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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 4

(4) V okviru izboljšanja zaposlovanja 
Skupnosti sta Evropska sveta marca 2003 in 
decembra 2003 poudarila potrebo po razvoju 
vseživljenjskega učenja s posebnim 
poudarkom na aktivnih in preventivnih 
ukrepih za nezaposlene in neaktivne osebe. 
Podlaga za to je bilo poročilo projektne 
skupine za zaposlovanje, ki je poudarila 
potrebo po sposobnosti prilagajanju 
spremembam, pomen vključevanja ljudi v 
trg delovne sile in ključno vlogo 
vseživljenjskega učenja.

(4) V okviru izboljšanja zaposlovanja 
Skupnosti sta Evropska sveta marca 2003 in 
decembra 2003 ob sklicevanju na lizbonske 
cilje, tj. do leta 2010 doseči splošno stopnjo 
zaposlenosti 70 %, poudarila potrebo po 
razvoju vseživljenjskega učenja s posebnim 
poudarkom na aktivnih in preventivnih 
ukrepih za nezaposlene in neaktivne osebe. 
Podlaga za to je bilo poročilo projektne 
skupine za zaposlovanje, ki je poudarila 
potrebo po sposobnosti prilagajanju 
spremembam, pomen vključevanja ljudi v 
trg delovne sile in ključno vlogo 
vseživljenjskega učenja.

Or.  fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 8

(8) Okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj 
sposobnosti in kvalifikacij, ki so ga evropski 
socialni partnerji sprejeli marca 2002, 
poudarja potrebo podjetij po čedalje 
hitrejšem prilagajanju njihovih struktur, da 
bi ostala konkurenčna. Timsko delo, vitkejša 
hierarhija, prenos odgovornosti in 
naraščajoča potreba po večopravilnosti 
vodijo k naraščanju učečih se organizacij. V 
okviru tega pomeni sposobnost organizacij 
za določanje sposobnosti, za njihovo 
aktiviranje in prepoznavanje ter spodbujanje 
njihovega razvoja za vse zaposlene podlago 
za nove konkurenčne strategije.

(8) Okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj 
sposobnosti in kvalifikacij, ki so ga evropski 
socialni partnerji sprejeli marca 2002, 
poudarja potrebo podjetij po čedalje 
hitrejšem prilagajanju njihovih struktur, da 
bi ostala konkurenčna. Timsko delo, vitkejša 
hierarhija, prenos odgovornosti in 
naraščajoča potreba po večopravilnosti ter 
prehodu na prilagodljiv delovni čas vodijo 
k naraščanju učečih se organizacij. V okviru 
tega pomeni sposobnost organizacij za 
določanje sposobnosti, za njihovo 
aktiviranje in prepoznavanje ter spodbujanje 
njihovega razvoja za vse zaposlene podlago 
za nove konkurenčne strategije.

Or.  pt

Obrazložitev

Prehod na prilagodljiv delovni čas je pomemben dejavnik za produktivnost, v kolikor to v 
smislu decentralizacije zaposlenemu omogoča, da s svojim časom razpolaga bolj samostojno 
in učinkovito. Sposobnost združevanja poklicnih obveznosti in osebnih želja, npr. izkoriščanje 
ponudb izobraževanja ali ustvarjalnih dejavnosti, lahko že sama po sebi prispeva k močnejši 
motivaciji, kar ima pozitivne posledice za konkurenčnost. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 9

(9) Maastrichtska študija o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju navaja 
precejšnjo vrzel med stopnjami izobrazbe, ki 
jih zahtevajo nova delovna mesta, in 
stopnjami izobrazbe, ki jih dosega evropska
delovna sila. Več kot tretjina evropske 
delovne sile (80 milijonov oseb) je nizko 
izobražena, ob tem pa se ocenjuje, da bo do 
leta 2010 skoraj 50 % novih delovnih mest 
zahtevalo terciarne kvalifikacije, skoraj 
40 % bo zahtevalo višjo srednjo stopnjo 
izobrazbe, samo 15 % služb pa bo primernih 

(9) Maastrichtska študija o poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju navaja 
precejšnjo vrzel med stopnjami izobrazbe, ki 
jih zahtevajo nova delovna mesta, in 
stopnjami izobrazbe, ki jih dosega evropska 
delovna sila. Več kot tretjina evropske 
delovne sile (80 milijonov oseb) je nizko 
izobražena, ob tem pa se ocenjuje, da bo do 
leta 2010 skoraj 50 % novih delovnih mest 
zahtevalo terciarne kvalifikacije, skoraj 
40 % bo zahtevalo višjo srednjo stopnjo 
izobrazbe, samo 15 % služb pa bo primernih 
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za tiste z osnovno izobrazbo. za tiste z osnovno izobrazbo. Samo 
usposabljanje in posredovanje ključnih 
sposobnosti ne moreta preprečiti, da v teh 
okoliščinah (v Eurlexu) tudi leta 2010 na 
milijone ljudi ne bo trajno izključenih iz 
trga delovne sile, zato je potrebnih še veliko 
prizadevanj za ustvarjanje delovnih mest za 
to skupino prebivalstva.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) Številne študije dokazujejo, da 
vseživljenjsko učenje koristi zlasti tistim, ki 
so v času svojega osnovnega izobraževanja 
že pridobili ustrezno raven izobrazbe, in da 
je skrajšano osnovno izobraževanje težko 
nadoknaditi z vseživljenjskim učenjem.

