lidi, kteří jsou 
v konkurenci znevýhodněni;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 48
Doporučení 6a (nové)

6a. využít dokument „Klíčové schopnosti 
pro celoživotní vzdělávání – evropský 
referenční rámec“ jako referenční 
dokument pro bilance kompetencí 
zaměstnanců a pro posouzení profesních 
zkušeností;

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 49
Doporučení 6b (nové)

6b. využít pro pouzení pokroku dosaženého 
při celoživotním vzdělávání, pro porovnání 
výsledků a pokroku mezi regiony a 
členským státy a pro výměnu osvědčených 
postupů existujících v této oblasti dokument 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní 
vzdělávání – evropský referenční rámec“;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 50
Doporučení 6a (nové)

6a. zavést postupy hodnocení, které nabízejí 
informace o praxi v oblasti získávání 
základních znalostí, o znalostech v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií, jakož i o programech, které 
provádějí příslušné regionální úřady a 
podniky;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 51
Doporučení 6a (nové)

6a. zavést regionální či národní klasifikaci, 
která bude poskytovat informace o 
úspěších, kterých při předávání klíčových 
schopností dosáhly vzdělávací instituce 
regionu či členského státu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Ole Christensen

Pozměňovací návrh 52
Doporučení 6a (nové)

6a. zajistit, aby byly práce v souvislosti 
s referenčním rámcem průběžně hodnoceny 
a aby byly na národní, regionální a místní 
úrovni každé dva roky poskytovány 
informace o tom, jakého pokroku bylo 
dosaženo při provádění referenčního rámce 
a vztažných bodů;

Or. da

Odůvodnění

Členské státy, nikoli Komise, by měly být vyzývány k tomu, aby hodnotily práce v souvislosti 
s referenčním rámcem. Podle zásady subsidiarity a zásady legality se musí provádět průběžné 
hodnocení účinků referenčního rámce členských států. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozměňovací návrh 53
Záměr 1

1. podporovat snahy členských států týkající 
se rozvoje jejich systémů vzdělávání a 
odborné přípravy a provádění tohoto 
doporučení, rovněž za použití dokumentu 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní 
vzdělávání – evropský referenční rámec“ 
jako referenčního dokumentu pro usnadnění 
společného učení ve skupinách (tzv. peer 
learning) a výměnu osvědčených postupů, 
sledování vývoje a zpráv o dosaženém 
pokroku prostřednictvím dvouletých zpráv o 
pokroku při pracovním 
programu„Vzdělávání a odborná příprava 
2010“;

1. podporovat snahy členských států týkající 
se rozvoje jejich systémů vzdělávání a 
odborné přípravy a provádění tohoto 
doporučení, rovněž za použití dokumentu 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní 
vzdělávání – evropský referenční rámec“ 
jako referenčního dokumentu pro usnadnění 
společného učení ve skupinách (tzv. peer 
learning), pro instance tvořící politiky, 
vzdělávací instituce, zaměstnance a 
samotné vzdělávající se občany a výměnu 
osvědčených postupů a zpráv o vývoji a 
dosaženém pokroku prostřednictvím 
dvouletých zpráv o pokroku při pracovním 
programu„Vzdělávání a odborná příprava 
2010“;
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Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Castex

Pozměňovací návrh 54
Záměr 3a (nový)

3a. používat při podpoře konvergence 
evropských systémů vzdělávání a odborné 
přípravy, jakož i kvalifikačních systémů 
dokument „Klíčové schopnosti pro 
celoživotní vzdělávání – evropský 
referenční rámec“, aby bylo podporováno 
vzájemné uznávání kvalifikace a mobilita 
kvalifikovaných zaměstnanců;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Mann

Pozměňovací návrh 55
Záměr 4

4. přezkoumat dopad dokumentu „Klíčové 
schopnosti pro celoživotní vzdělávání –
evropský referenční rámec“ v souvislosti 
s pracovním programem „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ a za čtyři roky po 
přijetí tohoto doporučení podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
získaných zkušenosti a důsledcích pro 
budoucnost.

