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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 4

4) W zakresie poprawy sytuacji Wspólnoty 
w dziedzinie zatrudnienia, na szczytach 
Rady Europejskiej w marcu 2003 r. i 
grudniu 2003 r. podkreślono potrzebę 
rozwinięcia uczenia się przez całe życie przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na środki 
czynne i zapobiegawcze w odniesieniu do 
osób bezrobotnych i nieaktywnych. 
Podstawą było w tym przypadku 
sprawozdanie grupy specjalnej ds. 
zatrudnienia, w którym podkreślono, jak 
potrzebna jest ludziom umiejętność 
przystosowywania się do zmian, jak istotne 
jest włączanie ludzi w rynek pracy i jak dużą 
rolę ma do odegrania uczenie się przez całe 
życie.

(4) W zakresie poprawy sytuacji Wspólnoty 
w dziedzinie zatrudnienia, na szczytach 
Rady Europejskiej w marcu 2003 r. i 
grudniu 2003 r. podkreślono, powołując się 
na cele lizbońskie, tj. osiągnięcie do 2010 r. 
70% ogólnego poziomu zatrudnienia,
potrzebę rozwinięcia uczenia się przez całe 
życie przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
środki czynne i zapobiegawcze w 
odniesieniu do osób bezrobotnych i 
nieaktywnych. Podstawą było w tym 
przypadku sprawozdanie grupy specjalnej 
ds. zatrudnienia, w którym podkreślono, jak 
potrzebna jest ludziom umiejętność 
przystosowywania się do zmian, jak istotne 
jest włączanie ludzi w rynek pracy i jak dużą 
rolę ma do odegrania uczenie się przez całe 
życie.
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Or. fr

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 8

8) „Ramy działań na rzecz rozwijania 
kompetencji i kwalifikacji przez całe 
życie”, przyjęte przez europejskich 
partnerów społecznych w marcu 2002 r., 
podkreślają konieczność coraz szybszego 
przystosowywania przez przedsiębiorstwa 
swoich struktur dla utrzymania 
konkurencyjności. Praca zespołowa, 
zmniejszenie hierarchiczności, 
decentralizacja odpowiedzialności i 
większa potrzeba wielozadaniowości 
prowadzą do rozwoju instytucji 
edukacyjnych. W tym kontekście zdolność 
organizacji do określania kompetencji, do 
mobilizacji i uznawania ich oraz do 
zachęcania wszystkich pracowników do ich 
rozwijania stanowi podstawę nowych 
strategii na rzecz konkurencyjności.

(8) „Ramy działań na rzecz rozwijania 
kompetencji i kwalifikacji przez całe życie”, 
przyjęte przez europejskich partnerów 
społecznych w marcu 2002 r., podkreślają 
konieczność coraz szybszego 
przystosowywania przez przedsiębiorstwa 
swoich struktur dla utrzymania 
konkurencyjności. Praca zespołowa, 
zmniejszenie hierarchiczności, 
decentralizacja odpowiedzialności i większa 
potrzeba wielozadaniowości oraz 
uelastycznienia czasu pracy prowadzą do 
rozwoju instytucji edukacyjnych. W tym 
kontekście zdolność organizacji do 
określania kompetencji, do mobilizacji i 
uznawania ich oraz do zachęcania 
wszystkich pracowników do ich rozwijania 
stanowi podstawę nowych strategii na rzecz 
konkurencyjności.

Or. pt

Uzasadnienie

Uelastycznienie czasu pracy ma duże znaczenie dla produktywności, o ile w rozumieniu 
decentralizacji umożliwia ono pracownikowi dysponowanie własnym czasem w bardziej 
samodzielny i efektywny sposób. Umiejętność godzenia obowiązków zawodowych i osobistych 
aspiracji, jak np. korzystania z oferty edukacyjnej lub działań twórczych, już sama w sobie 
może się przyczynić do wzmocnienia motywacji, co wpływa pozytywnie na konkurencyjność.

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 9

(9) Badanie z Maastricht dotyczące 
kształcenia i szkolenia zawodowego ujawnia 

(9) Badanie z Maastricht dotyczące 
kształcenia i szkolenia zawodowego ujawnia 
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znaczną lukę pomiędzy poziomami 
wykształcenia wymaganymi w nowych 
miejscach pracy a poziomami osiąganymi 
przez europejskich pracowników. Ponad 
jedną trzecią pracowników w Europie 
(80 mln ludzi) stanowią osoby o niskich 
umiejętnościach, tymczasem według 
szacunków do 2010 r. prawie 50 % nowych 
miejsc pracy będzie wymagało 
wykształcenia wyższego, niewiele poniżej 
40 % – wykształcenia średniego na poziomie 
wyższym, zaś tylko 15 % będzie 
odpowiednie dla osób z wykształceniem 
podstawowym.

znaczną lukę pomiędzy poziomami 
wykształcenia wymaganymi w nowych 
miejscach pracy a poziomami osiąganymi 
przez europejskich pracowników. Ponad 
jedną trzecią pracowników w Europie 
(80 mln ludzi) stanowią osoby o niskich 
umiejętnościach, tymczasem według 
szacunków do 2010 r. prawie 50 % nowych 
miejsc pracy będzie wymagało 
wykształcenia wyższego, niewiele poniżej 
40 % – wykształcenia średniego na poziomie 
wyższym, zaś tylko 15 % będzie 
odpowiednie dla osób z wykształceniem 
podstawowym. W tym kontekście same 
szkolenia i rozwijanie oferty kluczowych 
kwalifikacji to wciąż za mało i w 2010 r. 
miliony ludzi nadal będą trwale wykluczone 
z rynku pracy, w związku z czym konieczne 
jest jednoczesne zintensyfikowanie starań 
na rzecz tworzenia miejsc pracy dla tych 
grup ludności.

