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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4α) Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν
ότι ποσοστό μεταξύ 10 και 20% του
πληθυσμού της Ένωσης αδυνατεί να
κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει το
έντυπο και γραπτό υλικό που είναι
απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων 
του, τη βελτίωση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων του και την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λεγόμενη 'κοινωνία της γνώσης' πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
αναλφαβητισμού.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)

(4β) Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη
ο αναλφαβητισμός, ο ψηφιακός 
αναλφαβητισμός και η αδυναμία χρήσης 
της αριθμητικής σε όλες τις ρυθμίσεις και 
τις ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λεγόμενη 'κοινωνία της γνώσης' πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 
αναλφαβητισμού, του ψηφιακού αναλφαβητισμού και της αδυναμίας χρήσης της αριθμητικής.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με 
τον ευρύτερο ρόλο της εκπαίδευσης, η οποία 
εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2004,
υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση συμβάλλει 
στη διατήρηση και την ανανέωση του 
κοινού πολιτιστικού υποβάθρου στην 
κοινωνία και είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 
μια χρονική στιγμή που όλα τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν ως πρόκληση το ερώτημα 
του πώς μπορούν να διαχειριστούν την 
αυξανόμενη κοινωνική και πολιτιστική 
πολυμορφία. Επιπλέον, η εξασφάλιση της 
δυνατότητας να εισέλθουν οι άνθρωποι και 
να παραμείνουν στον ενεργό οικονομικά βίο 
αποτελεί σημαντικό μέρος του ρόλου της 
εκπαίδευσης στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής.

(5) Η έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με 
τον ευρύτερο ρόλο της εκπαίδευσης, η οποία 
εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2004,
υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση συμβάλλει 
στη διατήρηση και την ανανέωση του 
κοινού πολιτιστικού υποβάθρου στην 
κοινωνία καθώς και στη εκμάθηση των 
βασικών κοινωνικών και πολιτικών αξιών 
όπως η ιδιότητα του πολίτη, η ισότητα, η 
ανοχή και ο σεβασμός, στοιχεία ιδιαίτερα 
σημαντικά σε μια χρονική στιγμή που όλα 
τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ως πρόκληση 
το ερώτημα του πώς μπορούν να 
διαχειριστούν την αυξανόμενη κοινωνική 
και πολιτιστική πολυμορφία. Επιπλέον, η 
εξασφάλιση της δυνατότητας να εισέλθουν 
οι άνθρωποι και να παραμείνουν στον 
ενεργό οικονομικά βίο αποτελεί σημαντικό 
μέρος του ρόλου της εκπαίδευσης στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας με τη στήριξη και τη 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών, για να εξασφαλισθεί ότι τα 
συστήματά τους αρχικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσφέρουν σε όλους τους 
νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις 
βασικές ικανότητες σε επίπεδο που να τους 
εξασφαλίζει τα προσόντα για περαιτέρω 
μάθηση και για τη ζωή του ενήλικα και ότι 
οι ενήλικες μπορούν να αναπτύσσουν και να 
επικαιροποιούν τις βασικές τους ικανότητες 
μέσω της παροχής συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης διά βίου μάθησης. Παρέχει 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για 
τις βασικές ικανότητες για τους φορείς 
λήψης αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και 
άλλες πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία.

(13) Στόχος της παρούσας σύστασης είναι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένης στις 
νέες ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
και πιο συγκεκριμένα της αγοράς εργασίας, 
με τη στήριξη και τη συμπλήρωση των 
δράσεων των κρατών μελών, για να 
εξασφαλισθεί ότι τα συστήματά τους 
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
προσφέρουν σε όλους τους νέους τα μέσα 
για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες 
σε επίπεδο που να τους εξασφαλίζει τα 
προσόντα για περαιτέρω μάθηση και για την 
επαγγελματική ζωή και γενικότερα τη ζωή 
του ενήλικα και ότι οι ενήλικες μπορούν να
αναπτύσσουν και να επικαιροποιούν τις 
βασικές τους ικανότητες μέσω της παροχής 
συνεκτικής και ολοκληρωμένης διά βίου
μάθησης. Παρέχει ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές 
ικανότητες για τους φορείς λήψης 
αποφάσεων, τους φορείς παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εργοδότες 
και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν οι εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”, με στόχο την επίτευξη 
των συμφωνημένων ευρωπαϊκών επιπέδων
αναφοράς. Επιπλέον, η σύσταση στηρίζει 
άλλες σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, η 
πολιτική ισότητας των ευκαιριών και άλλες 
πολιτικές που επηρεάζουν τη νεολαία.

