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Umberto Pirilli
Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις βασι
κές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση

Πρόταση σύστασης (COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Pilar del Castillo Vera

Τροπολογία 5
Παράρτημα, εισαγωγή, παράγραφος 1, σημείο 1

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 1. Επικοινωνία και εκπαίδευση στη μητρική
γλώσσα

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η ΟΥΝΕΣΚΟ, η διδασκαλία στη μητρική γλώσσα αποτελεί με
ίζονα συντελεστή της ποιοτικής εκπαίδευσης.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 6
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη, Παράγραφος 5



PE 371.942v01-00 2/5 AM\609485EL.doc

EL

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην παροχ
ή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για
τους επιμέρους πολίτες μέσω στενών δεσμώ
ν με την πολιτική απασχόλησης και την κοιν
ωνική πολιτική και άλλων πολιτικών που επ
ηρεάζουν τους νέους και μέσω της συνεργα
σίας με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλο
υς ενδιαφερομένους·

5. Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην παροχ
ή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για
τους επιμέρους πολίτες μέσω στενών δεσμώ
ν με την πολιτική απασχόλησης, την κοινωνι
κή πολιτική, την πολιτική επιχειρήσεων και
καινοτομίας και άλλων πολιτικών που επηρ
εάζουν τους νέους και μέσω της συνεργασία
ς με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
ενδιαφερομένους·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η συνοχή με την κοινοτική πολιτική επιχειρήσεων και καινοτομίας πρέπει να μνημονεύεται ρητ
ά στη σύσταση διότι ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και εκπαίδευση και κατάρτιση αλληλοϋποσ
τηρίζονται. Το Ευρωπαϊκό «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησ
ης» θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία νοοτροπίας καινο
τομίας στην Ε.Ε.

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 7
Σημείωση των προθέσεων της Επιτροπής, Παράγραφος 3

3. Να προωθήσει την ευρύτερη χρήση του ε
γγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά βίο
υ μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορά
ς" σε σχετικές κοινοτικές πολιτικές, ιδίως κα
τά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασ
χόληση, τη νεολαία και της κοινωνικής πολι
τικής, και να αναπτύξει περαιτέρω δεσμούς
με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες οργ
ανώσεις που εργάζονται στους εν λόγω τομε
ίς·

3. Να προωθήσει την ευρύτερη χρήση του ε
γγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά βίο
υ μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορά
ς" σε σχετικές κοινοτικές πολιτικές, ιδίως κα
τά την εφαρμογή της πολιτικής για την απασ
χόληση, τη νεολαία, της κοινωνικής πολιτικ
ής και της πολιτικής επιχειρήσεων και καιν
οτομίας, και να αναπτύξει περαιτέρω δεσμο
ύς με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλες
οργανώσεις που εργάζονται στους εν λόγω τ
ομείς·

Or. el

Αιτιολόγηση

Η χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς στην κοινοτική πολιτική επιχειρήσεων και καινοτ
ομίας πρέπει να μνημονεύεται ρητά στη σύσταση διότι ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και εκπα
ίδευση και κατάρτιση αλληλοϋποστηρίζονται. Το Ευρωπαϊκό «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσ
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ης στον τομέα της δια βίου μάθησης» θα συμβάλει στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και
στη δημιουργία νοοτροπίας καινοτομίας στην Ε.Ε.

Τροπολογία: Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 8
Παράρτημα, σημείο 4 Ψηφιακή ικανότητα, παράγραφος 1: Ορισμός

Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήσ
η της τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφ
ορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγί
α και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση κα
ι κριτικό πνεύμα. Βασίζεται στις βασικές δεξ
ιότητες ΤΠΕ: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, 
την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παρα
γωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή π
ληροφοριών και για την επικοινωνία και τη
συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα μέσω του
Διαδικτύου.

Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήσ
η της τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφ
ορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγί
α και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση κα
ι κριτικό πνεύμα. Βασίζεται στις βασικές δεξ
ιότητες ΤΠΕ: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, 
την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παρα
γωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή π
ληροφοριών και για την επικοινωνία και τη
συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα όπως το
Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο είναι το κατ'εξοχήν δίκτυο.

Τροπολογία: Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 9
Παράρτημα, σημείο 4 Ψηφιακή ικανότητα, παράγραφος 2: "Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και

συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα"
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Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί καλή κατανόη
ση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των
ευκαιριών της ΤΚΠ σε καθημερινές καταστ
άσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή κ
αθώς και στην εργασία. Συμπεριλαμβάνει τι
ς κύριες εφαρμογές πληροφορικής, όπως η ε
πεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, ο
ι βάσεις δεδομένων, η αποθήκευση και διαχ
είριση πληροφοριών, καθώς και την κατανό
ηση των ευκαιριών του Διαδικτύου και της ε
πικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρον
ικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την
ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη
συνεργατική δικτύωση, τη μάθηση και την έ
ρευνα. Τα άτομα πρέπει επίσης να κατανοού
ν πώς η ΤΚΠ μπορεί να στηρίξει τη δημιουρ
γικότητα και την καινοτομία και να γνωρίζο
υν τα θέματα που αφορούν την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφο
ριών και τις ηθικές αρχές της διαλογικής χρή
σης της ΤΚΠ.

