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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 5
Bilaga, inledningen, punkt 1

1. Kommunikation på modersmålet. 1. Kommunikation och utbildning på
modersmålet.

Or. es

Motivering

Som Unesco upprepat är undervisning på modersmålet en väsentlig beståndsdel i en 
högkvalitativ utbildning.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 6
Rekommendation 5
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5. att se till att vuxenutbildning och 
tillhandahållande av yrkesutbildning för 
enskilda medborgare är enhetlig genom en 
nära koppling till sysselsättning och 
socialpolitik och annan ungdomspolitik samt 
samarbete med arbetsmarknadens parter och 
andra berörda parter,

5. att se till att vuxenutbildning och 
tillhandahållande av yrkesutbildning för 
enskilda medborgare är enhetlig genom en 
nära koppling till sysselsättning, socialpolitik, 
företags- och innovationspolitik och annan 
ungdomspolitik samt samarbete med 
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
parter,

Or. el

Motivering

Kopplingen till gemenskapens företags- och innovationspolitik bör nämnas explicit i 
rekommendationen eftersom konkurrenskraft, innovation och utbildning är ömsesidigt 
förstärkande. Det europeiska integrerade handlingsprogrammet inom livslångt lärande skall 
bidra till att främja konkurrenskraften och till att skapa en innovativ mentalitet inom EU.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 7
Uppmaning 3

3. att främja vidare användning av 
”Nyckelkompetenser för livslångt lärande –
en europeisk referensram” i annan 
gemenskapspolitik, särskilt vid tillämpningen 
av sysselsättnings-, ungdoms- och
socialpolitik och utveckla ytterligare 
förbindelser med arbetsmarknadens parter 
och andra organisationer som arbetar på
detta område,

3. att främja vidare användning av 
”Nyckelkompetenser för livslångt lärande –
en europeisk referensram” i annan 
gemenskapspolitik, särskilt vid tillämpningen 
av sysselsättnings-, ungdoms-, social-, 
företags- och innovationspolitik och 
utveckla ytterligare förbindelser med 
arbetsmarknadens parter och andra 
organisationer som arbetar på detta område,

Or. el

Motivering

Användningen av den europeiska referensramen i gemenskapens företags- och 
innovationspolitik bör nämnas explicit i rekommendationen eftersom konkurrenskraft, 
innovation och utbildning är ömsesidigt förstärkande. Det europeiska integrerade 
handlingsprogrammet inom livslångt lärande skall bidra till att främja konkurrenskraften och 
till att skapa en innovativ mentalitet inom EU.



AM\609485SV.doc 3/5 PE 371.942v01-00

SV

Ändringsförslag från Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 8
Bilaga, avsnitt 4 ”Digital kompetens”, Definition

Definition: Digital kompetens innebär säker 
och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, 
på fritiden och för kommunikationsändamål. 
Den underbyggs av grundläggande 
IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer 
för att hämta fram, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information 
samt för att kommunicera och delta i 
samarbetsnätverk via Internet.

Definition: Digital kompetens innebär säker 
och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, 
på fritiden och för kommunikationsändamål. 
Den underbyggs av grundläggande 
IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer 
för att hämta fram, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information 
samt för att kommunicera och delta i 
samarbetsnätverk som Internet.

Or. en

Motivering

Internet är i sig ett nätverk.

Ändringsförslag från Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 9
Bilaga, avsnitt 4 ”Digital kompentens”, ”Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för 

denna kompetens”, stycke 1
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Digital kompetens kräver goda kunskaper 
om hur informationssamhällets teknik
fungerar och om den roll tekniken spelar och 
de möjligheter den ger i vardagslivet, både 
hemma och på arbetet. Här ingår centrala 
datortillämpningar som ordbehandling, 
kalkylprogram, databaser, lagring och 
hantering av information samt kunskaper om 
de möjligheter som skapas genom 
användningen av Internet och 
kommunikation via elektroniska medier 
(e-post, nätverksverktyg) för rekreation, 
informationsdelning och samarbetsnätverk, 
lärande och forskning. Man bör också känna 
till hur informationssamhällets teknik kan 
stödja kreativitet och innovation samt vara 
medveten om frågor som rör den tillgängliga 
informationens validitet och tillförlitighet och 
etiska principer för interaktiv användning av 
denna teknik.