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11a) Z licznych badań wynika, że uczenie 
się przez całe życie jest najbardziej 
korzystne dla osób, które uzyskały solidny 
poziom wykształcenia już na etapie 
edukacji podstawowej i że trudno jest 
nadrobić zaległości powstałe wskutek 
skrócenia tego okresu przy pomocy uczenia 
się przez całe życie.

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 13
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(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych. 
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
innych powiązanych polityk, np. w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
oraz innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

(13) Celem niniejszego zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
podstawowej wiedzy i kluczowych 
kompetencji na poziomie przygotowującym 
ich do dalszej nauki oraz dorosłego życia, a 
także zapewniających dorosłym możliwość 
rozwijania i aktualizowania zdobytych 
kluczowych kompetencji poprzez 
korzystanie ze spójnej i kompleksowej 
oferty nauczania przez całe życie. Zawiera 
ono wspólne europejskie ramy referencyjne 
kluczowych kompetencji, przeznaczone dla 
twórców polityki, instytucji oferujących 
edukację i szkolenia, pracodawców oraz 
samych osób uczących się, mające ułatwić 
reformy krajowe oraz wymianę informacji 
między państwami członkowskimi a 
Komisją w ramach programu roboczego 
„Edukacja i Szkolenia 2010” w celu 
osiągnięcia uzgodnionych europejskich 
poziomów referencyjnych. Ponadto 
zalecenie stanowi wsparcie dla innych 
powiązanych polityk, np. w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw społecznych oraz 
innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

Or. el

Uzasadnienie

Aktualizacja oferty edukacyjnej powinna się obejmować zarówno podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, jak również rozwijanie wiedzy i kompetencji osób pracujących zawodowo.

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 13

(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 

(13) Celem niniejszego zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
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uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych. 
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
innych powiązanych polityk, np. w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
oraz innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
partnerów społecznych oraz samych osób 
uczących się, mające ułatwić reformy 
krajowe oraz wymianę informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją w 
ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” w celu osiągnięcia 
uzgodnionych europejskich poziomów 
referencyjnych. Ponadto zalecenie stanowi 
wsparcie dla innych powiązanych polityk, 
np. w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych oraz innych polityk 
dotyczących spraw młodzieży.

Or. de

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 13

(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 

(13) Celem niniejszego zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań państw członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
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kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych. 
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
innych powiązanych polityk, np. w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
oraz innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych. 
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej 
oraz dziedzin polityki, związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z edukacją, 
szkoleniem i dokształcaniem.

Or. de

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 21
Zalecenie 1

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego;

1. Zapewnienie, że systemy edukacji, 
szkolenia i dokształcania oferują wszystkim 
młodym ludziom środki rozwijania 
kluczowych kompetencji na poziomie 
dającym im odpowiednie przygotowanie do 
dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę 
dalszego uczenia się i funkcjonowania 
zawodowego;

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 22
Zalecenie 1

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom fundament solidnej wiedzy ogólnej 
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kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego;

we wszystkich przedmiotach oraz środki 
rozwijania kluczowych kompetencji na 
poziomie dającym im odpowiednie 
przygotowanie do dorosłego życia oraz 
stanowiącym podstawę dalszego uczenia się 
i funkcjonowania zawodowego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 23
Zalecenie 1 a (nowe)

1a. Zagwarantowanie, że przeznaczona dla 
młodych ludzi oferta edukacyjna i 
szkoleniowa będzie zróżnicowana, 
równowartościowa i dostosowana do 
indywidualnego potencjału 
intelektualnego;

Or. fr

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 24
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego; przede wszystkim należy przy 
tym uwzględnić młodych migrantów, którzy 
nie posiadają podstawowych umiejętności i 
kluczowych kompetencji koniecznych do 
dalszego kształcenia i w związku z tym są 
pozbawieni perspektyw na pełną integrację;

Or. de
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 25
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego; odnosi się to przede 
wszystkim do młodych migrantów, którzy 
nie posiadają podstawowych umiejętności i 
kluczowych kompetencji koniecznych do 
skutecznego uczestniczenia w szkoleniach i 
dalszym kształceniu i których frustracja 
przeradza się niekiedy w przemoc;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka sprawozdawcy wymaga pewnego złagodzenie poprzez dodanie określenia 
„niekiedy”, ponieważ frustracja nie zawsze przeradza się w przemoc.

