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MÓDOSÍTÁS: 5-11

Véleménytervezet (PE 370.125v01-00)
Umberto Pirilli
az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló európai parlamenti és 
tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról

Ajánlásra irányuló javaslat (COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Pilar del Castillo Vera

Módosítás: 5
Melléklet, Bevezetés, (1) bekezdés, 1. pont

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció; 1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció
és oktatás;

Or. es

Indokolás

Mint azt az Unesco ismételten kifejezésre juttatta, az anyanyelven történő tanítás a minőségi 
oktatás alapvető eleme.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 6



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

HU

Ajánlás a tagállamoknak, (5) bekezdés

(5) biztosítsák a felnőttoktatás és az egyén 
számára elérhető képzési lehetőségek 
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákhoz és a fiatalokat érintő egyéb 
politikákhoz való szoros kapcsolatok és a 
szociális partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén;

(5) biztosítsák a felnőttoktatás és az egyén 
számára elérhető képzési lehetőségek 
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákkal, a vállalkozási és innovációs 
politikával, valamint a fiatalokat érintő
egyéb politikákkal való szoros kapcsolatok
kialakítása, továbbá és a szociális 
partnerekkel és más érdekeltekkel folytatott 
együttműködés révén;

Or. el

Indokolás

Az ajánlásban kifejezetten hivatkozni kell a közösségi vállalkozási és innovációs politikával 
való koherenciára, mert a versenyképesség, az innováció, az oktatás és a képzés kölcsönösen 
támogatják egymást. Az élethosszig tartó tanulás terén kialakított integrált európai 
akcióprogram hozzájárul majd a versenyképesség bátorításához és az újító szellem 
kibontakoztatásához az Európai Unióban.

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 7
Vegye tudomásul a Bizottság azon szándékát, hogy: (3) bekezdés

(3) elősegíti a „Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret” szélesebb körű alkalmazását 
a kapcsolódó közösségi politikákban és 
különösen a foglalkoztatási, ifjúsági és 
szociális politika végrehajtásában, és további 
kapcsolatokat alalít a szociális partnerekkel 
és más olyan szervezetekkel, amelyek ezen a
téren tevékenyek;

(3) elősegíti a „Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret” szélesebb körű alkalmazását 
a kapcsolódó közösségi politikákban és 
különösen a foglalkoztatási, ifjúsági és 
szociális politika, valamint a vállalkozási és 
innovációs politika végrehajtásában, és 
további kapcsolatokat alakít a szociális 
partnerekkel és más olyan szervezetekkel, 
amelyek ezen a téren tevékenyek;

Or. el

Indokolás
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Az ajánlásban kifejezetten hivatkozni kell a közösségi vállalkozási és innovációs politikával 
való koherenciára, mert a versenyképesség, az innováció, az oktatás és a képzés kölcsönösen 
támogatják egymást. Az élethosszig tartó tanulás terén kialakított integrált európai 
akcióprogram hozzájárul majd a versenyképesség bátorításához és az újító szellem 
kibontakoztatásához az Európai Unióban.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms a Green/Efa képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 8
Melléklet, 4. pont "Digitális kompetencia", (1) bekezdés: meghatározás

Meghatározás: A digitális kompetencia 
felöleli az információs társadalom 
technológiáinak (Information Society 
Technology, a továbbiakban: IST) 
magabiztos és kritikus használatát a munka, a 
szórakozás és a kommunikáció terén. Ez az 
IKT terén meglévő alapvető készségeken 
alapul: számítógép használata információ
visszakeresése, értékelése, tárolása, el
őállítása, bemutatása és cseréje céljából, 
valamint hogy kommunikáljunk és együttm
űködő hálózatokban vegyünk részt az 
interneten keresztül.

Meghatározás: A digitális kompetencia 
felöleli az információs társadalom 
technológiáinak (Information Society 
Technology, a továbbiakban: IST) 
magabiztos és kritikus használatát a munka, a 
szórakozás és a kommunikáció terén. Ez az 
IKT terén meglévő alapvető készségeken 
alapul: számítógép használata információ
visszakeresése, értékelése, tárolása, el
őállítása, bemutatása és cseréje céljából, 
valamint hogy kommunikáljunk és együttm
űködő hálózatokban vegyünk részt, például
az interneten keresztül.

Or. en

Indokolás

Az Internet maga a „hálózat”.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms a Green/Efa képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 9
Melléklet, 4. pont "Digitális kompetencia", (2) bekezdés: "Az ehhez a kompetenciához 

kapcsolódó elengedhetetlen tudás, készségek és hozzáállás"
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A digitális kompetencia megköveteli a 
természetnek, az IST szerepének és lehet
őségeinek alapos értését és ismeretét a 
mindennapokban: személyes és társadalmi 
életünkben és a munkában. Magában foglalja 
a fő számítógépes alkalmazásokat, mint 
például a szövegszerkesztést, 
adattáblázatokat, adatbázisokat, 
információtárolást és -kezelést, valamint az 
internet által kínált lehetőségek megértését és 
az elektronikus média útján történő
kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök) a 
szabadidő, az információ megosztása és az 
együttműködő hálózatépítés, a tanulás és 
kutatás számára. Az egyénnek továbbá
értenie kell, hogyan támogathatja az IST a 
kreativitást és innovációt, és tudatában kell 
lennie az elérhető információ hitelessége és 
megbízhatósága körülötti problémáknak és 
az IST interaktív használata etikai elveinek.

