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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 5
Bilag, indledning, afsnit 1, nr. 1

1. Kommunikativ kompetence i modersmålet 1. Kommunikativ kompetence og 
uddannelse i modersmålet

Or. es

Begrundelse

Som Unesco gentagne gange har understreget, er undervisning i modersmålet et væsentligt 
element i en uddannelse af høj kvalitet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 6
Henstillinger til medlemsstaterne, punkt 5
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5. At sikre relevant voksenundervisning for 
den enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses- og socialpolitikken og andre 
politikker for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter

5. At sikre relevant voksenundervisning for 
den enkelte borger gennem tæt tilknytning til 
beskæftigelses-, social-, virksomheds- og 
innovationspolitikken samt andre politikker 
for unge og samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne og andre berørte 
parter

Or. el

Begrundelse

Der skal i henstillingen udtrykkeligt henvises til EU's virksomhedspolitik og 
innovationspolitik, eftersom konkurrenceevne, innovation, uddannelse og erhvervsuddannelse
understøtter hinanden indbyrdes. Det europæiske integrerede handlingsprogram for livslang 
læring vil medvirke til at fremme konkurrenceevnen og skabe innovationsmentalitet i EU.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 7
Tager til efterretning, at Kommissionen har til hensigt, punkt 3

3. At fremme udbredt anvendelse af 
"Nøglekompetencer for livslang læring - en 
europæisk referenceramme" i forbindelse 
med beslægtede EU-politikker, navnlig i 
forbindelse med gennemførelsen af 
beskæftigelses-, ungdoms- og 
socialpolitikken, og skabe flere forbindelser 
til arbejdsmarkedsparterne og andre 
organisationer, som arbejder inden for disse 
områder

3. At fremme udbredt anvendelse af 
"Nøglekompetencer for livslang læring - en 
europæisk referenceramme" i forbindelse 
med beslægtede EU-politikker, navnlig i 
forbindelse med gennemførelsen af 
beskæftigelses-, ungdoms-, social-, 
virksomheds- og innovationspolitikken og 
skabe flere forbindelser til 
arbejdsmarkedsparterne og andre 
organisationer, som arbejder inden for disse 
områder

Or. el

Begrundelse

Brugen af den europæiske referenceramme for EU's virksomheds- og innovationspolitik bør 
udtrykkeligt nævnes i henstillingen, fordi konkurrenceevne, innovation, uddannelse og 
erhvervsuddannelse understøtter hinanden indbyrdes. Det europæiske integrerede 
handlingsprogram for livslang læring vil medvirke til at fremme konkurrenceevnen og skabe 
innovationsmentalitet i EU.
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Ændringsforslag af Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 8
Bilag, punkt 4, Digital Competence, afsnit 1: Definition

Definition: Den digitale kompetence omfatter 
en sikker og kritisk brug af 
informationssamfundets teknologier (IST) til 
arbejde, fritid og kommunikation. Den 
understøttes af basale færdigheder i ikt: 
brugen af en computer til at hente, vurdere, 
lagre, producere, præsentere og udveksle 
oplysninger og til at kommunikere og deltage 
i samarbejdsnet via internet.

Definition: Den digitale kompetence omfatter 
en sikker og kritisk brug af 
informationssamfundets teknologier (IST) til 
arbejde, fritid og kommunikation. Den 
understøttes af basale færdigheder i ikt: 
brugen af en computer til at hente, vurdere, 
lagre, producere, præsentere og udveksle 
oplysninger og til at kommunikere og deltage 
i samarbejdsnet såsom internet.

Or. en

Begrundelse

Det er internettet SELV, der udgør dette net.

