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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 5-11

Návrh stanoviska (PE 370.125v01-00)
Predkladá Umberto Pirilli
Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o kľúčových zručnostiach pre celoživotné
vzdelávanie

Návrh odporúčania (KOM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Pilar del Castillo Vera

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha úvod prvý odsek bod 1

1. komunikácia v materinskom jazyku, 1. komunikácia a vzdelávanie v materinskom 
jazyku

Or. es

Odôvodnenie

Ako opakovane zdôraznilo UNESCO, vyučovanie v materinskom jazyku je základným 
faktorom zabezpečenia vysokej kvality vzdelávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odporúčanie členským štátom, odsek 5

5. Zabezpečili koherenciu poskytovania 
vzdelávania a odbornej prípravy dospelých 
pre jednotlivých občanov prostredníctvom 
prepojení na politiku zamestnanosti a
sociálnu politiku a ďalšie politiky, ktoré
ovplyvňujú mladých ľudí, a prostredníctvom 
spolupráce so sociálnymi partnermi a ďalšími 
účastníkmi;

5. Zabezpečili koherenciu poskytovania 
vzdelávania a odbornej prípravy dospelých 
pre jednotlivých občanov prostredníctvom 
prepojení na politiku zamestnanosti, sociálnu 
politiku, obchodnú a inovačnú politiku a 
ďalšie politiky, ktoré ovplyvňujú mladých 
ľudí, a prostredníctvom spolupráce so 
sociálnymi partnermi a ďalšími účastníkmi;

Or. el

Odôvodnenie

Priama referencia k spojeniam s obchodnou a inovačnou politikou Spoločenstva obsiahnutá v 
návrhu je nevyhnutná vzhľadom na vzájomnú súvislosť medzi konkurencieschopnosťou, 
inováciou, vzdelávaním a odborným vzdelávaním. Európsky Integrovaný akčný program v 
oblasti celoživotného vzdelávania napomôže podporu konkurencieschopnosti a inovačného 
spôsobu myslenia v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Berúc na vedomie zámer Komisie: odsek 3

3. Podporovať širšie používanie rámca „Kľú
čové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie –
európsky referenčný rámec“ v súvisiacich 
politikách Spoločenstva a najmä pri 
implementácii politiky zamestnanosti, mláde
že a sociálnej politiky, a rozvíjala ďalšie 
prepojenia so sociálnymi partnermi a ďalšími 
organizáciami, ktoré pracujú v týchto 
oblastiach;

3. Podporovať širšie používanie rámca „Kľú
čové zručnosti pre celoživotné vzdelávanie –
európsky referenčný rámec“ v súvisiacich 
politikách Spoločenstva a najmä pri 
implementácii politík zamestnanosti, mláde
že, sociálnej, obchodnej a inovačnej politiky 
a rozvíjala ďalšie prepojenia so sociálnymi 
partnermi a ďalšími organizáciami, ktoré
pracujú v týchto oblastiach;

Or. el

Odôvodnenie
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Priama referencia k začleneniu obchodnej a inovačnej politiky Spoločenstva do európskeho 
referenčného rámca, obsiahnutá v návrhu, je nevyhnutná vzhľadom na vzájomnú súvislosť
medzi konkurencieschopnosťou, inováciou, vzdelávaním a odborným vzdelávaním. Európsky 
Integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania napomôže podporu 
konkurencieschopnosti a inovačného spôsobu myslenia v EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha bod 4 Digitálna zručnosť odsek 1: definícia

Definícia: Digitálna zručnosť zahŕňa sebaisté
a kritické používanie techniky informačnej 
spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo vo
ľnom čase a na komunikáciu. Je založená na 
základných zručnostiach v IKT: používanie 
počítača na získavanie, posudzovanie, 
ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu 
informácií a na sprostredkovanie a účasť
v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom
internetu.

Definícia: Digitálna zručnosť zahŕňa sebaisté
a kritické používanie techniky informačnej 
spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo vo
ľnom čase a na komunikáciu.  Je založená na 
základných zručnostiach v IKT: používanie 
počítača na získavanie, posudzovanie, 
ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu 
informácií a na sprostredkovanie a účasť v 
spolupracujúcich sieťach ako je napríklad
internet.