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 26
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

Or. de

Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 27
Zalecenie 2
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2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych albo z powodu 
dyskryminacji potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 28
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego; odnosi się to przede 
wszystkim do tych młodych migrantów, 
którzy nie posiadają podstawowych 
umiejętności i kluczowych kompetencji 
koniecznych do skutecznego uczestniczenia 
w szkoleniach i dalszym kształceniu;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 29
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
obywateli, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnych 
działań szkoleniowych; odnosi się to przede 
wszystkim do pracowników, dla których 
brak aktualnej wiedzy i odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych jest przeszkodą w 
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poszukiwaniu lub zdobyciu pracy, a nawet 
w poprawie warunków ich życia i życia ich 
rodzin;

Or. el

Uzasadnienie

Chodzi tutaj o zwrócenie szczególnej uwagi na brak wiedzy i umiejętności w odniesieniu do 
pracowników.

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 30
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego; dotyczy to przede wszystkim 
części młodych migrantów, którzy nie 
posiadają podstawowych umiejętności i 
kluczowych kompetencji koniecznych do 
skutecznego uczestniczenia w szkoleniach i 
dalszym kształceniu i których frustracja 
może przerodzić się w przemoc;

Or. en

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 31
Zalecenie 2 a (nowe)

2a. Zagwarantowanie, że tacy młodzi ludzie 
nie będą rezygnować z edukacji i szkolenia 
przed uzyskaniem kluczowych kompetencji, 
o których mowa poniżej, i że ich wejście na 
rynek pracy nie zakończy się porażką;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 32
Zalecenie 2 a (nowe)

2a. Tworzenie systemów opieki nad 
dziećmi, które zagwarantują, że decyzja o 
posiadaniu dziecka nie będzie się wiązała 
nieuchronnie, szczególnie w przypadku 
kobiet, z ich wykluczeniem z wyścigu o 
wiedzę i wyższe kwalifikacje, a co za tym 
idzie z rezygnacją z przyszłości zawodowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 33
Zalecenie 3

3. Zapewnienie osobom dorosłym 
możliwości rozwijania i aktualizowania 
kluczowych kompetencji przez całe życie, a
także szczególnej koncentracji na grupach 
określonych jako priorytetowe w kontekście 
krajowym, regionalnym i/lub lokalnym;

3. Zapewnienie osobom dorosłym 
możliwości rozwijania i aktualizowania 
podstawowej wiedzy i kluczowych 
kompetencji przez całe życie, a także 
szczególnej koncentracji na grupach określo-
nych jako priorytetowe w kontekście 
krajowym, regionalnym i/lub lokalnym;

Or. el

Uzasadnienie

Aktualizacja oferty edukacyjnej powinna się odnosić zarówno do kwalifikacji zawodowych, 
jak również rozwijania wiedzy i kompetencji osób pracujących zawodowo.

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 34
Zalecenie 3 a (nowe)

3a. Zagwarantowanie, że potwierdzeniem 
umiejętności uzyskanych w procesie 
uczenia się przez całe życie będą uznane i 
wyższe kwalifikacje, które stworzą 
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możliwości kariery zawodowej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 35
Zalecenie 3 a (nowe)

3a. Uwzględnienie w działaniach 
związanych z programami na rzecz 
rozwijania kluczowych kompetencji 
skierowanymi do pracowników nisko 
wykwalifikowanych faktu, że wykonywane 
przez nich czynności często są tak 
wyczerpujące, iż nauka po zakończeniu 
pracy właściwie nie wchodzi w rachubę;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 36
Zalecenie 3 b (nowe)

3b. Opracowanie koncepcji zatrudnienia i 
integracji ludzi, których nie można 
uwzględnić w ambitnych planach 
rozwijania kluczowych kompetencji 
przydatnych w okresie przejścia do 
społeczeństwa informacyjnego i którzy nie 
są lub przestali być w stanie realizować 
koncepcję uczenia się przez całe życie;

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 37
Zalecenie 4

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 
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i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, 
środków zapewniających dostęp oraz 
wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby osób 
dorosłych;

i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, a 
także środków służących poprawie wsparcia 
szkół poprzez poprawę ich zarządzania i 
statusu, środków zapewniających dostęp 
oraz wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby
i zdolności osób dorosłych;

Or. el

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 38
Zalecenie 4 a (nowe)

4a. Zapewnienie, że wszelkie kroki i 
stwarzane możliwości w zakresie edukacji i 
szkoleń uwzględnią w szczególności 
potrzeby kobiet i osób starszych oraz grup 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
osoby niepełnosprawne, osoby pozostające
przez dłuższy czas bez zatrudnienia, osoby 
porzucające naukę szkolną oraz osoby 
posiadające niskie umiejętności 
podstawowe;

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 39
Zalecenie 4 a (nowe)

4a. Zapewnienie obywatelom oprócz 
programów edukacyjnych realizowanych w 
sektorze publicznym i prywatnym oraz na 
poziomie przedsiębiorstw wsparcia w formie 
odpowiednich środków służących 
opanowaniu, utrzymaniu i rozwijaniu 
umiejętności;

Or. fr
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Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 40
Zalecenie 4 a (nowe)

4a. Zapewnienie, że w ramach wszelkich 
instytucji i możliwości stwarzanych w 
zakresie edukacji i szkolenia uwzględnione 
zostaną w szczególności potrzeby osób 
najmniej uprzywilejowanych, takich jak 
osoby niepełnosprawne, mniejszości 
etniczne oraz osoby pozostające przez 
dłuższy czas bez zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 41
Zalecenie 4 a (nowe)

4a. Stworzenie europejskich ram 
kompetencji i inicjatyw, których celem 
byłoby wzmocnienie przejrzystości, a także 
uznanie formalnej i nieformalnej edukacji 
oraz umiejętności;