Or.  fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 13

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo 
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
osnovnega znanja ter ključnih sposobnosti 
do ravni, ko bi bili usposobljeni za nadaljnje 
učenje in odraslo življenje ter da bi bili 
odrasli sposobni razviti in posodabljati svoje 
ključne sposobnosti preko skladne in 
obsežne ponudbe vseživljenjskega učenja. 
Določa skupni evropski referenčni okvir 
ključnih sposobnosti za oblikovalce 
odločitev, ponudnike izobraževanja in 
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delodajalce in same učence za olajšanje 
nacionalnih reform in izmenjavo informacij 
med državami članicami in Komisijo v 
okviru delovnega programa „Izobraževanje 
in usposabljanje 2010“, z namenom dosege 
dogovorjenih evropskih referenčnih ravni. 
Priporočilo tudi podpira druge sorodne 
politike, kot so politika zaposlovanja in 
socialne politike ter druge politike, ki 
zadevajo mlade.

usposabljanja, delodajalce in same učence za 
olajšanje nacionalnih reform in izmenjavo 
informacij med državami članicami in 
Komisijo v okviru delovnega programa 
„Izobraževanje in usposabljanje 2010“, z 
namenom dosege dogovorjenih evropskih 
referenčnih ravni. Priporočilo tudi podpira 
druge sorodne politike, kot so politika 
zaposlovanja in socialne politike ter druge 
politike, ki zadevajo mlade. 

Or.  el

Obrazložitev

Posodabljanje učne ponudbe mora veljati za poklicne kvalifikacije ter razširjanje znanja in 
usposabljanja zaposlenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 13

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 
delodajalce in same učence za olajšanje 
nacionalnih reform in izmenjavo informacij 
med državami članicami in Komisijo v 
okviru delovnega programa „Izobraževanje 
in usposabljanje 2010“, z namenom dosege 
dogovorjenih evropskih referenčnih ravni. 
Priporočilo tudi podpira druge sorodne 
politike, kot so politika zaposlovanja in 
socialne politike ter druge politike, ki 

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo 
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 
socialne partnerje in same učence za 
olajšanje nacionalnih reform in izmenjavo 
informacij med državami članicami in 
Komisijo v okviru delovnega programa 
„Izobraževanje in usposabljanje 2010“, z 
namenom dosege dogovorjenih evropskih 
referenčnih ravni. Priporočilo tudi podpira 
druge sorodne politike, kot so politika 
zaposlovanja in socialne politike ter druge 
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zadevajo mlade. politike, ki zadevajo mlade.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 13

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo 
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 
delodajalce in same učence za olajšanje 
nacionalnih reform in izmenjavo informacij 
med državami članicami in Komisijo v 
okviru delovnega programa „Izobraževanje 
in usposabljanje 2010“, z namenom dosege 
dogovorjenih evropskih referenčnih ravni. 
Priporočilo tudi podpira druge sorodne 
politike, kot so politika zaposlovanja in 
socialne politike ter druge politike, ki 
zadevajo mlade.

(13) Cilj tega priporočila je prispevati k 
razvoju kakovostnega izobraževanja s 
podporo in dopolnitvijo delovanja držav 
članic pri zagotovitvi, da bi njihovi sistemi 
osnovnega izobraževanja in usposabljanja 
vsem mladim ponujali sredstva za razvoj 
ključnih sposobnosti do ravni, ko bi bili 
usposobljeni za nadaljnje učenje in odraslo 
življenje ter da bi bili odrasli sposobni 
razviti in posodabljati svoje ključne 
sposobnosti preko skladne in obsežne 
ponudbe vseživljenjskega učenja. Določa 
skupni evropski referenčni okvir ključnih 
sposobnosti za oblikovalce odločitev, 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja, 
delodajalce in same učence za olajšanje 
nacionalnih reform in izmenjavo informacij 
med državami članicami in Komisijo v 
okviru delovnega programa „Izobraževanje 
in usposabljanje 2010“, z namenom dosege 
dogovorjenih evropskih referenčnih ravni. 
Priporočilo tudi podpira politiko 
zaposlovanja in socialno politiko ter tiste 
sorodne politike, ki so posredno in 
neposredno povezane s splošnim in 
poklicnim izobraževanjem ter
usposabljanjem.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 21
Priporočilo 1

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje 1. da zagotovijo, da sistemi splošnega in 
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in usposabljanje vsem mladim ponuja
sredstva za oblikovanje ključnih sposobnosti 
do ravni, ko bodo sposobni za odraslo 
življenje in ki ustvarja podlago za nadaljnje 
učenje in poklicno življenje;

poklicnega izobraževanja ter usposabljanja 
vsem mladim zagotavljajo sredstva za 
oblikovanje ključnih sposobnosti do ravni, 
ko bodo sposobni za odraslo življenje in ki 
ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 22
Priporočilo 1

1. da zagotovijo, da začetno izobraževanje in 
usposabljanje vsem mladim ponuja sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

1. da zagotovijo, da osnovno izobraževanje 
in usposabljanje vsem mladim zagotavljata
temeljni okvir ustrezne splošne 
razgledanosti pri vseh predmetih in sredstva 
za oblikovanje ključnih sposobnosti do 
ravni, ko bodo sposobni za odraslo življenje 
in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in 
poklicno življenje;

