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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Pilar del Castillo Vera

Pozměňovací návrh 5
Příloha úvod odst.1 bod 1

1. komunikace v mateřském jazyce 1. komunikace a vzdělávání v mateřském 
jazyce

Or. es

Odůvodnění

Jak opakovaně zdůrazňuje UNESCO, výuka v mateřském jazyce je důležitým faktorem v zajiš
ťování vysoké kvality vzdělávání.

Pozměňovací návrh, který předložilNikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 6
Doporučuje členským státům odst.5
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5. zajistit, aby bylo vzdělávání dospělých a 
jejich odborná příprava jednotlivým občanům 
poskytováno ogicky prostřednictvím úzkého 
propojení s politikou zaměstnanosti a
sociálními politikami a jinými politikami 
týkajícími se mladých lidí a prostřednictvím 
spolupráce se sociálními partnery a ostatními 
zúčastněnými stranami;

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

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k vzájemné závislosti konkurenceschopnosti, inovace, vzdělávání a odborné p
řípravy, je nezbytné uvést v návrhu přímý odkaz na souvislosti s obchodní a inovační politikou 
Společenství. Evropský „Integrovaný akční program v oblasti celoživotního vzdělávání“
napomůže při prosazování konkurenceschopnosti a vytváření inovativního způsobu myšlení
v rámci EU.

Pozměňovací návrh, který předložilNikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 7
Berou na vědomí záměr Komise odst. 3

3. podporovat větší využívání dokumentu 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní vzd
ělávání – evropský referenční rámec“ v 
souvisejících politikách Společenství, 
zejména při provádění politiky zam
ěstnanosti, mládeže a sociální politiky, a 
rozvíjet další vztahy se sociálními partnery a 
jinými organizacemi pracujícími v těchto 
oblastech;

3. podporovat větší využívání dokumentu 
„Klíčové schopnosti pro celoživotní vzd
ělávání – evropský referenční rámec“ v 
souvisejících politikách Společenství, 
zejména při provádění politiky zam
ěstnanosti, mládeže, sociální politiky a 
obchodní a inovační politiky a rozvíjet další  
vztahy se sociálními partnery a jinými 
organizacemi pracujícími v těchto oblastech;

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k vzájemné závislosti konkurenceschopnosti, inovace, vzdělávání a odborné p
řípravy, je nezbytné uvést v návrhu přímý odkaz na souvislosti s obchodní a inovační politikou 
Společenství. Evropský „Integrovaný akční program v oblasti celoživotního vzdělávání“
napomůže při prosazování konkurenceschopnosti a vytváření inovativního způsobu myšlení
v rámci EU.
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Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms za Skupinu Zelených/Evropské
svobodné aliance (ESA)

Pozměňovací návrh 8
Příloha, bod 4 Schopnost práce s digitálními technologiemi odst. 1 : Definice 

Definice: Schopností práce s digitálními 
technologiemi se rozumí jisté a kritické pou
žívání technologií informační společnosti 
(TIS) při práci, ve volném čase a v 
komunikaci. Předpokladem je základní
znalost informačních a komunikačních 
technologií, tj. používání počítačů k 
získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a 
výměně informací a ke komunikaci a 
spolupráci v rámci sítí prostřednictvím
internetu.

Definice: Schopností práce s digitálními 
technologiemi se rozumí jisté a kritické pou
žívání technologií informační společnosti 
(TIS) při práci, ve volném čase a v 
komunikaci. Předpokladem je základní
znalost informačních a komunikačních 
technologií, tj. používání počítačů k 
získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a 
výměně informací a ke komunikaci a 
spolupráci v rámci sítí, jako je internet.

Or. en

Odůvodnění

Internet je sám o sobě sítí.

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms za Skupinu Zelených/Evropské
svobodné aliance (ESA)

Pozměňovací návrh 9
Příloha, bod 4 Schopnost práce s digitálními technologiemi odst. 2: „Nejdůležitější znalosti, 

dovednosti a postoje související s touto schopností“
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Pro práci s digitálními technologiemi jsou 
nezbytné důkladné pochopení přírody, úlohy 
TIS a jejích možností v každodenních 
situacích a důkladné znalosti z těchto oblastí
v osobním a společenském životě i v práci. 
Jedná se o základní počítačové aplikace, nap
ř. textové editory, tabulkové procesory, 
databáze, systémy ukládání a správy 
informací, pochopení možností, jež internet  
a komunikace prostřednictvím 
elektronických médií (e-mailu, síťových 
nástrojů) poskytují ve volném čase, sdílení
informací a spolupráci, učení a výzkum v 
rámci sítí. Jedinci by rovněž měli chápat, jak  
mohou TIS podporovat kreativitu a inovace, 
a měli by si uvědomovat problémy spojené s 
platností a důvěryhodností dostupných 
informací a etické zásady při interaktivním 
využívání TIS.