Or. el

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 42
Zalecenie 5

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej 
i szkoleniowej przeznaczonej dla osób 
dorosłych dla poszczególnych obywateli 
poprzez ścisłe powiązanie z politykami 
zatrudnienia, politykami społecznymi i 
innymi politykami dotyczącymi młodzieży, 
a także poprzez współpracę z partnerami 
społecznymi i innymi zaangażowanymi 
stronami;

5. Zapewnienie spójności oferty w zakresie 
edukacji, szkolenia i dokształcania dla 
poszczególnych obywateli poprzez ścisłe 
powiązanie z z politykami zatrudnienia, 
politykami społecznymi i innymi politykami 
dotyczącymi młodzieży, a także poprzez 
współpracę z partnerami społecznymi i 
innymi zaangażowanymi stronami;

Or. de
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Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 43
Zalecenie 5

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej 
i szkoleniowej przeznaczonej dla osób 
dorosłych dla poszczególnych obywateli 
poprzez ścisłe powiązanie z politykami 
zatrudnienia, politykami społecznymi i 
innymi politykami dotyczącymi młodzieży, 
a także poprzez współpracę z partnerami 
społecznymi i innymi zaangażowanymi 
stronami;

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej 
i szkoleniowej przeznaczonej dla osób 
dorosłych dla poszczególnych obywateli 
poprzez ścisłe powiązanie z politykami 
zatrudnienia, politykami społecznymi i 
innymi politykami dotyczącymi młodzieży, 
a także poprzez współpracę z partnerami 
społecznymi i innymi zaangażowanymi 
stronami oraz zagwarantowanie, że 
instytucje oferujące edukację i szkolenia 
zostaną odpowiednio przygotowane w 
zakresie równouprawnienia i 
różnorodności;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 44
Zalecenie 5 a (nowe)

5a. Zachęcenie partnerów społecznych 
poprzez wzorcową postawę w układach 
zbiorowych z usługami publicznymi do 
uznania rozwoju kluczowych kompetencji i 
dalszego podnoszenia kwalifikacji za część 
płatnego życia zawodowego i zaliczyć je do 
czasu pracy; ponadto zalecenie państwom 
członkowskim promowania dostępu do 
szkoleń za pomocą środków legislacyjnych 
w zakresie urlopów szkoleniowych, o ile nie 
zostało to już uregulowane przez partnerów 
społecznych;

Or. de
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 45
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Wprowadzenie regularnych ocen 
sukcesów osiąganych w rozwijaniu 
kluczowych kompetencji przez instytucje 
oferujące edukację w państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 46
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Uwzględnienie w polityce zatrudnienia i 
polityce społecznej faktu, że nawet przy 
skutecznym rozwijaniu kluczowych 
kompetencji może dojść do wzrostu czasowo 
ograniczonych i przez to niepewnych miejsc 
pracy wskutek coraz szybszego skracania 
się okresu połowicznego rozpadu wiedzy 
(half-life of knowledge) przy jednoczesnym 
wzroście wymagań odnośnie do kwalifikacji 
i że zaostrzająca się konkurencja wśród 
osób wchodzących na rynek pracy odbija 
się niekorzystnie na tych, którzy zakończyli 
naukę poniżej poziomu szkoły średniej, oraz 
na starszych pracowników, których 
szybkość uczenia się uległa spowolnieniu;

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 47
Zalecenie 6 b (nowe)

6b. Aktywne podejście do kwestii 
prawdopodobnego długotrwałego i 
uwarunkowanego strukturalnie 
wykluczenia części społeczeństwa z 
kwalifikacjami poniżej zapotrzebowania 
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wolnego rynku pracy, na przykład poprzez 
konsekwentną rozbudowę publicznego 
sektora zatrudnienia, który w porównaniu z 
sektorem prywatnym ma dzięki mniejszej 
presji związanej ze wzrostem produkcji i
zysków większy potencjał absorpcji osób 
niezdolnych do podjęcia konkurencji;

Or. de

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 48
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Wykorzystanie dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” jako 
odniesienia przy ocenie kwalifikacji oraz 
doświadczenia zawodowego pracowników; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 49
Zalecenie 6 b (nowe)

6b. Wykorzystanie dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” do oceny 
postępów osiągniętych w procesie uczenia 
się przez całe życie, porównania wyników i 
postępów regionów i państw członkowskich 
oraz do wymiany istniejących w tej 
dziedzinie dobrych praktyk;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 50
Zalecenie 6 a (nowe)
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6a. Wprowadzenie regionalnych 
mechanizmów oceny, które dostarczałyby 
informacji na temat metod przyswajania 
podstawowej wiedzy, umiejętności w 
zakresie technologii ICT oraz na temat 
programów realizowanych przez właściwe 
organy regionalne i przedsiębiorstwa;

Or. el

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 51
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Wprowadzenie rankingów regionalnych 
lub krajowych, dostarczających informacji 
o tym, jakie sukcesy odnoszą instytucje 
oferujące edukację w danym regionie lub 
państwie członkowskim w rozwijaniu 
kluczowych kompetencji;