Or.  fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 23
Priporočilo 1 a (novo)

1a. da zagotovijo, da bodo mladim na voljo 
raznolike splošne in poklicne smeri 
usposabljanja, ki bodo enakovredne in 
prilagojene duševnim nagnjenjem vsakega 
posameznika; 

Or.  fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 24
Priporočilo 2
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2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
osebam, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; zlasti je treba upoštevati mlade 
priseljence, ki nimajo osnovnih znanj in 
ključnih sposobnosti za nadaljnje 
izobraževanje ter tako tudi nimajo 
perspektive za popolno vključitev;

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 25
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
osebam, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; to velja zlasti za mlade 
priseljence, ki nimajo osnovnih znanj in 
ključnih sposobnosti, potrebnih za uspešno 
udeležbo v ponudbah izobraževanja in 
usposabljanja, in ki svoje frustracije včasih 
izražajo z nasiljem;

Or.  fr

Obrazložitev

Predlog spremembe pripravljavca mnenja je treba nekoliko omiliti z dodatkom izraza 
„včasih“, ker frustracije ne vodijo vedno v nasilje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 26
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
osebam, ki zaradi izobraževalne 
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prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 27
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin ali zaradi diskriminacije
potrebujejo posebno podporo za izpolnitev 
njihovega izobrazbenega potenciala;

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 28
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
osebam, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; to velja zlasti za tiste mlade 
priseljenke in priseljence, ki nimajo 
osnovnih znanj in ključnih sposobnosti za 
uspešno udeležbo v izobraževanju in 
usposabljanju;

Or.  de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 29
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
državljanom, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih ali gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebne ponudbe 
izobraževanja; to velja zlasti za zaposlene, 
pri katerih pomanjkanje posodobljenega 
znanja in ustreznih poklicnih kvalifikacij 
postane ovira pri iskanju ali zadržanju 
zaposlitve ali celo ovira pri izboljševanju 
življenjskih pogojev ter pogojev njihovih 
družin;

Or.  el

Obrazložitev

Tukaj gre za to, da se v zvezi z zaposlenimi zlasti opozori na pomanjkanje znanja in 
sposobnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philip Bushill-Matthews

Predlog spremembe 30
Priporočilo 2

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
mladim, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala;

2. da zagotovijo ustrezno ponudbo tistim 
osebam, ki zaradi izobraževalne 
prikrajšanosti, nastale zaradi osebnih, 
družbenih, kulturnih in gospodarskih 
okoliščin, potrebujejo posebno podporo za 
izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; to velja zlasti za mlade 
priseljence, ki nimajo osnovnega znanja in 
ključnih sposobnosti, potrebnih za uspešno 
sodelovanje v izobraževanju, in ki bi lahko 
svoje frustracije včasih izrazili z nasiljem;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 31
Priporočilo 2 a (novo)

2a. da zagotovijo, da ti mladi ljudje ne 
prekinejo izobraževanja in usposabljanja, 
dokler ne pridobijo ustreznih ključnih 
sposobnosti ter da jim pri vstopu na trg 
delovne sile ne spodleti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 32
Priporočilo 2 a (novo)

2a. da vzpostavijo sisteme varstva otrok, ki 
zagotavljajo, da odločitev za otroka zlasti 
pri ženskah ne povzroči nujno njihove 
izločitve iz tekmovanja za čim večje znanje 
in kvalifikacije ter s tem odpovedi poklicni 
karieri;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 33
Priporočilo 3

3. da zagotovijo, da bodo odrasli sposobni 
razvijati in posodabljati ključne sposobnosti 
vse življenje ter da bo posebni poudarek na 
osredotočenosti na ciljne skupine, 
ugotovljene kot prednostne naloge v 
nacionalnem, regionalnem in/ali lokalnem 
okviru;

3. da zagotovijo, da bodo odrasli sposobni 
razvijati in posodabljati osnovno znanje in 
ključne sposobnosti vse življenje ter da bo 
posebni poudarek na osredotočenosti na 
ciljne skupine, ugotovljene kot prednostne 
naloge v nacionalnem, regionalnem in/ali 
lokalnem okviru;

Or. el
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Obrazložitev

Posodabljanje učne ponudbe mora veljati za poklicne kvalifikacije in za razširjanje znanja in 
usposabljanje zaposlenih državljanov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 34
Priporočilo 3 a (novo)

3a. da zagotovijo, da se sposobnosti, 
pridobljene z vseživljenjskim učenjem 
potrdijo s priznanimi kvalifikacijami s 
povečano vrednostjo, ki odpirajo možnost 
poklicnega napredovanja;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 35
Priporočilo 3 a (novo)

3a. da v svojih prizadevanjih za uvedbo 
programov za posredovanje ključnih 
sposobnosti nižje kvalificiranim zaposlenim 
upoštevajo dejstvo, da je način njihovega 
izvajanja dejavnosti pogosto tako izčrpen, 
da v okviru poklicne dejavnosti težko 
sprejemajo znanje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 36
Priporočilo 3 b (novo)

