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Wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kluczowych 
kompetencji w uczeniu się przez całe życie
Wniosek dotyczący zalecenia (COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Pilar del Castillo Vera 

Poprawka 5
Załącznik „Wstęp” akapit pierwszy punkt 1

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 1. Porozumiewanie się i edukacja w języku 
ojczystym

Or. es

Uzasadnienie

Jak wielokrotnie podkreślała UNESCO, nauczanie w języku ojczystym jest jednym z najwa
żniejszych czynników zapewniających wysoką jakość edukacji.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis 

Poprawka 6
Zaleceneia dla państw członkowskich ustęp 5
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5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej i 
szkoleniowej przeznaczonej dla osób doros
łych dla poszczególnych obywateli poprzez 
ścisłe powiązanie z politykami zatrudnienia, 
politykami społecznymi i innymi politykami
dotyczącymi młodzieży, a także poprzez 
współpracę z partnerami społecznymi i 
innymi zaangażowanymi stronami;

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej i 
szkoleniowej przeznaczonej dla osób doros
łych dla poszczególnych obywateli poprzez 
ścisłe powiązanie z polityką zatrudnienia, 
polityką społeczną, polityką przedsiębiorczo
ści i innowacji i innymi obszarami polityki 
dotyczącymi młodzieży, a także poprzez 
współpracę z partnerami społecznymi i 
innymi zaangażowanymi stronami;

Or. el

Uzasadnienie

Bezpośrednie odniesienie do powiązań ze wspólnotową polityką przedsiębiorczości i 
innowacji jest konieczne z uwagi na współzależność konkurencyjności, innowacyjności, 
edukacji i szkoleń. Europejski „zintegrowany program działania w dziedzinie nauki przez całe 
życie” przyczyni się do promowania konkurencyjności i tworzenia innowacyjnej mentalności 
w UE.

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis 

Poprawka 7
Przyjęcie do wiadomości zamiaru Komisji ustęp 3

3. Promowanie szerszego wykorzystywania 
dokumentu „Kluczowe kompetencje 
w uczeniu się przez całe życie – Europejskie 
ramy referencyjne” w powiązanych 
politykach Wspólnoty, a szczególnie we 
wdrażaniu polityki zatrudnienia, polityki ds.
młodzieży i polityki społecznej, oraz 
tworzenie dalszych powiązań z partnerami 
społecznymi i innymi organizacjami działaj
ącymi w tym obszarze;

3. Promowanie szerszego wykorzystywania 
dokumentu „Kluczowe kompetencje 
w uczeniu się przez całe życie – Europejskie 
ramy referencyjne” w powiązanych 
politykach Wspólnoty, a szczególnie we 
wdrażaniu polityki zatrudnienia, polityki m
łodzieży, polityki społecznej, polityki przedsi
ębiorczości i innowacji, oraz tworzenie 
dalszych powiązań z partnerami społecznymi 
i innymi organizacjami działającymi w tym 
obszarze;

Or. el

Uzasadnienie

Bezpośrednie odniesienie do włączenia wspólnotowej polityki przedsiębiorczości i innowacji
do europejskich ram referencyjnych jest konieczne z uwagi na współzależność konkurencyjno
ści, innowacyjności, edukacji i szkoleń. Europejski „zintegrowany program działania w 
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dziedzinie nauki przez całe życie” przyczyni się do promowania konkurencyjności i tworzenia 
innowacyjnej mentalności w UE.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 8
Załącznik punkt 4 „Kompetencje informatyczne” akapit pierwszy: „Definicja”

Definicja: Kompetencje informatyczne 
obejmują umiejętne i krytyczne 
wykorzystywanie technologii społeczeństwa 
informacyjnego (IST) w pracy, rozrywce i 
porozumiewaniu się. Opierają się one na 
podstawowych umiejętnościach 
informatycznych: wykorzystywania 
komputerów do uzyskiwania, oceny, 
przechowywania, tworzenia, prezentowania i 
wymiany informacji oraz do do 
porozumiewania się i uczestnictwa w 
sieciach współpracy za pośrednictwem 
Internetu.

Definicja: Kompetencje informatyczne 
obejmują umiejętne i krytyczne 
wykorzystywanie technologii społeczeństwa 
informacyjnego (IST) w pracy, rozrywce i 
porozumiewaniu się. Opierają się one na 
podstawowych umiejętnościach 
informatycznych: wykorzystywania 
komputerów do uzyskiwania, oceny, 
przechowywania, tworzenia, prezentowania i 
wymiany informacji oraz do do 
porozumiewania się i uczestnictwa w 
sieciach współpracy takich jak Internet.