Or. fr

Poprawkę złożył Ole Christensen

Poprawka 52
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Zapewnienie, że działania związane z 
ramami referencyjnymi będą poddawane 
regularnej ocenie i że co dwa lata na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym gromadzone będą informacje na 
temat postępów osiągniętych w realizacji 
ram referencyjnych i związanych z nimi 
poziomów odniesienia;

Or. da

Uzasadnienie

Ocena prac związanych z ramami referencyjnymi powinna należeć do państw członkowskich, 
a nie do Komisji. Zgodnie z zasadami pomocniczości i zgodności z prawem to państwa 
członkowskie powinny dokonywać regularnej oceny efektów ram referencyjnych.
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 53
Działanie 1

1. Pomoc w działaniach państw 
członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia dla ułatwienia 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a 
także poprzez śledzenie rozwoju i 
informowanie o postępach w dwuletnich 
sprawozdaniach na temat programu 
roboczego „Edukacja i Szkolenia 2010”;

1. Pomoc w działaniach państw 
członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia dla organów 
odpowiedzialnych za tworzenie polityki, 
placówek edukacyjnych, pracowników i 
uczących się obywateli w celu ułatwienia 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a 
także poprzez informowanie o rozwoju i 
postępach w dwuletnich sprawozdaniach na 
temat programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010”;

Or. el

Poprawkę złożyła Françoise Castex

Poprawka 54
Działanie 3 a (nowy)

3a. Wykorzystanie dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” do 
promowania konwergencji europejskich 
systemów edukacji i szkolenia oraz 
systemów podnoszenia kwalifikacji w celu 
wspierania wzajemnego uznawania 
kwalifikacji i mobilności 
wykwalifikowanych pracowników;

Or. fr
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 55
Działanie 4

4. Przeanalizowanie skutków 
wykorzystywania dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” w 
ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” oraz sporządzenie, po
upływie czterech lat od przyjęcia 
niniejszego zalecenia, sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady na temat 
uzyskanych doświadczeń oraz konsekwencji 
na przyszłość.

4. Po upływie trzech lat od przyjęcia 
niniejszego zalecenia przez państwa 
członkowskie uzyskanie informacji, w 
jakim zakresie wprowadziły one w życie 
niniejsze zalecenie oraz czy wskutek tego 
zmniejszyła się liczba obywateli 
nieposiadających koniecznych 
podstawowych umiejętności i kluczowych 
kompetencji, a także przedstawienie 
wyników Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 56
Działanie 4

4. Przeanalizowanie skutków 
wykorzystywania dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” w 
ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” oraz sporządzenie, po 
upływie czterech lat od przyjęcia 
niniejszego zalecenia, sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady na temat 
uzyskanych doświadczeń oraz konsekwencji 
na przyszłość.

4. Po upływie trzech lat od przyjęcia 
niniejszego zalecenia przez państwa 
członkowskie uzyskanie informacji, w 
jakim zakresie wprowadziły one w życie 
niniejsze zalecenie oraz czy wskutek tego 
zmniejszyła się liczba obywateli 
nieposiadających koniecznych 
podstawowych umiejętności i kluczowych 
kompetencji, a także przedstawienie 
wyników Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka sprawozdawcy służy wprawdzie wyjaśnieniu tekstu, ale bardziej wskazane jest 
zapewnienie państwom członkowskim okresu trzech lat przed kontrolą procesu wdrażania, 
ponieważ w niektórych państwach trwa on dłużej.
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Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 57
Działanie 4

4. Przeanalizowanie skutków 
wykorzystywania dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” w 
ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” oraz sporządzenie, po 
upływie czterech lat od przyjęcia 
niniejszego zalecenia, sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady na temat 
uzyskanych doświadczeń oraz konsekwencji 
na przyszłość.

4. Wezwanie państw członkowskich do 
przedłożenia Komisji, Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie dwa lata po 
przyjęciu niniejszego zalecenia 
odpowiedniego sprawozdania 
określającego, w jakim stopniu udało się 
wdrożyć zalecenie, na ile zmniejszyła się 
liczba obywateli potrzebujących 
podstawowych umiejętności i wreszcie, 
jakie były bezpośrednie skutki stosowania 
zalecenia dla poziomu zatrudnienia;

Or. el

Uzasadnienie

Kontrola stosowania propozycji w państwach członkowskich musi obejmować również wpływ 
na sytuację w dziedzinie zatrudnienia.

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 58
Załącznik, wstęp, ustęp 1

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
życia; kluczowe kompetencje powinny być
dalej rozwijane, utrzymywane i
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia ludzie powinni 
posiadać kluczowe kompetencje w stopniu 
przygotowującym ich do życia społecznego 
i zawodowego, a także rozwijać, 
utrzymywać i aktualizować kluczowe 
kompetencje w toku uczenia się przez całe 
życie.

Or. de
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 59
Załącznik, wstęp, ustęp 1

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
życia; kluczowe kompetencje powinny być 
dalej rozwijane, utrzymywane i 
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego i 
zawodowego życia. Ponadto ważne jest 
uznanie i poszanowanie dla różnych 
talentów i umiejętności ludzi. Zawsze gdy 
jest to konieczne, powinny one być dalej 
rozwijane, utrzymywane i aktualizowane w 
toku uczenia się przez całe życie.

Or. fr

Uzasadnienie

Edukacja powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb pracownika.