3b. da razvijejo načela zaposlovanja in 
vključevanja vseh ljudi, ki z ambicioznimi 
načrti za posredovanje ključnih sposobnosti 
ne morejo doseči obstoja v fazi 
transformacije družbe, ki temelji na znanju, 
in ne sledijo ali ne morejo več slediti načelu 
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vseživljenjskega učenja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 37
Priporočilo 4

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za zagotovitev 
uspeha in podporo učencem, ki bo 
priznavala različne potrebe odraslih;

4. da zagotovijo, da bo na voljo ustrezna 
infrastruktura za nadaljevanje izobraževanja 
in usposabljanja odraslih, vključno z učitelji 
in vodji usposabljanja, ukrepi za okrepitev
podpore šol z izboljšanjem njihove uprave 
in vloge ter ukrepi za zagotovitev uspeha in 
podporo učencem, ki bo priznavala različne 
potrebe in sposobnosti odraslih;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 38
Priporočilo 4 a (novo)

4a. da zagotovijo, da se pri vseh ponudbah 
in možnostih, ki jih je treba ustvariti na 
področju izobraževanja in usposabljanja, 
zlasti upoštevajo potrebe žensk in starejših 
ter prikrajšanih skupin, kot so invalidi, 
ljudje, ki so že dolgo časa brezposelni, 
osebe, ki so predčasno opustile šolanje, in 
osebe s pomanjkljivim osnovnim znanjem;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 39
Priporočilo 4 a (novo)

4a. da zagotovijo, da se razen zagotovljenih 
ponudb izobraževanja v javnem in 
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zasebnem sektorju ter na ravni podjetja z 
ustreznimi ukrepi ščitijo tudi državljanke in 
državljane pri pridobivanju, ohranjanju in 
gradnji svojih sposobnosti;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 40
Priporočilo 4 a (novo)

4a. da zagotovijo, da se v okviru vseh 
ustvarjenih ustanov in možnosti na 
področju izobraževanja in usposabljanja 
zlasti upoštevajo potrebe prikrajšanih oseb, 
kot so invalidi, etnične skupine in ljudje, ki 
so že dolgo časa brezposelni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 41
Priporočilo 4 a (novo)

4a. da razvijejo evropski okvir za 
pristojnosti in pobude, ki bo namenjen 
krepitvi preglednosti in priznavanju 
formalne in neformalne izobrazbe ter 
osnovnih znanj;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 42
Priporočilo 5

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
izobraževanja in usposabljanja za 
posamezne državljane preko tesnih povezav
s politiko zaposlovanja in socialno politiko 

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
splošnega in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za posamezne državljane s 
tesnimi povezavami s politiko zaposlovanja 
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ter drugimi politikami, ki vplivajo na mlade, 
ter sodelovanje s socialnimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi;

in socialno politiko ter drugimi politikami, 
ki vplivajo na mlade, ter sodelovanje s 
socialnimi partnerji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 43
Priporočilo 5

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
izobraževanja in usposabljanja za 
posamezne državljane preko tesnih povezav
s politiko zaposlovanja in socialno politiko 
ter drugimi politikami, ki vplivajo na mlade, 
ter sodelovanje s socialnimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi;

5. da zagotovijo skladnost ponudbe 
izobraževanja in usposabljanja za 
posamezne državljane s tesnimi povezavami
s politiko zaposlovanja in socialno politiko 
ter drugimi politikami, ki vplivajo na mlade, 
ter sodelovanje s socialnimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi ter da 
zagotovijo, da ponudniki izobraževanja in 
usposabljanja dobijo ustrezno znanje na 
področju enakosti in različnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 44
Priporočilo 5 a (novo)

5a. da z zglednim vedenjem na pogajanjih o 
kolektivni pogodbi z javno službo 
spodbujajo socialne partnerje, da razumejo 
posredovanje ključnih sposobnosti in 
nadaljno pridobivanje sposobnosti kot del 
plačanega delovnega življenja ter ju 
vključijo v delovni čas; državam članicam 
priporoča tudi, da zahtevajo dostop do 
usposabljanja z zakonodajnimi predpisi o 
dopustu za izobraževanje, če to še niso 
uredili socialni partnerji;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 45
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da uvedejo redne ocene uspehov, ki jih 
ponudniki izobraževanja v državah 
članicah dosegajo s posredovanjem 
ključnih sposobnosti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 46
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da v svojo politiko zaposlovanja in 
socialno politiko vključijo dejstvo, da lahko 
že pri uspešnem posredovanju ključnih 
sposobnosti z naraščajočim krajšanjem 
razpolovne dobe znanja in pri istočasno 
rastočem povpraševanju po kvalifikacijah 
pride do rasti časovno omejenih in s tem 
neugodnih delovnih razmerij ter se zaostri 
brezobzirna vnaprejšnja izključitev novo 
zaposlenih, zaradi česar ne morejo 
zaključiti šolanja za pridobitev višje srednje 
stopnje izobrazbe, in starejših zaposlenih, 
katerih hitrost učenja se upočasnjuje;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 47
Priporočilo 6 b (novo)

