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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar del Castillo Vera

Predlog spremembe 5
Priloga, uvod, prvi odstavek, točka 1

1. Sporazumevanje v maternem jeziku 1. Sporazumevanje in izobraževanje v 
maternem jeziku

Or. es

Obrazložitev

Kot so večkrat poudarili pri UNESCU, je poučevanje v maternem jeziku eden od pomembnej
ših dejavnikov zagotavljanja visoko kakovostne izobrazbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 6
Priporočila državam članicam, odstavek 5
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5. Da zagotovijo skladnost ponudbe izobra
ževanja in usposabljanja za posamezne dr
žavljane preko tesnih povezav s politiko 
zaposlovanja in socialno politiko ter drugimi 
politikami, ki vplivajo na mlade, ter 
sodelovanje s socialnimi partnerji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

5. Da zagotovijo skladnost ponudbe izobra
ževanja in usposabljanja za posamezne dr
žavljane preko tesnih povezav s politiko
zaposlovanja, socialno politiko, politiko 
podjetništva in inovativnosti ter drugimi 
politikami, ki vplivajo na mlade, ter 
sodelovanje s socialnimi partnerji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. el

Obrazložitev

Zaradi soodvisnosti konkurenčnosti, inovativnosti, izobraževanja in usposabljanja se mora 
priporočilo neposredno sklicevati na povezavo s politiko podjetništva in inovativnosti 
Skupnosti. Evropski "Celostni akcijski program na področju vseživljenjskega učenja" bo v 
pomoč pri spodbujanju konkurenčnosti in ustvarjanju inovativne miselnosti v EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 7
Upoštevata namen Komisije, da: odstavek 3

3. Spodbuja širšo uporabo „Ključnih 
sposobnosti za vseživljenjsko učenje –
evropski okvir“ v sorodnih politikah 
Skupnosti in zlasti pri izvajanju politike 
zaposlovanja, mladinske in socialne politike 
ter razvija nadaljnje povezave s socialnimi 
partnerji in drugimi organizacijami, ki 
delujejo na tem področju;

3. Spodbuja širšo uporabo „Ključnih 
sposobnosti za vseživljenjsko učenje –
evropski okvir“ v sorodnih politikah 
Skupnosti in zlasti pri izvajanju politike 
zaposlovanja, mladinske, socialne politike in
politike podjetništva in inovativnosti ter 
razvija nadaljnje povezave s socialnimi 
partnerji in drugimi organizacijami, ki 
delujejo na tem področju;

Or. el

Obrazložitev

Zaradi soodvisnosti konkurenčnosti, inovativnosti, izobraževanja in usposabljanja se mora 
priporočilo neposredno sklicevati na vključevanje politike podjetništva in inovativnosti 
Skupnosti v evropski referenčni okvir. Evropski "Celostni akcijski program na področju vse
življenjskega učenja" bo v pomoč pri spodbujanju konkurenčnosti in ustvarjanju inovativne 
miselnosti v EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 8
Priloga, točka 4 Digitalna sposobnost, odstavek 1: opredelitev

Opredelitev: Digitalna sposobnost vključuje 
varno in kritično uporabo Tehnologije 
informacijske družbe (TID) pri delu, v 
prostem času in pri sporazumevanju.  
Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba 
računalnikov za iskanje, ocenjevanje, 
shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in 
izmenjavo informacij ter za sporazumevanje 
in sodelovanje v skupnih omrežjih po
internetu.

Opredelitev: Digitalna sposobnost vključuje 
varno in kritično uporabo Tehnologije 
informacijske družbe (TID) pri delu, v 
prostem času in pri sporazumevanju. 
Podpirajo jo osnovna znanja v IKT: uporaba 
računalnikov za iskanje, ocenjevanje, 
shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in 
izmenjavo informacij ter za sporazumevanje 
in sodelovanje v skupnih omrežjih, kot je
internet.