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί καλή κατανόη
ση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των
ευκαιριών της ΤΚΠ σε καθημερινές καταστ
άσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή κ
αθώς και στην εργασία. Συμπεριλαμβάνει τι
ς κύριες εφαρμογές πληροφορικής, όπως η ε
πεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, ο
ι βάσεις δεδομένων, η αποθήκευση και διαχ
είριση πληροφοριών, καθώς και την κατανό
ηση των ευκαιριών του Διαδικτύου και της ε
πικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρον
ικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την
ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη
συνεργατική δικτύωση, τη μάθηση και την έ
ρευνα. Τα άτομα πρέπει επίσης να κατανοού
ν πώς η ΤΚΠ μπορεί να στηρίξει τη δημιουρ
γικότητα και την καινοτομία και να γνωρίζο
υν τα θέματα που αφορούν την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφο
ριών και τις ηθικές αρχές της διαλογικής χρή
σης της ΤΚΠ. Στους τομείς αυτούς, καίρια
σημασία έχουν η τεχνολογική ουδετερότητ
α και η διαλειτουργικότητα

Or. en

Τροπολογία: Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 10
Παράρτημα, σημείο 4 Ψηφιακή ικανότητα, παράγραφος 3: "Δεξιότητες" 
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Οι απαιτούμενες δεξιότητες περιλαμβάνουν: 
την ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξε
ργασίας πληροφοριών και τη χρήση τους με
κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγ
ηση της καταλληλότητάς τους και τη διάκρι
ση μεταξύ πραγματικών και εικονικών, καθ
ώς και την αναγνώριση των συνδέσμων. Τα
άτομα πρέπει να έχουν δεξιότητες χρήσης ε
ργαλείων για την παραγωγή, την παρουσίασ
η και την κατανόηση σύνθετων πληροφοριώ
ν και την ικανότητα αξιολόγησης, αναζήτησ
ης και χρήσης υπηρεσιών που βασίζονται στ
ο Διαδίκτυο. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση
να χρησιμοποιούν την ΤΚΠ για τη στήριξη τ
ης κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας κ
αι της καινοτομίας.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες περιλαμβάνουν: 
την ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξε
ργασίας πληροφοριών και τη χρήση τους με
κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγ
ηση της καταλληλότητάς τους και τη διάκρι
ση μεταξύ πραγματικών και εικονικών, καθ
ώς και την αναγνώριση των συνδέσμων, την
ικανότητα προστασίας της ιδιωτικότητας
on-line. Τα άτομα πρέπει να έχουν δεξιότητ
ες χρήσης εργαλείων για την παραγωγή, την
παρουσίαση και την κατανόηση σύνθετων π
ληροφοριών και την ικανότητα αξιολόγηση
ς, αναζήτησης και χρήσης υπηρεσιών που β
ασίζονται στο Διαδίκτυο. Πρέπει επίσης να
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ΤΚΠ γι
α τη στήριξη της κριτικής σκέψης, της δημιο
υργικότητας και της καινοτομίας.

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 11
Παράρτημα, σημείο 7 «Επιχειρηματικότητα», Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές

που σχετίζονται με αυτήν την ικανότητα, παράγραφος 3

Η επιχειρηματική συμπεριφορά χαρακτηρίζε
ται από την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εν
εργό στάση, την ανεξαρτησία και την καινοτ
ομία τόσο στην προσωπική όσο και στην κο
ινωνική ζωή, καθώς επίσης και στην εργασί
α. Περιλαμβάνει επίσης την εξασφάλιση κιν
ήτρων και την αποφασιστικότητα επίτευξης
στόχων, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε ε
πίπεδο στόχων κοινών με άλλους, ή/και στη
ν εργασία.

Η επιχειρηματική συμπεριφορά χαρακτηρίζε
ται από την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εν
εργό στάση και την εξοικείωση με τους επι
χειρηματικούς κινδύνους, την ανεξαρτησία
και την καινοτομία τόσο στην προσωπική ό
σο και στην κοινωνική ζωή, καθώς επίσης κ
αι στην εργασία. Περιλαμβάνει επίσης την ε
ξασφάλιση κινήτρων, την αποφασιστικότητ
α επίτευξης στόχων και γενικότερα την καλ
λιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλ
λοντος, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε ε
πίπεδο στόχων κοινών με άλλους, ή/και στη
ν εργασία.

Or. el

Αιτιολόγηση
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Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς προϋποθέτει ανυπερθέτως την απαλλαγή από
την «κινδυνοφοβία», η οποία αποτελεί σημαντικό ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη δεξι
οτήτων, και περιλαμβάνει την καλλιέργεια ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ανταμεί
βει την καινοτομία και δε θα τιμωρεί