6b. da se dejavno soočijo s pričakovano 
strukturno pogojeno in trajno 
izključenostjo dela prebivalstva s stopnjo 
izobrazbe, po kateri svobodni trg delovne 
sile ne povprašuje, na primer s sistematično 
gradnjo javnega sektorja zaposlovanja, ki v 
nasprotju z zasebnim sektorjem, z manjšim 
povečanjem produktivnosti in donosa 
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zagotavlja večje sprejemanje oseb, ki jih 
konkurenca zapostavlja;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 48
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da uporabijo „Ključne sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni 
okvir“ kot referenčni dokument za bilanco 
sposobnosti zaposlenih in oceno poklicnih 
izkušenj; 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 49
Priporočilo 6 b (novo)

6b. da uporabijo „Ključne sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni 
okvir“ za oceno napredka, doseženega z 
vseživljenjskim učenjem, kot primerjavo 
rezultatov in napredka med regijami in 
državami članicami ter kot izmenjavo 
zanesljivih postopkov, ki obstajajo na tem 
področju;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 50
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da uvedejo regionalne postopke 
ocenjevanja, ki zagotavljajo informacije o 
praksah pridobivanja osnovnega znanja in 
znanja IKT ter o programih, ki jih izvajajo 
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pristojni regionalni organi in podjetja;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 51
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da uvedejo regionalne ali nacionalne 
razvrstitve („lestvice“) ki zagotavljajo 
informacije o uspehih pri posredovanju 
ključnih sposobnosti, ki so jih dosegle 
izobraževalne ustanove v določeni regiji ali 
državi članici;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ole Christensen

Predlog spremembe 52
Priporočilo 6 a (novo)

6a. da zagotovijo, da se naloge v zvezi z 
referenčnim okvirom stalno ocenjujejo in 
da se vsaki dve leti na nacionalni, 
regionalni in občinski ravni pridobijo 
podrobnosti o tem, kakšen napredek je bil 
dosežen pri izvajanju referenčnega okvira 
in izpolnjevanju z njim povezanih meril;

Or. da

Obrazložitev

Države članice, ne Komisija, morajo imeti nalogo, da ocenijo dela v zvezi z referenčnim 
okvirom. V skladu z načelom subsidiarnosti in zakonitosti morajo stalno ocenjevanje učinkov 
referenčnega okvira izvajati države članice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 53
Namen 1
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1. prispeva k prizadevanjem držav članic za 
razvoj njihovih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter izvaja to priporočilo, 
vključno z uporabo „Ključnih sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; kot 
referenco za olajševanje vzajemnega učenja 
in izmenjave dobrih praks ter za spremljanje
razvoja in poročanje o napredku s pomočjo 
dvoletnih poročil o napredku delovnega 
programa Izobraževanje in usposabljanje 
2010;

1. prispeva k prizadevanjem držav članic za 
razvoj njihovih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter izvaja to priporočilo, 
vključno z uporabo „Ključnih sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni 
okvir“; kot referenco za olajševanje 
vzajemnega učenja za organe, ki ustvarjajo 
politiko, izobraževalne ustanove, zaposlene 
in državljane, ki se izobražujejo, in 
izmenjave dobrih praks ter za poročanje o 
razvoju in napredku s pomočjo dvoletnih 
poročil o napredku delovnega programa 
Izobraževanje in usposabljanje 2010;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Castex

Predlog spremembe 54
Namen 3 a (novo)

3a. uporabi „Ključne sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni 
okvir“ za spodbujanje konvergence 
evropskih sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter sisteme za pridobivanje 
sposobnosti, da se spodbudi medsebojno 
priznavanje kvalifikacij in mobilnosti 
usposobljenih zaposlenih;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 55
Namen 4

4. pregleda učinek „Ključnih sposobnosti 
za vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; v 
okviru delovnega programa Izobraževanje 
in usposabljanje 2010 in štiri leta po 
sprejetju tega priporočila poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
pridobljenih izkušnjah in posledicah za 
prihodnost.

4. tri leta po prejemu tega priporočila s 
strani držav članic ugotovi, v kakšnem 
obsegu je bilo upoštevano to priporočilo v 
državah članicah in ali se je zaradi tega 
zmanjšalo število državljank in državljanov, 
ki nimajo potrebnega osnovnega znanja in 
ključnih sposobnosti, ter predloži rezultate 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 56
Namen 4

4. pregleda učinek „Ključnih sposobnosti 
za vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; v 
okviru delovnega programa Izobraževanje 
in usposabljanje 2010 in štiri leta po 
sprejetju tega priporočila poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
pridobljenih izkušnjah in posledicah za 
prihodnost.

4. tri leta po prejemu tega priporočila s 
strani držav članic preveri, v kakšnem 
obsegu je bilo upoštevano to priporočilo v 
državah članicah in ali se je zaradi tega 
zmanjšalo število državljank in državljanov, 
ki nimajo potrebnega osnovnega znanja in 
ključnih sposobnosti, ter predloži rezultate 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe pripravljavca mnenja zagotavlja pojasnilo, vendar pa je prednost treba 
dati določitvi roka treh let za države članice, preden se potrdi izvajanje, ker je načrt izvajanja 
v nekaterih državah preveč dolgoročen.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 57
Namen 4

4. pregleda učinek „Ključnih sposobnosti 
za vseživljenjsko učenje – evropski okvir“; v 
okviru delovnega programa Izobraževanje 
in usposabljanje 2010 in štiri leta po 
sprejetju tega priporočila poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
pridobljenih izkušnjah in posledicah za 
prihodnost.