Or. en

Obrazložitev

SAM internet je omrežje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 9
Priloga, točka 4 Digitalna sposobnost, odstavek 2: "Bistveno znanje, spretnosti in odnosi, 

povezani s to sposobnostjo"
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Digitalna sposobnost zahteva temeljito 
razumevanje in poznavanje narave, vloge in 
priložnosti TID v vsakdanjem življenju: v 
zasebnem in socialnem življenju ter na delu. 
To vključuje glavne računalniške aplikacije, 
kot so obdelava besedila, razpredelnice, 
zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje 
podatkov ter razumevanje interneta in 
sporazumevanja s pomočjo elektronskih 
medijev (elektronske pošte, omrežnih orodij) 
za prosti čas, izmenjavo informacij in skupna 
omrežja, učenje in raziskave. Posameznik 
mora tudi razumeti, kako lahko TID podpira 
ustvarjalnost in inovativnost ter se zavedati 
vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti 
informacij, ki so na voljo, ter etičnih načel v 
interaktivni rabi TID.

Digitalna sposobnost zahteva temeljito 
razumevanje in poznavanje narave, vloge in 
priložnosti TID v vsakdanjem življenju: v 
zasebnem in socialnem življenju ter na delu. 
To vključuje glavne računalniške aplikacije, 
kot so obdelava besedila, razpredelnice, 
zbirke podatkov, shranjevanje in upravljanje 
podatkov ter razumevanje interneta in 
sporazumevanja s pomočjo elektronskih 
medijev (elektronske pošte, omrežnih orodij) 
za prosti čas, izmenjavo informacij in skupna 
omrežja, učenje in raziskave. Posameznik 
mora tudi razumeti, kako lahko TID podpira 
ustvarjalnost in inovativnost ter se zavedati 
vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti 
informacij, ki so na voljo, ter etičnih načel v 
interaktivni rabi TID.Na teh področjih sta 
tehnološka nevtralnost in interoperabilnost 
bistvenega pomena.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 10
Priloga, točka 4 Digitalna sposobnost, odstavek 3 "Spretnosti"

Potrebna znanja vključujejo: zmožnost 
iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter 
njihovo uporabo na kritičen in sistematičen 
način z oceno pomembnosti in razlikovanjem 
med resničnim in virtualnim ob hkratnem 
prepoznavanju povezav. Posameznik mora 
biti sposoben uporabljati orodje za 
proizvodnjo, predstavitev in razumevanje 
kompleksnih informacij ter imeti zmožnost 
dostopa, iskanja in uporabe storitev po 
internetu; zmožen mora biti tudi uporabljati 
TID za podporo kritičnemu razmišljanju, 
ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Potrebna znanja vključujejo: zmožnost 
iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter 
njihovo uporabo na kritičen in sistematičen 
način z oceno pomembnosti in razlikovanjem 
med resničnim in virtualnim ob hkratnem 
prepoznavanju povezav, sposobnost 
varovanja lastne zasebnosti na spletu.
Posameznik mora biti sposoben uporabljati 
orodje za proizvodnjo, predstavitev in 
razumevanje kompleksnih informacij ter imeti 
zmožnost dostopa, iskanja in uporabe 
storitev po internetu; zmožen mora biti tudi 
uporabljati TID za podporo kritičnemu razmi
šljanju, ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 11
Priloga, odstavek 7 "Podjetnost", bistveno znanje, spretnosti in odnosi, povezani s to 

sposobnostjo, odstavek 3

Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, 
proaktivnost, neodvisnost in inovativnost v 
zasebnem in socialnem življenju, kakor tudi v 
službi. Vključuje tudi motivacijo in odlo
čenost za doseganje ciljev, zasebnih ali takih, 
ki so skupni s cilji drugih na delu.

Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, 
proaktivnost, zavedanje o nevarnostih, s 
katerimi se soočajo podjetniki ter  
neodvisnost in inovativnost v zasebnem in 
socialnem življenju, kakor tudi v službi. 
Vključuje tudi motivacijo in odločenost za 
doseganje ciljev, zasebnih ali takih, ki so 
skupni s cilji drugih na delu ter na splošno 
ustvarjanje ugodnega poslovnega ozračja.

Or. el

Obrazložitev

Za spodbujanje podjetniške miselnosti je treba sprejeti takojšnje ukrepe za odpravo 
negotovosti in strahu, ki močno preprečujeta razvoj znanja in spretnosti, ter vzpostaviti 
poslovno ozračje, ki inovativnosti ne bo kaznovalo, marveč nagrajevalo.