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 60
Załącznik, wstęp, ustęp 1

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
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stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
życia; kluczowe kompetencje powinny być 
dalej rozwijane, utrzymywane i 
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
życia, do życia zawodowego oraz 
funcjonowania jako odpowiedzialny 
obywatel o wysokiej świadomości społecznej 
i ekologicznej; kluczowe kompetencje 
powinny być dalej rozwijane, utrzymywane i 
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

Or. el

Uzasadnienie

Edukacja szkolna i odpowiednie umiejętności powinny być łączone m. in. z uwrażliwianiem 
obywateli na ich obowiązki i prawa.

Poprawkę złożyła Maria Matsouka

Poprawka 61
Załącznik, wstęp, ustęp 2

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane: 
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. Dobre 
opanowanie podstawowych umiejętności 
językowych, czytania, pisania, liczenia i 
umiejętności informatycznych jest 
niezbędną podstawą uczenia się; zdolność 
uczenia się sprzyja wszelkim innym 
działaniom kształceniowym. Niektóre 
zagadnienia mają zastosowanie we 
wszystkich elementach Ram – krytyczne 
myślenie, twórczość, podejmowanie 
inicjatyw, rozwiązywanie problemów, ocena 
ryzyka i konstruktywne kierowanie 
emocjami są istotne we wszystkich ośmiu 
kompetencjach.

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane: 
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. Dobre 
opanowanie podstawowych umiejętności 
językowych, czytania, pisania, liczenia i 
umiejętności informatycznych jest 
niezbędną podstawą uczenia się; zdolność 
uczenia się sprzyja wszelkim innym 
działaniom kształceniowym. Niektóre 
zagadnienia mają zastosowanie we 
wszystkich elementach ram – krytyczne 
myślenie, kreatywność, podejmowanie 
inicjatyw, uczestnictwo w życiu społecznym, 
odpowiednia świadomość społeczna w 
podejściu do kwestii ochrony środowiska, 
rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, 
podejmowanie decyzji i konstruktywne 
kierowanie emocjami są istotne we 
wszystkich ośmiu kompetencjach.

Or. el

Uzasadnienie

Edukacja szkolna i odpowiednie umiejętności powinny być łączone m. in. z uwrażliwianiem 



AM\609296PL.doc PE 371.929v01-00 24/30 AM\

PL

obywateli na ich obowiązki i prawa.

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 62
Załącznik, wstęp, ustęp 2

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane: 
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. Dobre 
opanowanie podstawowych umiejętności 
językowych, czytania, pisania, liczenia i 
umiejętności informatycznych jest 
niezbędną podstawą uczenia się; zdolność 
uczenia się sprzyja wszelkim innym 
działaniom kształceniowym. Niektóre 
zagadnienia mają zastosowanie we 
wszystkich elementach Ram – krytyczne 
myślenie, twórczość, podejmowanie 
inicjatyw, rozwiązywanie problemów, ocena 
ryzyka i konstruktywne kierowanie 
emocjami są istotne we wszystkich ośmiu 
kompetencjach.

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane: 
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. Dobre 
opanowanie podstawowych umiejętności:
językowych, czytania, pisania, liczenia i 
umiejętności informatycznych jest 
niezbędną podstawą uczenia się; zdolność 
uczenia się sprzyja wszelkim innym 
działaniom kształceniowym. Niektóre 
zagadnienia mają zastosowanie we 
wszystkich elementach ram – krytyczne 
myślenie, kreatywność, podejmowanie 
inicjatyw, rozwiązywanie problemów, ocena 
ryzyka, podejmowanie decyzji, gotowość do 
podejmowania decyzji, odporność i 
konstruktywne kierowanie emocjami są 
istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach.

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 63
Załącznik, tytuł 3 litera A ustęp 3

Pozytywna postawa w matematyce opiera 
się na szacunku do prawdy i chęci szukania 
przyczyn i oceniania ich zasadności.

Pozytywna postawa w matematyce opiera 
się na chęci szukania przyczyn i oceniania 
ich zasadności.

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 64
Załącznik, tytuł 6 definicja
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Definicja: Kompetencje te obejmują pełny 
zakres zachowań przygotowujących osoby 
do skutecznego i konstruktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym, szczególnie w 
społeczeństwach charakteryzujących się 
coraz większą różnorodnością, a także 
rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. 
Kompetencje obywatelskie przygotowują 
osoby do pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim na podstawie znajomości 
pojęć i struktur społecznych i politycznych 
oraz poczuwania się do aktywnego i 
demokratycznego uczestnictwa.

Definicja: Kompetencje te obejmują pełny 
zakres zachowań przygotowujących osoby 
do skutecznego i konstruktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i 
zawodowym, szczególnie w 
społeczeństwach charakteryzujących się 
coraz większą różnorodnością, a także 
rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. 
Kompetencje obywatelskie przygotowują 
osoby do pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim na podstawie znajomości 
pojęć i struktur społecznych i politycznych 
oraz poczuwania się do aktywnego i 
demokratycznego uczestnictwa. Celem 
uczenia się przez całe życie jest bowiem nie 
tylko zdolność dostosowywania się do 
zmian, ale też aktywnego wpływania na te 
zmiany.