4. zahteva od držav članic, da dve leti po 
prejemu tega priporočila Komisiji, 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložijo ustrezno poročilo, iz katerega je 
razvidno, kako je bilo uspešno izvajanje 
priporočila, za koliko se je zmanjšal delež 
državljanov, ki imajo potrebo po osnovnem 
znanju in sposobnostih ter nazadnje, kateri 
so bili neposredni učinki uporabe 
priporočila na stopnjo zaposlovanja;

Or. el

Obrazložitev

Nadzor izvajanja priporočil v državah članicah je treba razširiti na nadzor učinkov na 
položaj zaposlovanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Mann

Predlog spremembe 58
Priloga, Uvod, odstavek 1

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, treba pa jih je razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja. 

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ki ustrezajo okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca osnovnega
izobraževanja in usposabljanja morajo osebe
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljene za socialno in 
poklicno življenje, in jih razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 59
Priloga, Uvod, odstavek 1

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, treba pa jih je razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja.

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca osnovnega
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo in 
poklicno življenje. Prav tako je pomembno, 
da se prepoznajo in spoštujejo različni 
talenti in sposobnosti oseb. Naknadno in 
vedno, ko je potrebno, pa jih je treba 
razvijati naprej, vzdrževati in posodabljati 
kot del vseživljenjskega učenja.

Or.  fr
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Obrazložitev

Izobrazbo je treba posredovati glede na potrebe zaposlenega v določenem trenutku.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 60
Priloga, Uvod, odstavek 1

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca začetnega
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, treba pa jih je razvijati naprej, 
vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja.

Sposobnosti so tukaj opredeljene kot 
kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, 
ustreznih okoliščinam. „Ključne 
sposobnosti“ so tiste, ki jih vsi ljudje 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev. Do konca osnovnega
izobraževanja in usposabljanja morajo mladi 
razviti ključne sposobnosti do ravni, na 
kateri bodo usposobljeni za odraslo 
življenje, življenje kot zaposleni ter za 
življenje kot odgovorni državljani s socialno 
in ekološko zavestjo, treba pa jih je razvijati 
naprej, vzdrževati in posodabljati kot del 
vseživljenjskega učenja.

Or.  el

Obrazložitev

Šolska izobrazba in ustrezne sposobnosti bi morale biti med drugim povezane tudi z 
ozaveščanjem državljanov o njihovih dolžnostih in pravicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Matsouka

Predlog spremembe 61
Priloga, Uvod, odstavek 2

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnost na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT je bistvena 
podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira 
vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, 
ki se uporabljajo v celotnem okviru: kritično 

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnosti na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT so bistvena 
podlaga za učenje, sposobnost učenja pa 
podpira vse učne dejavnosti. Obstajajo 
številne teme, ki se uporabljajo v celotnem 
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razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, 
reševanje problemov, ocena tveganj, 
sprejemanje odločitev ter konstruktivno 
obvladovanje čustev so pomemben dejavnik 
pri vseh osmih ključnih sposobnostih.

referenčnem okviru: kritično razmišljanje, 
ustvarjalnost, dajanje pobud, sodelovanje v 
socialnem življenju, srečevanje z 
ekološkimi težavami z ustrezno socialno 
zavestjo, reševanje problemov, ocena 
tveganj, sprejemanje odločitev ter 
konstruktivno obvladovanje čustev so 
pomemben dejavnik pri vseh osmih ključnih 
sposobnostih.

Or.  el

Obrazložitev

Šolska izobrazba in ustrezne sposobnosti bi morale biti med drugim povezane tudi z 
ozaveščanjem državljanov o njihovih dolžnostih in pravicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 62
Priloga, Uvod, odstavek 2

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnost na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT je bistvena 
podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira 
vse učne dejavnosti. Obstajajo številne teme, 
ki se uporabljajo v celotnem okviru: kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, dajanje pobud, 
reševanje problemov, ocena tveganj, 
sprejemanje odločitev ter konstruktivno 
obvladovanje čustev so pomemben dejavnik 
pri vseh osmih ključnih sposobnostih. 

Številne sposobnosti se prekrivajo in 
povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena 
za eno področje, bodo podpirali sposobnosti 
na drugem. Sposobnosti na področju 
temeljnih osnovnih znanj jezika, sposobnosti 
branja, pisanja, računanja in IKT so bistvena 
podlaga za učenje, sposobnost učenja pa 
podpira vse učne dejavnosti. Obstajajo 
številne teme, ki se uporabljajo v celotnem 
referenčnem okviru: kritično razmišljanje, 
ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje 
problemov, ocena tveganj, sprejemanje 
odločitev, pripravljenost za sprejemanje 
odločitev, obremenljivost ter konstruktivno 
obvladovanje čustev so pomemben dejavnik 
pri vseh osmih ključnih sposobnostih.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 63
Priloga, naslov 3, točka A, odstavek 3
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Pozitiven odnos do matematike temelji na 
spoštovanju resnice in pripravljenosti za 
iskanje razlogov ter za ocenjevanje njihove 
veljavnosti.