4. tři roky po přijetí tohoto doporučení 
členskými státy provést průzkum, v jakém 
rozsahu bylo toto doporučení v členských 
státech provedeno a zda se díky tomu snížil 
počet občanek a občanů, kteří nemají nutné 
základní znalosti a klíčové schopnosti, a 
předat výsledky Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 56
Záměr 4

4. přezkoumat dopad dokumentu „Klíčové 4. tři roky po přijetí tohoto doporučení 
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schopnosti pro celoživotní vzdělávání –
evropský referenční rámec“ v souvislosti 
s pracovním programem „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ a za čtyři roky po 
přijetí tohoto doporučení podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
získaných zkušenosti a důsledcích pro 
budoucnost.

členskými státy prověřit, do jaké míry bylo 
toto doporučení v členských státech 
provedeno a zda se díky tomu snížil počet 
občanek a občanů, kteří nemají nutné 
základní znalosti a klíčové schopnosti, a 
předat výsledky Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zpravodaje pro stanovisko přináší sice vyjasnění, je ale zapotřebí dát 
přednost tomu, aby členské státy dostaly lhůtu v trvání tří let předtím, než bude přezkoumáno 
provádění, jelikož schémata převedení jsou v některých zemí příliš dlouhodobá.

Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 57
Záměr 4

4. přezkoumat dopad dokumentu „Klíčové 
schopnosti pro celoživotní vzdělávání –
evropský referenční rámec“ v souvislosti 
s pracovním programem „Vzdělávání a 
odborná příprava 2010“ a za čtyři roky po 
přijetí tohoto doporučení podat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
získaných zkušenosti a důsledcích pro 
budoucnost.

4. vyzvat členské státy, aby dva roky po 
přijetí tohoto doporučení předaly Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě příslušnou 
zprávu, v níž bude rozepsáno, v jakém 
rozsahu bylo doporučení provedeno, do 
jaké míry klesl počet občanů, kteří 
potřebují základní znalosti a základní 
dovednosti, a konečně jaké byly přímé 
účinky uplatňování doporučení na míru 
zaměstnanosti;

Or. el

Odůvodnění

Kontrola uplatňování návrhů v členských státech se musí rozšířit i na účinky na zaměstnanost.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Mann

Pozměňovací návrh 58
Příloha úvodní část odst. 1

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
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odpovídajících určitému kontextu.
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život.
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit 
klíčové schopnosti na takové úrovni, aby 
byli připraveni na dospělost, a tyto 
schopnosti by si měli dále rozvíjet, 
zachovávat a aktualizovat v rámci 
celoživotního vzdělávání.

odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na společenský a profesní život, a 
tyto schopnosti by si měli dále rozvíjet, 
zachovávat a aktualizovat v rámci 
celoživotního vzdělávání.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 59
Příloha úvodní část odst. 1

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost, a tyto schopnosti by 
si měli dále rozvíjet, zachovávat a 
aktualizovat v rámci celoživotního 
vzdělávání.

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost a profesní život. 
Dále je důležité, aby byly uznávány a 
respektovány rozdílné talenty a schopnosti 
lidí. Následně a neustále, když to je 
žádoucí, by měly být tyto schopnosti 
rozvíjeny, zachovávány a aktualizovány 
v rámci celoživotního vzdělávání.

Or. fr

Odůvodnění

Vzdělávání musí být předáváno v závislosti na potřebách zaměstnanců v určitém okamžiku.
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Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 60
Příloha úvodní část odst. 1

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost, a tyto schopnosti by 
si měli dále rozvíjet, zachovávat a 
aktualizovat v rámci celoživotního 
vzdělávání.

