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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Pilar del Castillo Vera

Pakeitimas 5
Priedas, įžanga, pirmos dalies 1 punktas

1. Bendravimas gimtąja kalba 1. Bendravimas ir švietimas gimtąja kalba

Or. es

Pagrindimas

UNESCO pakartotinai atkreipia dėmesį, kad mokymas gimtąja kalba yra svarbiausias 
veiksnys užtikrinant aukščiausios kokybės švietimą. 

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 6
Rekomendacijos valstybėms narėms, 5 dalis
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5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai glaud
žiai susiejant su užimtumo ir socialine 
politika bei kitomis jauniems žmonėms 
poveikį darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis;

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai 
glaudžiai susiejant su užimtumo politika, 
socialine politika, verslu ir naujovių
diegimo politika bei kitomis jauniems 
žmonėms poveikį darančiomis politikos 
kryptimis ir bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais bei kitomis 
suinteresuotosiomis grupėmis;

Or. el

Pagrindimas

Atsižvelgiant į konkurencingumo, naujovių diegimo, mokymo ir švietimo tarpusavio 
priklausomybę, pasiūlyme būtina aiškiai pažymėti Bendrijos verslo ir naujovių diegimo 
politikos ryšius.  Europos Integruota veiksmų programa visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
srityje padeda skatinti konkurencingumą ir kurti naujovišką galvoseną Europos Sąjungoje.

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 7
Atsižvelgia į Komisijos ketinimus, 3 dalis

3. Skatinti platesnį dokumento „Bendrieji visą
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai –
Europos orientaciniai metmenys“ naudojimą
susijusiose Bendrijos politikos kryptyse, ypač
įgyvendinant užimtumo, jaunimo ir socialinę
politiką, ir toliau plėtoti ryšius su socialiniais 
partneriais bei kitomis šiose srityse dirban
čiomis organizacijomis;

3. Skatinti platesnį dokumento „Bendrieji 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi geb
ėjimai – Europos orientaciniai metmenys“
naudojimą susijusiose Bendrijos politikos 
kryptyse, ypač įgyvendinant užimtumo, 
jaunimo, socialinę ir verslo bei naujovių
diegimo politiką, ir toliau plėtoti ryšius 
su socialiniais partneriais bei kitomis 
šiose srityse dirbančiomis 
organizacijomis;

Or. el

Pagrindimas
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Atsižvelgiant į konkurencingumo, naujovių diegimo, mokymo ir švietimo tarpusavio 
priklausomybę, pasiūlyme būtina aiškiai pažymėti, kad Bendrijos verslo ir naujovių diegimo 
politika įtraukta į Europos informacijos koncepciją.  Europos Integruota veiksmų programa 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje padeda skatinti konkurencingumą ir kurti naujovi
šką galvoseną Europos Sąjungoje.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 8
Priedas, 4 punktas "Skaitmeninis raštingumas", apibrėžimas

Apibrėžimas: Skaitmeninis raštingumas 
siejasi su patikimu ir kritišku informacinės 
visuomenės technologijų (IVT) naudojimu 
darbe, leidžiant laisvalaikį ir bendraujant. Jis 
yra paremtas pagrindiniais IRT įgūdžiais: 
kompiuterių naudojimu surandant, įvertinant, 
saugant, rengiant, pristatant informaciją ir ja 
keičiantis bei bendraujant ir dalyvaujant 
bendradarbiavimo tinkluose internete.

Apibrėžimas: Skaitmeninis raštingumas 
siejasi su patikimu ir kritišku informacinės 
visuomenės technologijų (IVT) naudojimu 
darbe, leidžiant laisvalaikį ir bendraujant. Jis 
yra paremtas pagrindiniais IRT įgūdžiais: 
kompiuterių naudojimu surandant, įvertinant, 
saugant, rengiant, pristatant informaciją ir ja 
keičiantis bei bendraujant ir dalyvaujant 
bendradarbiavimo tinkluose, tokiuose kaip
internetas.

Or. en

Pagrindimas

The internet ITSELF is the network.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 9
Priedas, 4 punktas "Skaitmeninis raštingumas", 2 dalis : "Svarbiausios su šiuo gebėjimu 

susijusios žinios, įgūdžiai ir nuostatos"
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Skaitmeniniam raštingumui būtinas geras 
supratimas ir žinios apie IVT pobūdį, 
vaidmenį ir galimybes kasdieniame gyvenime 
– asmeninėje ir socialinėje aplinkoje bei 
darbe. Tai apima pagrindines kompiuterines 
programas, kaip antai tekstų apdorojimo 
programa, skaičiuoklės, duomenų bazės, 
informacijos saugojimo ir valdymo 
programos, bei supratimą apie interneto ir 
bendravimo elektroninėmis visuomenės 
informavimo priemonėmis (elektroninis pa
štas, tinklo priemonės) teikiamas galimybes 
leidžiant laisvalaikį, dalinantis informacija ir
bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir 
atliekant tyrimus. Be to, žmonės turėtų
suprasti, kaip IVT galėtų padėti siekiant k
ūrybiškumo ir naujovių bei išmanyti su 
turimos informacijos teisėtumu ir patikimumu 
susijusius klausimus bei etiškus IVT s
ąveikiojo naudojimo principus. 