Pozitiven odnos do matematike temelji na 
pripravljenosti za iskanje razlogov ter za 
ocenjevanje njihove veljavnosti.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 64
Priloga, naslov 6, opredelitev

Opredelitev: Te sposobnosti zajemajo vse 
oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike 
za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v 
socialnem in poklicnem življenju in zlasti v 
vse bolj raznovrstnih družbah ter za 
reševanje morebitnih sporov. Državljanska 
sposobnost posameznike usposablja za polno 
udeležbo v državljanskem življenju na 
podlagi socialnih in političnih konceptov in 
struktur ter zaveze za dejavno in 
demokratično udeležbo.

Opredelitev: Te sposobnosti zajemajo vse 
oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike 
za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v 
socialnem in poklicnem življenju in zlasti v 
vse bolj raznovrstnih družbah ter za 
reševanje morebitnih sporov. Državljanska 
sposobnost posameznike usposablja za polno 
udeležbo v državljanskem življenju na 
podlagi socialnih in političnih konceptov in 
struktur ter zaveze za dejavno in 
demokratično udeležbo. Ker cilj 
vseživljenjskega učenja ni le prilagoditev 
na spremembe, ampak dejavno ustvarjanje 
sprememb.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Sepp Kusstatscher

Predlog spremembe 65
Priloga, naslov 6, točka A, odstavek 1

A. Pogoj za osebni in družbeni blagor sta 
razumevanje pomena dobrega fizičnega in 
duševnega zdravja kot vira zase in za svojo 
družino ter znanje o tem, kako tako zdravje 
doseči in vzdrževati z zdravim načinom 
življenj. Za uspešno medosebno in socialno 
udeležbo je bistveno razumeti kodekse 
ravnanja in splošno sprejete načine v 
različnih družbah in okoljih (npr. v službi) 
ter se zavedati osnovnih konceptov v zvezi s 

A. Pogoj za osebni in družbeni blagor sta 
razumevanje pomena dobrega fizičnega in 
duševnega zdravja kot vira zase, za ožje 
socialno okolje in za svojo družino ter 
znanje o tem, kako tako zdravje doseči in 
vzdrževati z zdravim načinom življenj. Za 
uspešno medosebno komunikacijo in 
socialno udeležbo je bistveno razumeti 
kodekse ravnanja in splošno sprejete načine 
v različnih družbah in okoljih (npr. v službi) 
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posamezniki, skupinami, organizacijami 
dela, enakostjo spolov in kulturo. Odločilno 
je razumevanje multikulturnih in socialno-
ekonomskih razsežnosti evropskih družb in 
ujemanja nacionalne kulturne identitete z 
evropsko.

ter se zavedati osnovnih konceptov v zvezi s 
posamezniki, skupinami, organizacijami
dela, enakostjo spolov in kulturo. Odločilno 
je razumevanje multikulturnih in socialno-
ekonomskih razsežnosti evropskih družb in 
ujemanja nacionalne kulturne identitete z 
evropsko.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 66
Priloga, naslov 7, opredelitev

Opredelitev: Podjetnost pomeni sposobnost 
posameznika za uresničevanje svojih 
zamisli. Vključuje ustvarjalnost, 
inovativnost in sprejemanje tveganj ter 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov 
za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v 
pomoč vsakomur v vsakdanjem življenju in 
v družbi, zaposlenim pri razumevanju ozadja 
njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je 
pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in 
znanje, ki ga podjetniki potrebujejo za 
vzpostavitev socialne ali gospodarske 
dejavnosti.

Opredelitev: Podjetnost pomeni sposobnost 
posameznika za uresničevanje svojih 
zamisli. Vključuje ustvarjalnost, 
inovativnost in sprejemanje tveganj ter 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov 
za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v 
pomoč vsakomur v vsakdanjem življenju in 
v družbi, zaposlenim pri razumevanju ozadja 
njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je 
pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in 
znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki 
ustanavljajo socialne ali gospodarske 
dejavnosti ali prispevajo k zavesti o etičnih 
vrednotah in spodbujajo samostojnost.

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 67
Priloga, naslov 7, odstavek 1

Potrebno znanje vključuje priložnosti, ki so 
na voljo, za zasebne, poklicne in/ali 
poslovne dejavnosti, vključno z vprašanji 
„širšega pogleda“, ki zagotavljajo ozadje, v 
katerem ljudje živijo in delajo, na primer 
široko poznavanje gospodarstva ter 
priložnosti in izzive, s katerimi se sooča 
delodajalec ali organizacija. Posamezniki se 

Potrebno znanje vključuje priložnosti, ki so 
na voljo, za zasebne, poklicne in/ali 
poslovne dejavnosti, vključno z vprašanji 
„širšega pogleda“, ki zagotavljajo ozadje, v 
katerem ljudje živijo in delajo, na primer 
široko poznavanje gospodarstva ter 
priložnosti in izzive, s katerimi se sooča 
delodajalec ali organizacija, in nujnost, da 
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morajo zavedati tudi etičnega položaja 
podjetij in tega, kako so lahko s pošteno 
trgovino ali socialnim vodenjem podjetja 
zgled.

se socialni partnerji konstruktivno 
vključujejo v pogajanja o kolektivni 
pogodbi. Posamezniki se morajo zavedati 
tudi etičnih vrednot in tega, kako so lahko s 
pošteno trgovino, samostojnostjo ali 
socialnim vodenjem podjetja zgled.