Or. en

Odôvodnenie

SAMOTNÝ internet je sieťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha bod 4 Digitálna zručnosť odsek 2: "Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace 

s touto zručnosťou"
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Digitálna zručnosť si vyžaduje dôkladné
porozumenie a vedomosti o povahe, úlohe 
a príležitostiach TIS v každodenných 
kontextoch: v osobnom a spoločenskom 
živote ako aj v práci. Patria sem hlavné po
čítačové aplikácie ako textový a tabuľkový
procesor, databázy, ukladanie a riadenie 
informácií a porozumenie príležitostiam, 
ktoré poskytuje internet a komunikácia 
pomocou elektronických médií (elektronická
pošta, sieťové nástroje) vo voľnom čase, 
zdieľanie informácií a spolupráca na sieti, 
vzdelávanie a výskum. Jednotlivci by mali 
takisto chápať, ako môžu TIS podporovať
kreativitu a inováciu, a mali by si byť vedomí
problematiky súvisiacej s platnosťou a spo
ľahlivosťou dostupných informácií a s 
etickými princípmi interaktívneho používania 
TIS.

Digitálna zručnosť si vyžaduje dôkladné
porozumenie a vedomosti o povahe, úlohe a 
príležitostiach TIS v každodenných 
kontextoch: v osobnom a spoločenskom 
živote ako aj v práci. Patria sem hlavné po
čítačové aplikácie ako textový a tabuľkový
procesor, databázy, ukladanie a riadenie 
informácií a porozumenie príležitostiam, 
ktoré poskytuje internet a komunikácia 
pomocou elektronických médií (elektronická
pošta, sieťové nástroje) vo voľnom čase, 
zdieľanie informácií a spolupráca na sieti, 
vzdelávanie a výskum.  Jednotlivci by mali 
takisto chápať, ako môžu TIS podporovať
kreativitu a inováciu, a mali by si byť vedomí
problematiky súvisiacej s platnosťou a spo
ľahlivosťou dostupných informácií a s 
etickými princípmi interaktívneho používania 
TIS. V týchto oblastiach sú technologická
neutralita a interoperabilita kľúčové.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rebecca Harms v mene Skupiny 
zelených/Európskej slobodnej aliancie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha bod 4 Digitálna zručnosť odsek 3: "Zručnosti"

Potrebné zručnosti zahŕňajú: schopnosť vyh
ľadávať, zbierať a spracúvať informácie 
a používať ich kritickým a systematickým 
spôsobom, posudzovať relevantnosť a rozli
šovať medzi skutočnosťou a virtuálnym 
svetom a zároveň rozpoznávať prepojenia. 
Jednotlivci by mali mať zručnosti na pou
žívanie nástrojov na tvorbu, prezentáciu 
a porozumenie zložitým informáciám 
a schopnosť sprístupniť si, vyhľadávať a pou
žívať služby prostredníctvom internetu; 
rovnako by mali byť schopní používať TIS 
na podporu kritického myslenia, kreativity a 
inovácie.

Potrebné zručnosti zahŕňajú: zahŕňajú: 
schopnosť vyhľadávať, zbierať a spracúvať
informácie a používať ich kritickým a 
systematickým spôsobom, posudzovať
relevantnosť a rozlišovať medzi skutočnos
ťou a virtuálnym svetom a zároveň
rozpoznávať prepojenia, schopnosť chrániť
svoje súkromie online. Jednotlivci by mali 
mať zručnosti na používanie nástrojov na 
tvorbu, prezentáciu a porozumenie zložitým 
informáciám a schopnosť sprístupniť si, vyh
ľadávať a používať služby prostredníctvom 
internetu; rovnako by mali byť schopní pou
žívať TIS na podporu kritického myslenia, 
kreativity a inovácie.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Nikolaos Vakalis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha odsek 7 'Podnikanie' základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto zručnos

ťou, odsek 3

Podnikateľský postoj charakterizuje 
iniciatíva, proaktivita, nezávislosť a inovácie 
v osobnom a spoločenskom živote, rovnako 
ako v práci. Zahŕňa tiež motiváciu a
odhodlanie dosahovať ciele, či už osobné
alebo stanovené spoločne s ostatnými a 
(alebo) v práci.

Podnikateľský postoj charakterizuje 
iniciatíva, proaktivita, vedomie nebezpe
čenstva, ktorému podnikatelia čelia a 
nezávislosť a inovácie v osobnom a spolo
čenskom živote, rovnako ako v práci. Zahŕňa 
tiež motiváciu a odhodlanie dosahovať ciele, 
či už osobné alebo stanovené spoločne s 
ostatnými a (alebo) v práci a vo všeobecnosti 
vytvorenie priaznivého obchodného 
prostredia. .

Or. el

Odôvodnenie

V záujme podpory podnikateľského spôsobu myslenia je nevyhnutné okamžite prijať opatrenia 
na rozptýlenie obavy z rizika, ktorá výrazne brzdí rozvoj schopností a tiež je nevyhnutné
vytvoriť obchodné prostredie, ktoré inováciu odmeňuje a nie trestá. 