A digitális kompetencia megköveteli az IST 
természetének, szerepének és lehetőségeinek 
alapos értését és ismeretét a 
mindennapokban: magán- és társadalmi 
életünkben és a munkában. Magában foglalja 
a fő számítógépes alkalmazásokat, mint 
például a szövegszerkesztést, 
adattáblázatokat, adatbázisokat, 
információtárolást és -kezelést, valamint az 
internet által kínált lehetőségek megértését és 
az elektronikus média útján történő
kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök) a 
szabadidő, az információ megosztása és az 
együttműködő hálózatépítés, a tanulás és 
kutatás számára. Az egyénnek továbbá
értenie kell, hogyan támogathatja az IST a 
kreativitást és innovációt, és tudatában kell 
lennie az elérhető információ hitelessége és 
megbízhatósága körülötti problémáknak és 
az IST interaktív használata etikai elveinek.
Ezeken a területeken a semlegesség és az 
interoperabilitás alapvető fontosságú.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms a Green/Efa képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 10
Melléklet, 4. pont "Digitális kompetencia", (3) bekezdés: "Készségek"
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A szükséges készségek felölelik: az 
információ megkeresésének, összegy
űjtésének és feldolgozásának képességét és 
kritikus és szisztematikus alkalmazását, 
értékelve a fontosságát és megkülönböztetve 
a valóst a virtuálistól a kapcsolatok 
felismerése során. Az egyénnek rendelkeznie 
kell azzal a készséggel, hogy eszközöket 
tudjon alkalmazni komplex információ el
őállítására, bemutatására és megértésére, és 
képesnek kell lennie az internetalapú
szolgáltatások elérésére, a velük való
kutatásra és használatukra; képesnek kell 
továbbá lennie az IST alkalmazására a 
kritikus gondolkodás, kreativitás és 
innováció támogatása érdekében.

A szükséges készségek felölelik: az 
információ megkeresésének, összegy
űjtésének és feldolgozásának képességét és 
kritikus és szisztematikus alkalmazását, az 
információ megbízhatóságának felmérését, a 
tényleges információ megkülönböztetését a 
virtuálistól, eközben az internetes 
kapcsolatok azonosítását, valamint a 
felhasználó magánélete védelmének 
képességét a világháló használata során. 
Az egyénnek rendelkeznie kell azzal a 
készséggel, hogy eszközöket tudjon 
alkalmazni komplex információ előállítására, 
bemutatására és megértésére, és képesnek 
kell lennie az internetalapú szolgáltatások 
elérésére, a velük való kutatásra és 
használatukra; képesnek kell továbbá lennie 
az IST alkalmazására a kritikus gondolkodás, 
kreativitás és innováció támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Nikolaos Vakalis

Módosítás: 11
Melléklet, 7. pont "Vállalkozói kompetencia", (2) bekezdés: "Az ehhez a kompetenciához 

kapcsolódó elengedhetetlen tudás, készségek és hozzáállás"

A vállalkozói hozzáállást a kezdeményez
őkészség, a proaktív hozzáállás, a 
függetlenség és az innováció jellemzi a 
személyes és társadalmi életben, valamint a 
munkában egyaránt. Magában foglalja 
továbbá a célkitűzések elérését szolgáló
motivációt és elhatározottságot, legyenek 
ezek személyes vagy másokkal közös célok 
vagy törekvések, és/vagy a munkával 
kapcsolatosak.

A vállalkozói szellem jellemzője a 
kezdeményezőkészség, a vállalkozói
kockázatok vállalása és megszokása, a 
proaktív hozzáállás, a függetlenség és az 
innováció jellemzi a személyes és társadalmi 
életben, valamint a munkában egyaránt. 
Magában foglalja továbbá a célkitűzések 
elérését szolgáló motivációt és 
elhatározottságot is, továbbá általános 
értelemben a kedvező vállalkozói környezet 
fenntartását, legyenek ezek személyes vagy 
másokkal közös célok vagy törekvések, 
és/vagy a munkával kapcsolatosak. 
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Or. el

Indokolás

A vállalati szellem bátorítása ellentmondást nem tűrően feltételezi a „kockázattól való
félelem”(a készségek kialakulásának e lényeges fékezője) meghaladását, és a vállalkozói 
környezet fenntartását igényli, amely jutalmazza és nem bünteti az újító szellemet.