Schopnosti jsou zde definovány jako 
kombinace znalostí, dovedností a postojů 
odpovídajících určitému kontextu. 
Klíčovými schopnostmi jsou schopnosti, jež 
všichni potřebují ke svému osobnímu 
naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, 
sociálnímu začlenění a pro pracovní život. 
Během počátečního vzdělávání a odborné 
přípravy by si měli mladí lidé osvojit klíčové 
schopnosti na takové úrovni, aby byli 
připraveni na dospělost, na život 
zaměstnance, jakož i na život občana 
vědomého si své odpovědnosti a se 
sociálním a ekologickým cítěním, a tyto 
schopnosti by si měli dále rozvíjet, 
zachovávat a aktualizovat v rámci 
celoživotního vzdělávání.

Or. el

Odůvodnění

Školní vzdělání a odpovídající schopnosti musí být mimo jiné provázány se smyslem občanů 
pro své povinnosti a práva.

Pozměňovací návrh, který předložila Maria Matsouka

Pozměňovací návrh 61
Příloha úvodní část odst. 2

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti.
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti. 
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 
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myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení 
problémů, hodnocení rizik, rozhodování a 
ovládání pocitů.

myšlení, tvořivost, iniciativa, zapojení do 
sociálního života, čelení ekologickým 
problémům s odpovídajícím sociálním 
vědomím, řešení problémů, hodnocení rizik, 
rozhodování a ovládání pocitů.

Or. el

Odůvodnění

Školní vzdělání a odpovídající schopnosti musí být mimo jiné provázány se smyslem občanů 
pro své povinnosti a práva.

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 62
Příloha úvodní část odst. 2

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti. 
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 
myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení 
problémů, hodnocení rizik, rozhodování a 
ovládání pocitů. 

Řada schopností se překrývá a je vzájemně 
propojena: základní aspekty jedné oblasti 
budou podporovat schopnosti jiné oblasti. 
Nezbytným základem vzdělání jsou 
elementární základní jazykové dovednosti, 
čtení, psaní, ovládání početních úkonů, 
informační a komunikační technologie a pro 
všechny vzdělávací aktivity je nezbytná 
schopnost umět se učit. Rámec se zabývá 
řadou témat, která hrají svou úlohu ve všech 
osmi klíčových schopnostech: kritické 
myšlení, tvořivost, iniciativa, řešení 
problémů, hodnocení rizik, rozhodování, 
radost z rozhodování, zatížitelnost a 
ovládání pocitů.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 63
Příloha hlava 3 bod A odst. 3

Kladný postoj je v matematice založen na Kladný postoj je v matematice založen na 
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respektování pravdy a na ochotě hledat 
odůvodnění a hodnotit jejich platnost.

ochotě hledat odůvodnění a hodnotit jejich 
platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 64
Příloha hlava 6 definice

Definice: Tyto schopnosti zahrnují všechny 
formy chování, které jedince připravují na 
jeho efektivní a konstruktivní účast na 
společenském a pracovním životě, a to ve 
stále více rozmanitějších společnostech, a na 
řešení případných konfliktů. Občanské 
schopnosti jedince připravují na plné 
zapojení do občanského života na základě 
znalostí sociálních a politických koncepcí a 
struktur a k aktivní a demokratické účasti.

Definice: Tyto schopnosti zahrnují všechny 
formy chování, které jedince připravují na 
jeho efektivní a konstruktivní účast na 
společenském a pracovním životě, a to ve 
stále více rozmanitějších společnostech, a na 
řešení případných konfliktů. Občanské 
schopnosti jedince připravují na plné 
zapojení do občanského života na základě
znalostí sociálních a politických koncepcí a 
struktur a k aktivní a demokratické účasti. 
Cílem celoživotního vzdělávání není totiž 
pouze umět se přizpůsobit změnám, nýbrž 
změny též aktivně utvářet. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Sepp Kusstatscher

Pozměňovací návrh 65
Příloha hlava 6 bod A odst. 1

Pro dosažení osobní a společenské pohody je 
nezbytné pochopit, jak mohou jedinci 
dosáhnout optimálního fyzického a 
psychického zdravotního stavu, který též 
může být zdrojem jejich vlastního bohatství 
či bohatství jejich rodiny, a vědět, jak 
k tomu lze přispět prostřednictvím zdravého 
životního stylu. Pro úspěšné zapojení do 
mezilidských vztahů a do společnosti je 
třeba rozumět pravidlům chování a zvykům, 
které jsou obecně uznávány v různých 
společnostech a prostředích (např. v práci), 
znát základní pojmy v souvislosti 
s jedincem, skupinami, pracovními 