Or. de

Poprawkę złożył Sepp Kusstatscher

Poprawka 65
Załącznik, tytuł 6 litera A ustęp 1

A. Dobro osobiste i społeczne wymaga 
świadomości, w jaki sposób można 
zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego, rozumianego 
również jako zasób danej osoby i jej 
rodziny, a także wiedzy, w jaki sposób może 
się do tego przyczynić odpowiedni styl 
życia. Dla powodzenia w kontaktach 
interpersonalnych i uczestnictwie 
społecznym niezbędne jest rozumienie zasad 
postępowania i reguł zachowania ogólnie 
przyjętych w różnych społeczeństwach i 
środowiskach (np. w pracy) oraz 
świadomości podstawowych pojęć 
dotyczących osób, grup, organizacji 
zawodowych, równości płci, społeczeństwa i 
kultury. Konieczne jest rozumienie 
wielokulturowych i społeczno-
ekonomicznych wymiarów społeczeństw 
europejskich, a także wzajemnego wpływu 
narodowej tożsamości kulturowej i 

A. Dobro osobiste i społeczne wymaga 
świadomości, w jaki sposób można 
zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego, rozumianego 
również jako pożytek dla danej osoby, 
ścisłego otoczenia społecznego i jej rodziny, 
a także wiedzy, w jaki sposób może się do 
tego przyczynić odpowiedni styl życia. Dla 
powodzenia w kontaktach interpersonalnych 
i uczestnictwie społecznym niezbędne jest 
rozumienie zasad postępowania i reguł 
zachowania ogólnie przyjętych w różnych 
społeczeństwach i środowiskach (np. w 
pracy) oraz świadomości podstawowych 
pojęć dotyczących osób, grup, organizacji 
zawodowych, równości płci, społeczeństwa i 
kultury. Konieczne jest rozumienie 
wielokulturowych i społeczno-
ekonomicznych wymiarów społeczeństw 
europejskich, a także wzajemnego wpływu 
narodowej tożsamości kulturowej i 
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tożsamości europejskiej. tożsamości europejskiej.

Or. de

Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 66
Załącznik, tytuł 7 definicja

Definicja: Przedsiębiorczość oznacza 
zdolność osoby do wcielania pomysłów w 
czyn. Obejmuje ona twórczość, 
innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a 
także zdolność do planowania przedsięwzięć 
i prowadzenia ich dla osiągnięcia 
zamierzonych celów. Stanowi ona wsparcie 
dla wszystkich w codziennym życiu 
prywatnym i społecznym, zaś pracownikom 
pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich 
pracy i zdolność wykorzystywania szans; 
jest podstawą bardziej konkretnych 
umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom 
podejmującym przedsięwzięcia o 
charakterze społecznym lub komercyjnym.

Definicja: Przedsiębiorczość oznacza 
zdolność osoby do wcielania pomysłów w 
czyn. Obejmuje ona twórczość, 
innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a 
także zdolność do planowania przedsięwzięć 
i prowadzenia ich dla osiągnięcia 
zamierzonych celów. Stanowi ona wsparcie 
dla wszystkich w codziennym życiu 
prywatnym i społecznym, zaś pracownikom 
pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich 
pracy i zdolność wykorzystywania szans; 
jest podstawą bardziej konkretnych 
umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom 
podejmującym lub mającym wkład w 
przedsięwzięcia o charakterze społecznym 
lub komercyjnym, które powinny 
charakteryzować się świadomością wartości 
etycznych i propagować dobre zarządzanie.

Or. en

Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 67
Załącznik, tytuł 7 ustęp 1

Konieczna wiedza obejmuje dostępne 
możliwości działalności osobistej, 
zawodowej i/lub gospodarczej, w tym 
szersze zagadnienia stanowiące kontekst 
pracy i życia ludzi, np. ogólne rozumienie 
zasad działania gospodarki, a także szanse i 
wyzwania stojące przed pracodawcami i 
organizacjami. Osoby powinny również być 
świadome zagadnień etycznych związanych 
z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki 

Konieczna wiedza obejmuje dostępne 
możliwości działalności osobistej, 
zawodowej i/lub gospodarczej, w tym 
szersze zagadnienia stanowiące kontekst 
pracy i życia ludzi, np. ogólne rozumienie 
zasad działania gospodarki, a także szanse i 
wyzwania stojące przed pracodawcami i 
organizacjami oraz konieczność 
konstruktywnego uczestnictwa partnerów 
społecznych w układach zbiorowych. Osoby 
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sposób mogą one wywoływać pozytywne 
zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel 
lub przedsiębiorstwa społeczne.

powinny również być świadome wartości 
etycznych związanych z przedsiębiorstwami 
oraz tego, w jaki sposób mogą one 
wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez 
sprawiedliwy handel, dobre zarządzanie lub 
przedsiębiorstwa społeczne.

Or. en

Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 68
Załącznik, tytuł 7 ustęp 2

Umiejętności odnoszą się do proaktywnego 
zarządzania projektami (co obejmuje takie 
umiejętności, jak planowanie, 
organizowanie, zarządzanie, kierowanie i 
zlecanie zadań, analizowanie, 
komunikowanie, ocena i sprawozdawczość) 
oraz zdolność zarówno pracy indywidualnej, 
jak i współpracy w zespole. Niezbędna jest 
umiejętność oceny własnych silnych i 
słabych stron, a także oceny ryzyka i 
podejmowania go w uzasadnionych 
przypadkach.