Digital kompetens kräver goda kunskaper 
om hur informationssamhällets teknik 
fungerar och om den roll tekniken spelar och 
de möjligheter den ger i vardagslivet, både 
hemma och på arbetet. Här ingår centrala 
datortillämpningar som ordbehandling, 
kalkylprogram, databaser, lagring och 
hantering av information samt kunskaper om 
de möjligheter som skapas genom 
användningen av Internet och 
kommunikation via elektroniska medier 
(e-post, nätverksverktyg) för rekreation, 
informationsdelning och samarbetsnätverk, 
lärande och forskning. Man bör också känna 
till hur informationssamhällets teknik kan 
stödja kreativitet och innovation samt vara 
medveten om frågor som rör den tillgängliga 
informationens validitet och tillförlitighet och 
etiska principer för interaktiv användning av 
denna teknik. Inom dessa områden är 
teknisk neutralitet och interoperabilitet av 
stor betydelse.

Or. en

Ändringsförslag från Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 10
Bilaga, avsnitt 4 ”Digital kompetens”, ”Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för 

denna kompetens”, stycke 2
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De färdigheter som behövs är förmågan att 
söka fram, samla in och bearbeta information 
och använda den på ett kritiskt och 
systematiskt sätt och att kunna bedöma dess 
relevans och skilja mellan den fysiska och 
virtuella verkligheten, samtidigt som man är 
medveten om de samband som finns mellan 
dem. Man bör ha de färdigheter som behövs 
för att producera, redovisa och förstå
komplex information och förmågan att skaffa 
sig tillgång till, söka fram och använda 
Internetbaserade tjänster. Man bör också
kunna använda informationssamhällets teknik 
som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet 
och innovation.

De färdigheter som behövs är förmågan att 
söka fram, samla in och bearbeta information 
och använda den på ett kritiskt och 
systematiskt sätt, att kunna bedöma dess 
relevans och skilja mellan den fysiska och 
virtuella verkligheten, samtidigt som man är 
medveten om de samband som finns mellan 
dem, samt att kunna skydda den personliga 
integriteten online. Man bör ha de 
färdigheter som behövs för att producera, 
redovisa och förstå komplex information och 
förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram 
och använda Internetbaserade tjänster. Man 
bör också kunna använda 
informationssamhällets teknik som stöd för 
kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 11
Bilaga, avsnitt 7, ”Företagaranda”, ”Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna 

kompetens”, stycke 3

En attityd präglad av företagaranda 
kännetecknas av initiativtagande, aktivt 
engagemang, oberoende och innovation både 
i privatlivet och i samhällslivet och på
arbetet. Det krävs också motivation och
beslutsamhet för att uppnå de mål som 
fastställts, oavsett om det gäller personliga 
mål, syften som man strävar efter att uppnå
tillsammans med andra och/eller mål som 
fastställts på arbetsplatsen.

En attityd präglad av företagaranda 
kännetecknas av initiativtagande, aktivt 
engagemang, förtrogenhet med 
företagsriskerna, oberoende och innovation 
både i privatlivet och i samhällslivet och på
arbetet. Det krävs också motivation, 
beslutsamhet för att uppnå de mål som 
fastställts och rent allmänt ett gynnsamt
företagsklimat, oavsett om det gäller 
personliga mål, syften som man strävar efter 
att uppnå tillsammans med andra och/eller 
mål som fastställts på arbetsplatsen.

Or. el

Motivering

Främjande av företagaranda kräver oundvikligen att man övervinner den ”riskfobi” som 
utgör ett stort hinder för utvecklingen av färdigheter och att det skapas ett företagsklimat som 
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belönar och inte bestraffar innovation.


