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Voorstel voor een aanbeveling (COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 5
Bijlage, Inleiding, alinea 1, punt 1

1. Communicatie in de moedertaal; 1. Communicatie en onderwijs in de 
moedertaal;

Or. es
Motivering

Zoals de Unesco blijft herhalen, is onderwijs in de moedertaal een belangrijke factor om er 
de kwaliteit van te verzekeren.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 6
Aanbevelingen aan de lidstaten, paragraaf 5
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5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
en andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden;

5.Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheidsbeleid, sociaal 
beleid, ondernemings- en 
vernieuwingsbeleid en andere beleidsvormen 
die jongeren betreffen, en samenwerking met 
de sociale partners en andere 
belanghebbenden;

Or. el

Motivering

Het voorstel moet rechtstreekse verbindingen met het ondernemings- en vernieuwingsbeleid 
van de Gemeenschap bevatten, omdat competitiviteit, vernieuwing, onderwijs en opleiding 
onderling samenhangen.  Het Europees beleidsprogramma levenslang leren zal de 
competitiviteit helpen verbeteren en in de Europese Unie een vernieuwingsmentaliteit tot 
stand brengen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 7
Nemen nota van het voornemen van de commissie om: paragraaf 3

3. Het ruimere gebruik van de 
‘Kerncompetenties voor levenslang leren –
een Europees referentiekader’ in gerelateerd 
communautair beleid te bevorderen en met 
name bij de tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheids-, jeugd- en sociaal beleid, 
en nauwere banden te ontwikkelen met de 
sociale partners en andere organisaties die op 
die terreinen werkzaam zijn;

3. Het ruimere gebruik van de 
‘Kerncompetenties voor levenslang leren –
een Europees referentiekader’ in gerelateerd 
communautair beleid te bevorderen en met 
name bij de tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheids-, jeugd-, sociaal en 
ondernemings- en vernieuwingsbeleid, en 
nauwere banden te ontwikkelen met de 
sociale partners en andere organisaties die op 
die terreinen werkzaam zijn;

Or. el
Motivering

Het voorstel moet rechtstreeks naar de opname van het Europees ondernemings- en 
vernieuwingsbeleid in het Europees referentiekader verwijzen omdat competitiviteit, 
vernieuwing, onderwijs en opleiding onderling samenhangen.  Het Europees 
beleidsprogramma levenslang leren zal de competitiviteit helpen verbeteren en in de 
Europese Unie een vernieuwingsmentaliteit tot stand brengen.

Amendement ingediend door Rebecca Harms, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 8
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Bijlage, punt 4. Digitale competentie, alinea 1 Definitie

Definitie: Digitale competentie omvat de 
vertrouwdheid met en het kritische gebruik 
van technologieën van de 
informatiemaatschappij (IST) voor het werk, 
in de vrije tijd en voor communicatie. Zij 
wordt onderbouwd door basisvaardigheden 
in ICT: het gebruik van computers om 
informatie op te vragen, te beoordelen, op te 
slaan, te produceren, te presenteren en uit te 
wisselen, en om via internet te 
communiceren en deel te nemen aan 
samenwerkingsnetwerken.

Definitie: Digitale competentie omvat de 
vertrouwdheid met en het kritische gebruik 
van technologieën van de 
informatiemaatschappij (IST) voor het werk, 
in de vrije tijd en voor communicatie. Zij 
wordt onderbouwd door basisvaardigheden 
in ICT: het gebruik van computers om 
informatie op te vragen, te beoordelen, op te 
slaan, te produceren, te presenteren en uit te 
wisselen, en om te communiceren en deel te 
nemen aan samenwerkingsnetwerken als het 
internet.

Or. en
Motivering

Het internet zelf is het netwerk.

Amendement ingediend door Rebecca Harms, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 9
Bijlage, punt 4. Digitale competentie, alinea 2 Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met 

betrekking tot deze competentie
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Digitale competentie vereist een gedegen 
inzicht in en kennis van de aard, de rol en de 
mogelijkheden van IST in alledaagse 
situaties: in het persoonlijke en 
maatschappelijke leven en op het werk. Zij 
omvat de voornaamste 
computertoepassingen zoals 
tekstverwerking, spreadsheets, databases, 
opslag en beheer van informatie, en inzicht in 
de mogelijkheden van internet en 
communicatie via elektronische media (e-
mail, netwerkinstrumenten) voor de vrije tijd, 
de uitwisseling van informatie en 
samenwerkingsnetwerken, leren en 
onderzoek. Men dient ook te begrijpen hoe 
IST creativiteit en innovatie kan 
ondersteunen, en op de hoogte te zijn van 
problemen rond de deugdelijkheid en 
betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie en de ethische beginselen van het 
interactieve gebruik van IST.