Umiejętności odnoszą się do proaktywnego 
zarządzania projektami (co obejmuje takie 
umiejętności, jak planowanie, 
organizowanie, zarządzanie, kierowanie i 
zlecanie zadań, analizowanie, 
komunikowanie, ocena i sprawozdawczość), 
skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz 
zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak 
i współpracy w zespole. Niezbędna jest 
umiejętność oceny własnych silnych i 
słabych stron, a także oceny ryzyka i 
podejmowania go w uzasadnionych 
przypadkach.

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 69
Załącznik, tytuł 8 definicja

Definicja: Docenianie znaczenia twórczego 
wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za 
pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w 
tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i 
sztuk wizualnych.

Definicja: Docenianie znaczenia twórczego 
wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za 
pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w 
tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i 
sztuk wizualnych. Umiejętność 
artystycznego wyrażania własnej osoby i 
uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Or. de
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Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 70
Załącznik, tytuł 8 ustęp 1

Wiedza kulturalna obejmuje podstawową 
znajomość najważniejszych dzieł kultury, w 
tym współczesnej kultury popularnej, jako 
ważnej części historii ludzkości w 
kontekście narodowego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz ich miejsca w 
świecie. Niezbędne jest rozumienie 
kulturowej i językowej różnorodności 
Europy (i krajów europejskich) oraz 
konieczności jej zachowania, a także 
świadomość kształtowania się ogólnych 
gustów oraz istotności czynników 
estetycznych w życiu codziennym.

Wiedza kulturalna obejmuje podstawową 
znajomość najważniejszych dzieł kultury, w 
tym współczesnej kultury popularnej, jako 
ważnej części historii ludzkości. Niezbędne 
jest rozumienie kulturowej i językowej 
różnorodności społeczeństw Europy (i 
regionów świata) oraz konieczności jej 
zachowania oraz istotności czynników 
estetycznych w życiu codziennym.

Or. de

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 71
Załącznik, tytuł 8 ustęp 2

Umiejętności obejmują zarówno 
wrażliwość, jak i ekspresję: wyrażanie 
siebie poprzez różnorodne środki z 
wykorzystaniem wrodzonych umiejętności 
jednostki oraz wrażliwość i przyjemność z 
odbioru dzieł sztuki i widowisk. 
Umiejętności obejmują również zdolność do 
odniesienia własnych punktów widzenia w 
zakresie twórczości i ekspresji do opinii 
innych oraz rozpoznawania i 
wykorzystywania szans ekonomicznych w 
działalności kulturalnej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp ma charakter semantyczny i może wpłynąć niekorzystnie na ogólną 
interpretację tekstu.
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Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 72
Załącznik, tytuł 8 ustęp 2

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję: wyrażanie siebie poprzez 
różnorodne środki z wykorzystaniem 
wrodzonych umiejętności jednostki oraz 
wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 
sztuki i widowisk. Umiejętności obejmują 
również zdolność do odniesienia własnych 
punktów widzenia w zakresie twórczości i 
ekspresji do opinii innych oraz 
rozpoznawania i wykorzystywania szans 
ekonomicznych w działalności kulturalnej.

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję: wyrażanie siebie poprzez 
różnorodne środki z wykorzystaniem 
wrodzonych umiejętności jednostki oraz 
wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 
sztuki i widowisk. Umiejętności obejmują 
również zdolność do odniesienia własnych 
punktów widzenia w zakresie twórczości i 
ekspresji do opinii innych oraz 
rozpoznawania i wykorzystywania ekspresji 
twórczej i szans ekonomicznych w 
działalności kulturalnej.

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Zimmer

Poprawka 73
Załącznik, tytuł 8 ustęp 2

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję: wyrażanie siebie poprzez 
różnorodne środki z wykorzystaniem 
wrodzonych umiejętności jednostki oraz 
wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 
sztuki i widowisk. Umiejętności obejmują 
również zdolność do odniesienia własnych 
punktów widzenia w zakresie twórczości i 
ekspresji do opinii innych oraz 
rozpoznawania i wykorzystywania szans 
ekonomicznych w działalności kulturalnej.

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję: wyrażanie siebie poprzez 
różnorodne środki z wykorzystaniem 
wrodzonych umiejętności jednostki oraz 
wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 
sztuki i widowisk. Umiejętności obejmują 
również zdolność do odniesienia własnych 
punktów widzenia w zakresie twórczości i 
ekspresji do opinii innych przy 
jednoczesnym akceptowaniu różnic.

Or. de

Poprawkę złożył Proinsias De Rossa

Poprawka 74
Załącznik, tytuł 8 ustęp 3
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Podstawą szacunku i otwartej postawy 
wobec różnorodności ekspresji kulturalnej 
jest silne poczucie tożsamości. Pozytywna 
postawa obejmuje również twórczość oraz 
chęć rozwijania zdolności estetycznych 
poprzez wyrażanie siebie środkami 
artystycznymi i zainteresowanie życiem 
kulturalnym.

Podstawą szacunku i otwartej postawy 
wobec różnorodności ekspresji kulturalnej 
może być poczucie tożsamości. Pozytywna 
postawa obejmuje również twórczość oraz 
chęć rozwijania zdolności estetycznych 
poprzez wyrażanie siebie środkami 
artystycznymi i zainteresowanie życiem 
kulturalnym.

Or. en


