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Lausuntoluonnos (PE 370.125v01-00)
Umberto Pirilli
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseksi
elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Ehdotus suositukseksi (KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Pilar del Castillo Vera

Tarkistus 5
Liite, Johdanto, 1 kohta

1. Viestintä äidinkielellä 1. Viestintä ja koulutus äidinkielellä

Or. es

Perustelu

Unesco on jo moneen kertaan katsonut, että äidinkielellä kouluttaminen on merkittävä osa 
korkealaatuista koulutusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 6
SUOSITTELEVAT, ETTÄ JÄSENVALTIOT, 5 kohta
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5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

5. varmistavat, että yksittäisille kansalaisille 
suunnattu aikuisten yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus on johdonmukaista ja 
läheisessä yhteydessä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaan sekä yritys- ja 
innovaatiopolitiikkaan ja muihin nuorisoa 
koskeviin politiikan aloihin ja että
koulutuksen osalta tehdään yhteistyötä
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien kanssa;

Or. el

Perustelu

Suositukset yhdenmukaisuudesta yhteisön yritys- ja innovaatiopolitiikan kanssa on pantava 
merkille, sillä kilpailukyky, innovaatio ja koulutus tukevat toisiaan. Elinikäisen oppimisen 
integroitu toimintaohjelma edistää kilpailukykyä sekä innovointihenkeä Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 7
PANEVAT MERKILLE KOMISSION AIKEET, 3 kohta

3. edistää ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen”
laajempaa käyttöä aiheeseen liittyvillä
yhteisöpolitiikan aloilla, erityisesti työllisyys-, 
nuoriso- ja sosiaalipolitiikassa, ja luoda uusia 
yhteyksiä työmarkkinaosapuoliin ja muihin 
kyseisillä aloilla toimiviin tahoihin;

3. edistää ”Elinikäisen oppimisen avaintaitoja 
koskevan eurooppalaisen viitekehyksen”
laajempaa käyttöä aiheeseen liittyvillä
yhteisöpolitiikan aloilla, erityisesti työllisyys-, 
nuoriso- ja sosiaalipolitiikassa sekä yritys- ja 
innovaatiopolitiikassa, ja luoda uusia 
yhteyksiä työmarkkinaosapuoliin ja muihin 
kyseisillä aloilla toimiviin tahoihin;

Or. el

Perustelu

Suositukset yhdenmukaisuudesta yhteisön yritys- ja innovaatiopolitiikan kanssa on pantava 
merkille, sillä kilpailukyky, innovaatio ja koulutus tukevat toisiaan. Elinikäisen oppimisen 
integroitu toimintaohjelma edistää kilpailukykyä sekä innovointihenkeä Euroopan unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Tarkistus 8
Liite, 4 kohta Digitaaliset taidot, Määritelmä

Määritelmä: Digitaalisiin taitoihin kuuluu 
tietoyhteiskunnan teknologian hallinta ja 
kriittinen käyttö työssä, vapaa-aikana ja 
viestinnässä. Niitä tukevat tieto- ja 
viestintätekniikan perustaidot, kuten 
tietokoneen käyttäminen tiedon hakuun, 
arviointiin, tallentamiseen, tuottamiseen, 
esittämiseen ja vaihtamiseen sekä
viestintätarkoituksiin ja osallistumiseen 
yhteistyöverkostoihin Internetin välityksellä.

Määritelmä: Digitaalisiin taitoihin kuuluu 
tietoyhteiskunnan teknologian hallinta ja 
kriittinen käyttö työssä, vapaa-aikana ja 
viestinnässä. Niitä tukevat tieto- ja 
viestintätekniikan perustaidot, kuten 
tietokoneen käyttäminen tiedon hakuun, 
arviointiin, tallentamiseen, tuottamiseen, 
esittämiseen ja vaihtamiseen sekä
viestintätarkoituksiin ja osallistumiseen 
yhteistyöverkostoihin, kuten Internetiin.

Or. en

Perustelu

Internet on itsessään verkosto.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 9
Liite, 4 kohta Digitaaliset taidot, 2 kohta: "Tähän avaintaitoon liittyvät olennaiset tiedot, taidot 

ja asenteet"
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Digitaalinen osaaminen edellyttää vankkoja 
tietoja tietoyhteiskunnan teknologian 
olemuksesta, asemasta ja mahdollisuuksista 
arkiyhteyksissä sekä yksityis- että
sosiaalisessa elämässä että työssä. Näihin 
kuuluvat tärkeimmät tietokonesovellukset, 
kuten tekstinkäsittely, taulukot, tietokannat, 
tiedon tallennus ja hallinta sekä Internetin ja 
elektronisten välineiden (sähköpostin, 
verkkotyökalujen) käytön tarjoamien 
mahdollisuuksien ymmärtäminen vapaa-
aikana, tiedonvälityksessä ja 
yhteistyöverkkoja käytettäessä, opinnoissa ja 
tutkimustyössä. Lisäksi olisi ymmärrettävä, 
miten tietoyhteiskunnan teknologialla 
voidaan tukea luovuutta ja 
innovaatiotoimintaa, sekä oltava tietoinen 
tietojen validiteettiin ja luotettavuuteen 
liittyvistä kysymyksistä samoin kuin 
tietoyhteiskunnan interaktiivista käyttöä
koskevista eettisistä periaatteista.