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 68
Priloga, naslov 7, odstavek 2

Znanje se nanaša na proaktivno vodenje 
projektov (vključno z znanjem, kot je 
načrtovanje, organizacija, vodenje in 
delegiranje, analiziranje, sporazumevanje, 
načrtovanje projekta, ovrednotenje in 
zapisovanje) ter sposobnostjo za delo kot 
posameznik in skupinsko v timih. Bistvena 
je presoja o lastnih prednostih in 
pomanjkljivostih ter o oceni in po potrebi 
sprejemanju tveganj.

Znanje se nanaša na proaktivno vodenje 
projektov (vključno z znanjem, kot je 
načrtovanje, organizacija, vodenje in 
delegiranje, analiziranje, sporazumevanje, 
načrtovanje projekta, ovrednotenje in 
zapisovanje), učinkovito zastopanje in 
pogajanje ter sposobnost za delo kot 
posameznik in skupinsko v timih. Bistvena 
je presoja o lastnih prednostih in 
pomanjkljivostih ter o oceni in po potrebi 
sprejemanju tveganj.

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 69
Priloga, naslov 8, opredelitev

Opredelitev: Spoštovanje pomena 
kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in 
čustev v različnih medijih, vključno z 
glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, 
literaturo in vizualnimi umetnostmi.

Opredelitev: Spoštovanje pomena 
kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in 
čustev v različnih medijih, vključno z 
glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, 
literaturo in vizualnimi umetnostmi. 
Sposobnost umetniškega izražanja in 
kulturnega udejstvovanja.

Or.  de
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 70
Priloga, naslov 8, odstavek 1

Kulturno znanje vključuje osnovno 
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s 
popularno sodobno kulturo kot pomembnim 
delom človeške zgodovine v okviru 
nacionalne in evropske kulturne dediščine 
ter njihovega mesta v svetu. Bistveno je 
razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost 
Evrope (in evropskih držav), potrebo po 
njeni ohranitvi, razumeti razvoj 
popularnega okusa in pomen estetskih 
dejavnikov v vsakdanjem življenju.

Kulturno znanje vključuje osnovno 
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s 
popularno sodobno kulturo kot pomembnim 
delom človeške zgodovine. Bistveno je 
razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost 
družb v Evropi (in regijah po svetu), 
potrebo po njeni ohranitvi in pomen 
estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 71
Priloga, naslov 8, odstavek 2

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
izražanje: samoizražanje skozi različne 
medije s posameznikovimi prirojenimi 
sposobnostmi in upoštevanjem in 
uživanjem v umetnostnih delih ter 
predstavitvah. K sposobnostim spada tudi 
zmožnost za povezovanje lastnih 
ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji 
drugih in za prepoznavanje gospodarskih 
priložnosti v kulturni dejavnosti.

črtano

Or.  fr

Obrazložitev

Ta odstavek je semantičnega značaja in lahko škodi celotnemu razumevanju besedila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 72
Priloga, naslov 8, odstavek 2
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Spretnosti vključujejo priznavanje in 
izražanje: samoizražanje skozi različne 
medije s posameznikovimi prirojenimi 
sposobnostmi in upoštevanjem in uživanjem 
v umetnostnih delih ter predstavitvah. K 
sposobnostim spada tudi zmožnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih 
pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje gospodarskih priložnosti v 
kulturni dejavnosti.

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
umetniško izražanje: samoizražanje skozi 
različne medije s posameznikovimi 
prirojenimi sposobnostmi in upoštevanjem 
in uživanjem v umetnostnih delih ter 
predstavitvah. K sposobnostim spada tudi 
zmožnost za povezovanje lastnih 
ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji 
drugih in za prepoznavanje in uresničevanje
izraznih pogledov ter gospodarskih 
priložnosti v kulturni dejavnosti.

Or.  en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gabriele Zimmer

Predlog spremembe 73
Priloga, naslov 8, odstavek 2

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
izražanje: samoizražanje skozi različne 
medije s posameznikovimi prirojenimi 
sposobnostmi in upoštevanjem in uživanjem 
v umetnostnih delih ter predstavitvah. K 
sposobnostim spada tudi zmožnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih 
pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje gospodarskih priložnosti v 
kulturni dejavnosti.

Spretnosti vključujejo priznavanje in 
umetniško izražanje: samoizražanje skozi 
različne medije s posameznikovimi 
prirojenimi sposobnostmi in upoštevanjem 
in uživanjem v umetnostnih delih ter 
predstavitvah. K sposobnostim spada tudi 
zmožnost za povezovanje lastnih 
ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji 
drugih in za spoštovanje drugačnega 
mnenja.

Or.  de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Proinsias De Rossa

Predlog spremembe 74
Priloga, naslov 8, odstavek 3

Močan občutek identitete je osnova za 
spoštovanje in odprt odnos do različnosti 
kulturnega izražanja. Pozitivni odnos zajema 
tudi ustvarjalnost, pripravljenost za 
negovanje estetskih možnosti z umetnostnim 
samoizražanjem in zanimanje za kulturno 
življenje.

Občutek identitete je lahko osnova za 
spoštovanje in odprt odnos do različnosti 
kulturnega izražanja. Pozitivni odnos zajema 
tudi ustvarjalnost, pripravljenost za 
negovanje estetskih možnosti z umetnostnim 
samoizražanjem in zanimanje za kulturno 
življenje.
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Or.  en


