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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Pilar del Castillo Vera

Alteração 5
Anexo, introdução, parágrafo 1, ponto 1 

1. Comunicação na língua materna; 1. Comunicação e educação na língua 
materna;

Or. es

Justificação

Como já por várias vezes reiterado pela Unesco, o ensino na língua materna constitui 
componente fundamental de uma educação de qualidade.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 6
Recomendações aos Estados-Membros, nº 5
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5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais e de emprego e 
com outras políticas que interessam à
juventude e mediante a colaboração com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas;

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais, de emprego,  
em matéria empresarial e de inovação e 
com outras políticas que interessam à
juventude e mediante a colaboração com os 
parceiros sociais e outras partes interessadas;

Or. el

Justificação

Cumpre referir explicitamente na recomendação a coerência com a política comunitária em 
matéria empresarial e de inovação, dado que a competitividade, a inovação, a educação e a 
formação se reforçam mutuamente. O programa europeu de acção integrado no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida contribuirá para promover a competitividade e a criação do 
espírito de inovação na UE.

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 7
Intenção da Comissão, nº 3

3. Promover uma ampla utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” em políticas 
comunitárias conexas, e em particular na 
execução das políticas do emprego, de 
juventude e social, e a reforçar os laços com 
os parceiros sociais e outras organizações 
que desenvolvem actividades nesses 
domínios;

3. Promover uma ampla utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” em políticas 
comunitárias conexas, e em particular na 
execução das políticas do emprego, de 
juventude, social, em matéria empresarial e 
de inovação, e a reforçar os laços com os 
parceiros sociais e outras organizações que 
desenvolvem actividades nesses domínios;

Or. el

Justificação

Cumpre referir explicitamente na recomendação a inclusão da política em matéria 
empresarial e de inovação no quadro europeu de referência, dado que a competitividade, a 
inovação, a educação e a formação se reforçam mutuamente. O programa europeu de acção 
integrado no domínio da aprendizagem ao longo da vida contribuirá para promover a 
competitividade e a criação do espírito de inovação na UE.
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Alteração apresentada por Rebecca Harms, em nome do GrupoVerts/ALE

Alteração 8
Anexo, ponto 4, Competência digital, parágrafo 1: Definição

Definição: A competência digital envolve a 
utilização segura e crítica das tecnologias da 
sociedade da informação (TSI) para trabalho, 
tempos livres e comunicação. É sustentada 
pelas competências em TIC: o uso do 
computador para recuperar, avaliar, 
armazenar, produzir, apresentar e trocar 
informação e para comunicar e participar em 
redes de cooperação via Internet.

Definição: A competência digital envolve a 
utilização segura e crítica das tecnologias da 
sociedade da informação (TSI) para trabalho, 
tempos livres e comunicação. É sustentada 
pelas competências em TIC: o uso do 
computador para recuperar, avaliar, 
armazenar, produzir, apresentar e trocar 
informação e para comunicar e participar em 
redes de cooperação como a Internet.

Or. en

Justificação

A PRÓPRIA Internet está integrada na rede.

Alteração apresentada por Rebecca Harms, em nome do GrupoVerts/ALE

Alteração 9
Anexo, ponto 4, Competência digital, parágrafo 2: Conhecimentos, aptidões e atitudes 

correspondentes a esta competência
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A competência digital exige uma boa 
compreensão e sólidos conhecimentos da 
natureza, do papel que desempenham e das 
oportunidades que oferecem as tecnologias 
da sociedade da informação em situações do 
quotidiano: tanto na vida pessoal e social 
como no trabalho. Nesses conhecimentos 
incluem-se as principais aplicações 
informáticas como processadores de texto, 
folhas de cálculo, bases de dados, 
armazenamento e gestão de informação, e 
um entendimento das oportunidades da 
Internet e da comunicação por meios 
electrónicos (correio electrónico, ferramentas 
de rede) para os tempos livres, a partilha de 
informação e a colaboração em rede, a 
aprendizagem e a investigação. A 
competência digital implica também uma 
compreensão do potencial das TSI para 
apoiar a criatividade e a inovação, e a 
consciência de questões que se prendam com 
a validade e fiabilidade da informação 
disponível e dos princípios éticos que devem 
nortear a utilização das TSI.