Digitaalinen osaaminen edellyttää vankkoja 
tietoja tietoyhteiskunnan teknologian 
olemuksesta, asemasta ja mahdollisuuksista 
arkiyhteyksissä sekä yksityis- että
sosiaalisessa elämässä että työssä. Näihin 
kuuluvat tärkeimmät tietokonesovellukset, 
kuten tekstinkäsittely, taulukot, tietokannat, 
tiedon tallennus ja hallinta sekä Internetin ja 
elektronisten välineiden (sähköpostin, 
verkkotyökalujen) käytön tarjoamien 
mahdollisuuksien ymmärtäminen vapaa-
aikana, tiedonvälityksessä ja 
yhteistyöverkkoja käytettäessä, opinnoissa ja 
tutkimustyössä. Lisäksi olisi ymmärrettävä, 
miten tietoyhteiskunnan teknologialla 
voidaan tukea luovuutta ja 
innovaatiotoimintaa, sekä oltava tietoinen 
tietojen validiteettiin ja luotettavuuteen 
liittyvistä kysymyksistä samoin kuin 
tietoyhteiskunnan interaktiivista käyttöä
koskevista eettisistä periaatteista. Tekninen 
riippumattomuus ja yhteentoimivuus ovat 
erityisen tärkeitä näillä aloilla

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 10
Liite, 4 kohta Digitaaliset taidot, 3 kohta: Taidot
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Tarvittaviin taitoihin kuuluu kyky hakea, 
kerätä ja käsitellä tietoa ja käyttää sitä
kriittisellä ja systemaattisella tavalla arvioiden 
tiedon merkityksellisyyttä ja erottaen 
todellisen ja näennäistiedon. Yksilöillä olisi 
oltava sellaiset välineiden käyttötaidot, joiden 
avulla he kykenevät tuottamaan, esittämään 
ja ymmärtämään monimutkaista tietoa sekä
saamaan käyttöönsä, hakemaan ja 
käyttämään Internet-pohjaisia palveluja. 
Lisäksi heidän pitäisi kyetä käyttämään 
tietoyhteiskunnan teknologiaa kriittisen 
ajattelun, luovuuden ja innovaatiotoiminnan 
tukena.

Tarvittaviin taitoihin kuuluu kyky hakea, 
kerätä ja käsitellä tietoa ja käyttää sitä
kriittisellä ja systemaattisella tavalla arvioiden 
tiedon merkityksellisyyttä ja erottaen 
todellisen ja näennäistiedon, ja lisäksi taidot 
yksityisyyden turvaamiseksi verkossa. 
Yksilöillä olisi oltava sellaiset välineiden 
käyttötaidot, joiden avulla he kykenevät 
tuottamaan, esittämään ja ymmärtämään 
monimutkaista tietoa sekä saamaan 
käyttöönsä, hakemaan ja käyttämään Internet-
pohjaisia palveluja. Lisäksi heidän pitäisi 
kyetä käyttämään tietoyhteiskunnan 
teknologiaa kriittisen ajattelun, luovuuden ja 
innovaatiotoiminnan tukena.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Nikolaos Vakalis

Tarkistus 11
Liite, 7 kohta Yrittäjyys, 3 alakohta

Yrittävälle asenteelle on ominaista 
aloitteellisuus, ennakoivuus, 
riippumattomuus ja innovatiivisuus yksityis- 
ja yhteiskuntaelämässä sekä työssä. Siihen 
sisältyvät myös motivaatio ja määrätietoisuus 
tavoitteiden saavuttamiseksi, olipa kyse sitten 
henkilökohtaisista, yhteisistä tai työhön 
liittyvistä tavoitteista.

Yrittävälle asenteelle on ominaista 
aloitteellisuus, ennakoivuus, perehtyminen 
yritysriskeihin, riippumattomuus ja 
innovatiivisuus yksityis- ja 
yhteiskuntaelämässä sekä työssä. Siihen 
sisältyvät myös motivaatio ja määrätietoisuus
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
yleisemmin suotuisa yrityskulttuuri, olipa 
kyse sitten henkilökohtaisista, yhteisistä tai 
työhön liittyvistä tavoitteista.

Or. el

Perustelu

Yrittävälle asenteelle on ominaista, että vapaudutaan "riskipeloista", jotka häiritsevät 
merkittävästi kykyjen kehittämistä. Siihen kuuluu yrityskulttuuri, joka kannustaa eikä
suinkaan haittaa innovointia.
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