A. Pro dosažení osobní a společenské 
pohody je nezbytné pochopit, jak mohou 
jedinci dosáhnout optimálního fyzického a 
psychického zdravotního stavu, který též 
může být zdrojem jejich vlastního bohatství, 
bohatství uzšího sociálního okolí či 
bohatství jejich rodiny, a vědět, jak k tomu 
lze přispět prostřednictvím zdravého 
životního stylu. Pro úspěšné zapojení do 
mezilidských vztahů a do společnosti je 
třeba rozumět pravidlům chování a zvykům, 
které jsou obecně uznávány v různých 
společnostech a prostředích (např. v práci), 
znát základní pojmy v souvislosti 
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organizacemi, rovným postavením žen a 
mužů, společností a kulturou. Zásadní je 
pochopení multikulturních a socio-
ekonomických rozměrů evropských 
společností a jak se národní kulturní identita 
vzájemně ovlivňuje s evropskou identitou.

s jedincem, skupinami, pracovními 
organizacemi, rovným postavením žen a 
mužů, společností a kulturou. Zásadní je 
pochopení multikulturních a socio-
ekonomických rozměrů evropských 
společností a jak se národní kulturní identita 
vzájemně ovlivňuje s evropskou identitou.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 66
Příloha hlava 7 definice

Definice: Podnikatelskými schopnostmi se 
rozumí schopnost jedince převádět myšlenky 
do praxe, která předpokládá tvořivost, 
schopnost zavádět novinky a nést rizika i 
plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout 
určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro 
všechny v každodenním životě doma a ve 
společnosti, zaměstnancům pomáhá 
pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje 
jim chopit se příležitostí a je základem 
specifičtějších dovedností a znalostí, které 
potřebují podnikatelé zabývající se 
sociálními nebo obchodními činnostmi.

Definice: Podnikatelskými schopnostmi se 
rozumí schopnost jedince převádět myšlenky 
do praxe, která předpokládá tvořivost, 
schopnost zavádět novinky a nést rizika i 
plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout 
určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro 
všechny v každodenním životě doma a ve 
společnosti, zaměstnancům pomáhá 
pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje 
jim chopit se příležitostí a je základem 
specifičtějších dovedností a znalostí, které 
potřebují osoby zabývající se sociálními 
nebo obchodními činnostmi nebo k těmto 
činnostem přispívající, což by mělo 
zahrnovat uvědomování si etických hodnot 
a podporu řádné správy věcí veřejných.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 67
Příloha hlava 7 odst. 1

Mezi nezbytné znalosti patří rozpoznávání 
příležitostí k osobním, profesním a/nebo 
obchodním činnostem, včetně znalosti 

Mezi nezbytné znalosti patří rozpoznávání 
příležitostí k osobním, profesním a/nebo 
obchodním činnostem, včetně znalosti 
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obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, 
ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného 
porozumění ekonomickým mechanismům a 
možnostem a problémům, jimž čelí 
zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si 
rovněž měli být vědomi etického postavení 
podniků a jak tyto podniky mohou být 
dobrým příkladem, např. poctivým 
obchodováním nebo tím, že budou fungovat 
jako sociální podnik.

obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, 
ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného 
porozumění ekonomickým mechanismům a 
možnostem a problémům, jimž čelí 
zaměstnavatel nebo organizace, potřeby 
konstruktivní účasti obou stran průmyslu 
při kolektivním vyjednávání. Jedinci by si 
rovněž měli být vědomi etických hodnot a 
jak tyto podniky mohou být dobrým 
příkladem, např. poctivým obchodováním, 
řádnou správou věcí veřejných nebo tím, že 
budou fungovat jako sociální podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 68
Příloha hlava 7 odst. 2

Dovednosti souvisejí s aktivním řízením 
projektů (které vyžaduje takové dovednosti, 
jakými jsou plánování, organizace, řízení, 
vedení a pověřování, analýza, komunikace, 
projednávání a hodnocení a podávání zpráv) 
a schopností pracovat jak samostatně, tak i 
v týmech. Důležitá je schopnost rozeznat 
něčí silné a slabé stránky a zhodnotit rizika a 
případně, je-li to vhodné, tato rizika nést.