Ændringsforslag af Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 9
Bilag, punkt 4, Digital Competence, afsnit 2: Viden, færdigheder og holdninger, der kræves 

ved denne kompetence
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Den digitale kompetence kræver grundig 
forståelse af og viden om arten af og 
mulighederne ved IST i dagligdagen og den 
rolle, IST kan spille i privatlivet, 
samfundslivet og arbejdslivet. Det omfatter 
de vigtigste computerapplikationer, f.eks. 
tekstbehandling, regneark, databaser, 
informationslagring og –håndtering, og 
forståelse af mulighederne ved internet og 
elektronisk kommunikation (e-mail, 
netværktøjer) til fritid, 
informationsudveksling og samarbejdsnet, 
læring og forskning. Et individ bør også
forstå, at IST kan understøtte kreativitet og 
innovation, og være klar over 
problematikken omkring gyldigheden og 
pålideligheden af de tilgængelige oplysninger 
og de etiske principper for interaktiv brug af 
IST.

Den digitale kompetence kræver grundig 
forståelse af og viden om arten af og 
mulighederne ved IST i dagligdagen og den 
rolle, IST kan spille i privatlivet, 
samfundslivet og arbejdslivet. Det omfatter 
de vigtigste computerapplikationer, f.eks. 
tekstbehandling, regneark, databaser, 
informationslagring og –håndtering, og 
forståelse af mulighederne ved internet og 
elektronisk kommunikation (e-mail, 
netværktøjer) til fritid, 
informationsudveksling og samarbejdsnet, 
læring og forskning. Et individ bør også
forstå, at IST kan understøtte kreativitet og 
innovation, og være klar over 
problematikken omkring gyldigheden og 
pålideligheden af de tilgængelige oplysninger 
og de etiske principper for interaktiv brug af 
IST. Inden for disse områder er teknologisk 
neutralitet og interoperabilitet af afgørende 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag af Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 10
Bilag, punkt 4, Digital Competence, afsnit 3: Færdigheder 

Af færdigheder kræves bl.a. evne til at søge, 
indsamle og bearbejde oplysninger og bruge 
dem kritisk og systematisk, vurdere deres 
relevans og sondre mellem det virkelige og 
det virtuelle og samtidig erkende 
forbindelser. Et individ bør have færdigheder 
til at bruge værktøjer til at producere, 
præsentere og forstå sammensatte 
oplysninger og til at skaffe sig adgang til, 
søge i og anvende internetbaserede tjenester 
og til at anvende IST til at understøtte kritisk 
tænkning, kreativitet og innovation.

Af færdigheder kræves bl.a. evne til at søge, 
indsamle og bearbejde oplysninger og bruge 
dem kritisk og systematisk, vurdere deres 
relevans og sondre mellem det virkelige og 
det virtuelle og samtidig erkende forbindelser
samt evne til at beskytte privatsfæren 
online. Et individ bør have færdigheder til at 
bruge værktøjer til at producere, præsentere 
og forstå sammensatte oplysninger og til at 
skaffe sig adgang til, søge i og anvende 
internetbaserede tjenester og til at anvende 
IST til at understøtte kritisk tænkning, 
kreativitet og innovation.

Or. en
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 11
Bilag, punkt 7, "iværksætterånd", Viden, færdigheder og holdninger, der kræves ved denne 

kompetence, afsnit 3

En iværksætterholdning er kendetegnet ved 
initiativ, en proaktiv indstilling, 
uafhængighed og innovation både i 
privatlivet, samfundslivet og arbejdslivet. 
Hertil hører også motivation og 
beslutsomhed til at nå mål, hvad enten der er 
tale om personlige eller fælles mål og/eller 
arbejdsrelaterede mål.

En iværksætterholdning er kendetegnet ved 
initiativ, en proaktiv indstilling og tilvænning 
til de risici, der er forbundet med 
iværksættervirksomhed, uafhængighed og 
innovation både i privatlivet, samfundslivet 
og arbejdslivet. Hertil hører også motivation 
og beslutsomhed til at nå mål, hvad enten der 
er tale om personlige eller fælles mål og/eller 
arbejdsrelaterede mål, og generelt 
opelskning af et gunstigt iværksættermiljø.

Or. el

Begrundelse

Fremme af en iværksætterholdning forudsætter klart, at man frigør sig fra risikoskrækken, 
som lægger en betydelig dæmper på udviklingen af færdigheder, og omfatter også opelskning 
af et iværksættermiljø, der vil belønne og ikke straffe innovation.