Or. en

Uzasadnienie

Internet SAM jest siecią.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 9
Załącznik punkt 4 „Kompetencje informatyczne” akapit drugi: „Niezbędna wiedza, umiejętno

ści i postawy powiązane z tą kompetencją”



PE 371.942v01-00 4/5 AM\609485PL.doc

PL

Kompetencje informatyczne wymagają
solidnego rozumienia i znajomości natury, 
roli i szans IST w codziennych kontekstach 
w życiu osobistym i społecznym, a także w 
pracy. Obejmuje to główne aplikacje 
komputerowe – edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie 
informacji i zarządzanie nimi – oraz 
rozumienie możliwości związanych 
z Internetem i komunikacją za po
średnictwem mediów elektronicznych 
(poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) 
do celów rozrywki, wymiany informacji i 
udziału w sieciach współpracy, a także do 
celów uczenia się i badań. Osoby powinny 
także rozumieć, w jaki sposób IST mogą
wspierać kreatywność i innowacje, a także 
być świadome zagadnień dotyczących 
prawdziwości i rzetelności dostępnych 
informacji oraz zasad etycznych w 
interaktywnym korzystaniu z IST.

Kompetencje informatyczne wymagają
solidnego rozumienia i znajomości natury, 
roli i szans IST w codziennych kontekstach 
w życiu osobistym i społecznym, a także w 
pracy. Obejmuje to główne aplikacje 
komputerowe – edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie 
informacji i zarządzanie nimi – oraz 
rozumienie możliwości związanych 
z Internetem i komunikacją za po
średnictwem mediów elektronicznych 
(poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) 
do celów rozrywki, wymiany informacji i 
udziału w sieciach współpracy, a także do 
celów uczenia się i badań. Osoby powinny 
także rozumieć, w jaki sposób IST mogą
wspierać kreatywność i innowacje, a także 
być świadome zagadnień dotyczących 
prawdziwości i rzetelności dostępnych 
informacji oraz zasad etycznych w 
interaktywnym korzystaniu z IST. W tych 
dziedzinach neutralność technologiczna i 
interoperacyjność mają kluczowe 
znaczenie.

Or. en

Poprawkę złożyła Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE

Poprawka 10
Załącznik punkt 4 „Kompetencje informatyczne” akapit trzeci 3: „Umiejętności”
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Konieczne umiejętności obejmują: umiejętno
ść poszukiwania, gromadzenia i 
przetwarzania informacji oraz jej 
wykorzystywania w krytyczny i 
systematyczny sposób, przy jednoczesnej 
ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem 
elementów rzeczywistych od wirtualnych 
przy rozpoznawaniu połączeń. Osoby 
powinny posiadać umiejętności 
wykorzystywania narzędzi do tworzenia, 
prezentowania i rozumienia złożonych 
informacji, a także zdolność docierania do us
ług oferowanych w Internecie, wyszukiwania 
ich i korzystania z nich; powinny również być
w stanie stosować IST jako wsparcie 
krytycznego myślenia, kreatywności i 
innowacji.

Konieczne umiejętności obejmują: umiejętno
ść poszukiwania, gromadzenia i 
przetwarzania informacji oraz jej 
wykorzystywania w krytyczny i 
systematyczny sposób, przy jednoczesnej 
ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem 
elementów rzeczywistych od wirtualnych 
przy rozpoznawaniu połączeń, zdolność do 
ochrony własnej prywatności w sieci. Osoby 
powinny posiadać umiejętności 
wykorzystywania narzędzi do tworzenia, 
prezentowania i rozumienia złożonych 
informacji, a także zdolność docierania do us
ług oferowanych w Internecie, wyszukiwania 
ich i korzystania z nich; powinny również być
w stanie stosować IST jako wsparcie 
krytycznego myślenia, kreatywności i 
innowacji.

Or. en

Poprawkę złożył Nikolaos Vakalis 

Poprawka 11
Załącznik punkt 7 „Przedsiębiorczość” „Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane 

z tą kompetencją” akapit trzeci

Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się
inicjatywą, aktywnością, niezależnością
i innowacyjnością zarówno w życiu 
osobistym i społecznym, jak i w pracy. 
Obejmuje również motywację i determinację
w kierunku wypełniania celów, czy to 
osobistych, czy wspólnych, prywatnych i słu
żbowych.

Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się
inicjatywą, aktywnością, świadomością
niebzepieczeństw grożących przedsi
ębiorcom oraz niezależnością i innowacyjno
ścią zarówno w życiu osobistym i spo
łecznym, jak i w pracy. Obejmuje również
motywację i determinację w kierunku wype
łniania celów, czy to osobistych, czy 
wspólnych, prywatnych i służbowych, a tak
że, szerzej, tworzenie sprzyjającego klimatu 
dla przedsiębiorczości.

Or. el

Uzasadnienie

Aby pobudzić przedsiębiorczość, należy pilnie wprowadzić środki mające na celu eliminację l
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ęku przed ryzykiem, będącego silnym hamulcem dla rozwoju umiejętności, oraz stworzyć
warunki przedsiębiorczości, w których innowacyjność byłaby wynagradzana, a nie karana.