Dovednosti souvisejí s aktivním řízením 
projektů (které vyžaduje takové dovednosti, 
jakými jsou plánování, organizace, řízení, 
vedení a pověřování, analýza, komunikace, 
projednávání a hodnocení a podávání zpráv),
s účinným zastupováním a vyjednáváním a 
schopností pracovat jak samostatně, tak i 
v týmech. Důležitá je schopnost rozeznat 
něčí silné a slabé stránky a zhodnotit rizika a 
případně, je-li to vhodné, tato rizika nést.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 69
Příloha hlava 8 definice

Definice: Uznání důležitosti kreativního 
vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 
různými formami, včetně hudby, 
divadelního umění, literatury a vizuálního 
umění.

Definice: Uznání důležitosti kreativního 
vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 
různými formami, včetně hudby, 
divadelního umění, literatury a vizuálního 
umění. Schopnost vyjádřit se umělecky a 
účastnit se kulturního života.
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Or. de

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 70
Příloha hlava 8 odst. 1

Kulturní znalostí se rozumí základní znalost 
významných kulturních děl, včetně současné 
populární kultury jakožto součásti lidské 
historie v rámci národního a evropského 
kulturního dědictví a jejich místa ve světě.
Je důležité pochopit kulturní a jazykovou 
rozmanitost Evropy (a evropských zemí) a 
potřebu jejího zachování a porozumět vývoji 
obecného vkusu a důležitosti estetických 
faktorů v každodenním životě.

Kulturní znalostí se rozumí základní znalost 
významných kulturních děl, včetně současné 
populární kultury jakožto součásti lidské 
historie. Je důležité pochopit kulturní a 
jazykovou rozmanitost v evropských 
společnostech (regionech světa) a potřebu 
jejího zachování a porozumět důležitosti 
estetických faktorů v každodenním životě.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 71
Příloha hlava 8 odst. 2

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti 
ekonomické možnosti a realizovat je.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento odstavec má sémantický charakter a může být celkové interpretaci textu na škodu.
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Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 72
Příloha hlava 8 odst. 2

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti 
ekonomické možnosti a realizovat je.

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti tvůrčí 
vyjádření a ekonomické možnosti a 
realizovat je.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Gabriele Zimmer

Pozměňovací návrh 73
Příloha hlava 8 odst. 2

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a objevit v kulturní činnosti 
ekonomické možnosti a realizovat je.

Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i 
vyjadřování: vlastního vyjadřování různými 
výrazovými formami díky vrozeným 
schopnostem jedince a jeho smyslu pro 
umělecká díla a představení. Rovněž je 
nutná schopnost dávat vlastní tvůrčí a 
expresivní názory do souvislostí s názory 
jiných a při tom akceptovat rozdíly.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Proinsias De Rossa

Pozměňovací návrh 74
Příloha hlava 8 odst. 3

Základem úcty a otevřeného postoje
k rozmanitosti kulturního vyjadřování je
hluboký smysl pro identitu. Kladný postoj 
zahrnuje též kreativitu, ochotu rozvíjet 
schopnost estetického projevu osobním 

Základem úcty a otevřeného postoje
k rozmanitosti kulturního vyjadřování může 
být smysl pro identitu. Kladný postoj 
zahrnuje též kreativitu, ochotu rozvíjet 
schopnost estetického projevu osobním 
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uměleckým rozvojem a zájmem o kulturní 
život.

uměleckým rozvojem a zájmem o kulturní 
život.

Or. en