Digitale competentie vereist een gedegen 
inzicht in en kennis van de aard, de rol en de 
mogelijkheden van IST in alledaagse 
situaties: in het persoonlijke en 
maatschappelijke leven en op het werk. Zij 
omvat de voornaamste 
computertoepassingen zoals 
tekstverwerking, spreadsheets, databases, 
opslag en beheer van informatie, en inzicht in 
de mogelijkheden van internet en 
communicatie via elektronische media (e-
mail, netwerkinstrumenten) voor de vrije tijd, 
de uitwisseling van informatie en 
samenwerkingsnetwerken, leren en 
onderzoek. Men dient ook te begrijpen hoe 
IST creativiteit en innovatie kan 
ondersteunen, en op de hoogte te zijn van 
problemen rond de deugdelijkheid en 
betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie en de ethische beginselen van het 
interactieve gebruik van IST.  Van het 
allerhoogste belang zijn daarbij 
technologische neutraliteit en onderlinge 
compatibiliteit.

Or. en

Amendement ingediend door Rebecca Harms, namens de Fractie De Groenen/Vrije Europese 
Alliantie

Amendement 10
Bijlage, punt 4. Digitale competentie, alinea 3 Vaardigheden
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De vaardigheden omvatten: het vermogen 
om informatie te zoeken, te verzamelen en te 
verwerken en deze op kritische en 
stelselmatige wijze te gebruiken, de 
relevantie ervan te beoordelen en 
onderscheid te maken tussen reëel en virtueel 
met in achtneming van de onderlinge 
verbanden. Men moet in staat zijn 
hulpmiddelen te gebruiken om complexe 
informatie te produceren, te presenteren en 
te begrijpen, en toegang te krijgen tot 
internetdiensten, daarnaar te zoeken en die te 
gebruiken; men moet ook in staat zijn IST te 
gebruiken als hulp bij kritisch denken, 
creativiteit en innovatie. 

De vaardigheden omvatten: het vermogen 
om informatie te zoeken, te verzamelen en te 
verwerken en op kritische en stelselmatige 
wijze te gebruiken, de relevantie ervan te 
beoordelen en onderscheid te maken tussen 
reëel en virtueel met in achtneming van de 
onderlinge verbanden, de bekwaamheid om 
bij gebruik van de computer de 
persoonlijke levensfeer te beschermen. Men 
moet in staat zijn hulpmiddelen te gebruiken 
om complexe informatie te produceren, te 
presenteren en te begrijpen, en toegang te 
krijgen tot internetdiensten, daarnaar te 
zoeken en die te gebruiken; men moet ook in 
staat zijn IST te gebruiken als hulp bij 
kritisch denken, creativiteit en innovatie. 

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 11
Bijlage, punt 7 Ondernemerschap, "Essentiële kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking 

tot deze competentie", alinea 3

Een ondernemersattitude wordt gekenmerkt 
door initiatief, proactiviteit, 
onafhankelijkheid en innovatie in het 
persoonlijke en maatschappelijke leven en op 
het werk. Hiertoe behoren ook motivatie en 
de vastbeslotenheid om doelstellingen te 
halen, hetzij persoonlijke, hetzij 
gemeenschappelijke, en/of op het werk.

Een ondernemersattitude wordt gekenmerkt 
door initiatief, proactiviteit, besef van de 
gevaren waar een ondernemer aan 
blootstaat en onafhankelijkheid en innovatie 
in het persoonlijke en maatschappelijke leven 
en op het werk. Hiertoe behoren ook 
motivatie en de vastbeslotenheid om 
doelstellingen te halen, hetzij persoonlijke, 
hetzij gemeenschappelijke, en/of op het 
werk, en meer in het algemeen het tot stand 
brengen van een gunstig bedrijfsklimaat.

Or. el
Motivering

Om ondernemingsgeest aan te moedigen moeten er onmiddellijk maatregelen getroffen 
worden om het angstgevoel weg te nemen dat een sterke rem op de ontwikkeling van 
vaardigheden plaatst, en om een bedrijfsklimaat tot stand te brengen dat vernieuwing beloont 
in plaats van ze te bestraffen.
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