Pro práci s digitálními technologiemi jsou 
nezbytné důkladné pochopení přírody, úlohy 
TIS a jejích možností v každodenních 
situacích a důkladné znalosti z těchto oblastí
v osobním a společenském životě i v práci. 
Jedná se o základní počítačové aplikace, nap
ř. textové editory, tabulkové procesory, 
databáze, systémy ukládání a správy 
informací, pochopení možností, jež internet  
a komunikace prostřednictvím 
elektronických médií (e-mailu, síťových 
nástrojů) poskytují ve volném čase, sdílení
informací a spolupráci, učení a výzkum v 
rámci sítí. Jedinci by rovněž měli chápat, jak  
mohou TIS podporovat kreativitu a inovace, 
a měli by si uvědomovat problémy spojené s 
platností a důvěryhodností dostupných 
informací a etické zásady při interaktivním 
využívání TIS. V těchto oblastech jsou 
technologická neutralita a interoperabilita 
rozhodující.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Rebecca Harms za Skupinu Zelených/Evropské
svobodné aliance (ESA)

Pozměňovací návrh 10
Příloha bod 4 Schopnost práce s digitálními technologiemi odst. 3: „Dovednosti“

Požadované dovednosti zahrnují: schopnost 
vyhledávat, shromaždovat a pracovávat 
informace a používat je kritickým a 
systematickým způsobem, hodnotit jejich d
ůležitost a rozlišovat mezi reálnými a 
virtuálními informacemi a zároveň chápat 
vztahy. Jedinci by měli umět používat 
nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení
komplexních informací a měli by být schopni 
internetové služby získávat, vyhledávat a pou
žívat; rovněž by měli umět používat TIS k 
podpoře kritického myšlení, kreativity a 
inovací.

Požadované dovednosti zahrnují: schopnost 
vyhledávat, shromaždovat a pracovávat 
informace a používat je kritickým a 
systematickým způsobem, hodnotit jejich d
ůležitost a rozlišovat mezi reálnými a 
virtuálními informacemi a zároveň chápat 
vztahy, schopnost ochránit své soukromí v 
režimu online. Jedinci by měli umět používat 
nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení
komplexních informací a měli by být schopni 
internetové služby získávat, vyhledávat a pou
žívat; rovněž by měli umět používat TIS k 
podpoře kritického myšlení, kreativity a 
inovací.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložilNikolaos Vakalis

Pozměňovací návrh 11
Příloha bod 7 Podnikatelské schopnosti „Nejdůležitější znalosti, dovednosti a 

postoje související s touto schopností“ odst. 3

Z hlediska postojů je pro smysl pro 
podnikání charakteristická iniciativa, aktivita, 
nezávislost a inovace v osobním a spole
čenském životě i v práci. Rovněž je nutná
motivace a odhodlání plnit cíle, a to jak 
osobní cíle, tak i cíle sdílené s ostatními 
a/nebo pracovní cíle.

Z hlediska postojů je pro smysl pro 
podnikání charakteristická iniciativa, aktivita, 
uvědomování si nebezpečí, kterým 
podnikatelé čelí, a nezávislost a inovace v 
osobním a společenském životě i v práci. 
Rovněž je nutná motivace a odhodlání plnit 
cíle, a to jak osobní cíle, tak i cíle sdílené s 
ostatními a/nebo pracovní cíle, a v obecněj
ším smyslu vytváření příznivých poměrů v 
podnikání.

Or. el

Odůvodnění

K povzbuzení podnikatelského způsobu myšlení je nezbytné podniknout okamžitá opatření zam
ěřená na rozptýlení „pocitu úzkosti“, který působí jako silný inhibitor rozvoje dovedností, a 
vytvořit poměry v podnikání, které inovaci odměňují, nikoliv trestají.