A competência digital exige uma boa 
compreensão e sólidos conhecimentos da 
natureza, do papel que desempenham e das 
oportunidades que oferecem as tecnologias 
da sociedade da informação em situações do 
quotidiano: tanto na vida pessoal e social 
como no trabalho. Nesses conhecimentos 
incluem-se as principais aplicações 
informáticas como processadores de texto, 
folhas de cálculo, bases de dados, 
armazenamento e gestão de informação, e 
um entendimento das oportunidades da 
Internet e da comunicação por meios 
electrónicos (correio electrónico, ferramentas 
de rede) para os tempos livres, a partilha de 
informação e a colaboração em rede, a 
aprendizagem e a investigação. A 
competência digital implica também uma 
compreensão do potencial das TSI para 
apoiar a criatividade e a inovação, e a 
consciência de questões que se prendam com 
a validade e fiabilidade da informação 
disponível e dos princípios éticos que devem 
nortear a utilização das TSI. Nestes 
domínios, a neutralidade tecnológica e a 
interoperabilidade são cruciais.

Or. en

Alteração apresentada por Rebecca Harms, em nome do GrupoVerts/ALE

Alteração 10
Anexo, ponto 4, Competência digital, parágrafo 3 : "Aptidões" 
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Entre as aptidões necessárias contam-se: a 
capacidade de investigar, coligir e processar 
informação e usá-la de maneira crítica e 
sistemática, avaliando a pertinência e 
distinguindo o real do virtual, mas 
reconhecendo as ligações. Os indivíduos 
devem ter aptidões para utilizar as 
ferramentas para produzir, apresentar e 
entender informação complexa e a 
capacidade de aceder, pesquisar e usar 
serviços baseados na Internet. Deverão 
também ser capazes de usar as TSI para 
apoiar o pensamento crítico, a criatividade e 
a inovação.

Entre as aptidões necessárias contam-se: a 
capacidade de investigar, coligir e processar 
informação e usá-la de maneira crítica e 
sistemática, avaliando a pertinência e 
distinguindo o real do virtual, mas 
reconhecendo as ligações, e a capacidade de 
proteger a sua privacidade 'online'. Os 
indivíduos devem ter aptidões para utilizar as 
ferramentas para produzir, apresentar e 
entender informação complexa e a 
capacidade de aceder, pesquisar e usar 
serviços baseados na Internet. Deverão 
também ser capazes de usar as TSI para 
apoiar o pensamento crítico, a criatividade e 
a inovação.

Or. en

Alteração apresentada por Nikolaos Vakalis

Alteração 11
Anexo, ponto 7, Espírito empresarial, Conhecimentos, aptidões e atitudes correspondentes a 

esta competência, parágrafo 3

Uma atitude de espírito empresarial 
caracteriza-se pela iniciativa, proactividade,
independência e inovação na vida pessoal e 
social, bem como no trabalho. Inclui também 
motivação e determinação para cumprir 
objectivos, sejam eles metas pessoais ou 
objectivos compartilhados com outros e/ou 
no trabalho.

Uma atitude de espírito empresarial 
caracteriza-se pela iniciativa, proactividade e 
pela familiarização com os riscos 
empresariais, independência e inovação na 
vida pessoal e social, bem como no trabalho. 
Inclui também motivação e determinação 
para cumprir objectivos e, de um modo 
geral, a criação de um ambiente 
empresarial favorável, sejam eles metas 
pessoais ou objectivos compartilhados com 
outros e/ou no trabalho.

Or. el

Justificação

A fim de encorajar o espírito empresarial, cumpre tomar medidas imediatas visando a 
superação do "medo do risco", que constitui um importante inibidor do desenvolvimento de 
capacidades, bem como criar um ambiente empresarial que recompense a inovação em vez 
de a penalizar. 