Skaitmeniniam raštingumui būtinas geras 
supratimas ir žinios apie IVT pobūdį, 
vaidmenį ir galimybes kasdieniame gyvenime 
– asmeninėje ir socialinėje aplinkoje bei 
darbe. Tai apima pagrindines kompiuterines 
programas, kaip antai tekstų apdorojimo 
programa, skaičiuoklės, duomenų bazės, 
informacijos saugojimo ir valdymo 
programos, bei supratimą apie interneto ir 
bendravimo elektroninėmis visuomenės 
informavimo priemonėmis (elektroninis pa
štas, tinklo priemonės) teikiamas galimybes 
leidžiant laisvalaikį, dalinantis informacija ir 
bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir 
atliekant tyrimus. Be to, žmonės turėtų
suprasti, kaip IVT galėtų padėti siekiant k
ūrybiškumo ir naujovių bei išmanyti su 
turimos informacijos teisėtumu ir patikimumu 
susijusius klausimus bei etiškus IVT s
ąveikiojo naudojimo principus. 
Šiose srityse technologijos neutralumas ir s
ąveikumas yra esminiai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu

Pakeitimas 10
Priedas, 4 punktas "Skaitmeninis raštingumas", 3 dalis : "Įgūdžiai"

Būtini įgūdžiai: gebėjimas ieškoti, rinkti ir 
apdoroti informaciją bei ją naudoti lemiamu 
ir sisteminiu būdu įvertinant svarbą, atskiriant 
realius dalykus nuo virtualių ir atpažįstant s
ąsajas tarp pastarųjų. Žmonės turėtų gebėti 
naudotis priemonėmis rengdami, pristatydami 
ir suprasdami sudėtingą informaciją ir turėti 
interneto prieigos, paieškos ir naudojimosi 
galimybes; jie taip pat turėtų gebėti naudotis 
IVT siekdami sustiprinti kritišką mąstymą, k
ūrybiškumą ir naujoves. 

Būtini įgūdžiai: gebėjimas ieškoti, rinkti ir 
apdoroti informaciją bei ją naudoti lemiamu 
ir sisteminiu būdu įvertinant svarbą, atskiriant 
realius dalykus nuo virtualių ir atpažįstant s
ąsajas tarp pastarųjų, gebėjimas užtikrinti 
savo privatumą tinkle. Žmonės turėtų gebėti 
naudotis priemonėmis rengdami, pristatydami 
ir suprasdami sudėtingą informaciją ir turėti 
interneto prieigos, paieškos ir naudojimosi 
galimybes; jie taip pat turėtų gebėti naudotis 
IVT siekdami sustiprinti kritišką mąstymą, k
ūrybiškumą ir naujoves. 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Nikolaos Vakalis

Pakeitimas 11
Priedas, 7 punktas "Verslumas", essential knowledge skills and attitudes related to this 

competence, 3 dalis

Požiūris į verslumą apibūdinamas 
iniciatyvumu, veiksnumu, nepriklausomybe ir 
novatoriškumu asmeniniame ir socialiniame 
gyvenime bei darbe. Be to, tai yra susiję su 
motyvacija ir pasiryžimu siekti tikslų –
asmeninių ar bendrų ir (arba) darbo.

Požiūris į verslumą apibūdinamas 
iniciatyvumu, veiksnumu, verslininkams 
kylančių pavojų suvokimu bei 
nepriklausomybe ir novatoriškumu 
asmeniniame ir socialiniame gyvenime bei 
darbe. Be to, tai yra susiję su motyvacija ir 
pasiryžimu siekti tikslų – asmeninių ar bendrų
ir (arba) darbo ir apskritai palankaus 
klimato verslui kūrimu.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant skatinti verslišką galvoseną, būtina imtis neatidėliojamų priemonių nerimo jausmui, 
kuris veikia kaip stiprus įgūdžių vystymosi slopintojas, išsklaidyti ir kurti verslo klimatą, kuris 
atlygina, o ne baudžia už naujovių diegimą.   