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 12
Σύσταση 1
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1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή 
του ενήλικα και που αποτελεί βάση για 
περαιτέρω μάθηση και για τη ζωή του 
εργαζόμενου

1. Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική
εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει σε
όλους τους νέους τα μέσα για να 
αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε 
επίπεδο που να τους προετοιμάζει για τη 
ζωή του ενήλικα και την επαγγελματική
ζωή και που αποτελεί βάση για περαιτέρω 
μάθηση στον κοινωνικό και πολιτικό τομέα

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
Σύσταση 2α (νέα)

2α. Να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα που
λαμβάνονται στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης συνυπολογίζουν 
κυρίως τις ειδικότερες ανάγκες των 
ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση·

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
Σύσταση 4

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων,
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης και μέτρων στήριξης των 
εκπαιδευομένων, η οποία θα αναγνωρίζει τις 
διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων·

4. Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη
κατάλληλης υποδομής για τη συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων,
συμπεριλαμβανομένων διδασκόντων και 
εκπαιδευτών, μέτρων υποστήριξης για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέτρων για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης και μέτρων 
στήριξης των εκπαιδευομένων, η οποία θα
αναγνωρίζει τις διαφορετικές ανάγκες και 
ικανότητες των ενηλίκων·

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
Πρόθεση 1

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς,
προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση 
μέσω ομοτίμων και η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών και να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση των εξελίξεων και η 
περιγραφή της επιτελούμενης προόδου μέσω 
των διετών εκθέσεων προόδου για το 
πρόγραμμα εργασίας “Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010”·

1. Να συμβάλει στις προσπάθειες των 
κρατών μελών να αναπτύξουν τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και να 
εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση, 
συμπεριλαμβανομένης τη χρήσης του 
εγγράφου "Βασικές ικανότητες για τη διά 
βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς" ως σημείου αναφοράς, που 
πρέπει να γνωστοποιηθεί στους πολιτικούς 
ιθύνοντες, στους επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης, στους εργοδότες και τους 
ίδιους τους μαθητευόμενους, προκειμένου
να διευκολυνθεί η μάθηση μέσω ομοτίμων 
και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να 
εξασφαλιστεί η παρακολούθηση των
εξελίξεων και η περιγραφή της 
επιτελούμενης προόδου μέσω των διετών 
εκθέσεων προόδου για το πρόγραμμα 
εργασίας “Εκπαίδευση και κατάρτιση 
2010”·

Or. fr

Τροπολογία: María Esther Herranz García

Τροπολογία 16
Παράρτημα, σημείο 1, τίτλος

Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα Επικοινωνία και εκπαίδευση στη μητρική
γλώσσα

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα η ΟΥΝΕΣΚΟ, η εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα αποτελεί
μείζονα συντελεστή της ποιοτικής εκπαίδευσης.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
Παράρτημα, σημείο 4, εδάφιο 1

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί καλή
κατανόηση και γνώση της φύσης, του 
ρόλου και των ευκαιριών της ΤΚΠ σε 
καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική 
και κοινωνική ζωή καθώς και στην εργασία. 
Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές 
πληροφορικής, όπως η επεξεργασία 
κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις 
δεδομένων, η αποθήκευση και διαχείριση 
πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση 
των ευκαιριών του Διαδικτύου και της 
επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία 
δικτύου) για την ψυχαγωγία, τη διάδοση
πληροφοριών και τη συνεργατική δικτύωση, 
τη μάθηση και την έρευνα. Τα άτομα πρέπει 
επίσης να κατανοούν πώς η ΤΚΠ μπορεί να 
στηρίξει τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία και να γνωρίζουν τα θέματα που 
αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 
των διαθέσιμων πληροφοριών και τις ηθικές 
αρχές της διαλογικής χρήσης της ΤΚΠ.

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί καλή
κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου 
και των ευκαιριών της ΤΚΠ σε καθημερινές 
καταστάσεις: στην προσωπική και 
κοινωνική ζωή καθώς και στην εργασία. 
Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές 
πληροφορικής, όπως η επεξεργασία 
κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, οι βάσεις 
δεδομένων, η αποθήκευση και διαχείριση 
πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση 
των ευκαιριών του Διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων του,
και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία 
δικτύου) για την εργασία, την ψυχαγωγία, 
τη διάδοση πληροφοριών και τη 
συνεργατική δικτύωση, τη μάθηση και την
έρευνα. Τα άτομα πρέπει επίσης να
κατανοούν πώς η ΤΚΠ μπορεί να στηρίξει
τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και 
να γνωρίζουν τα θέματα που αφορούν την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 
διαθέσιμων πληροφοριών και να γνωρίζουν 
τις νομοθεσίες και τις ηθικές αρχές και τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που 
πρέπει να τηρούνται κατά τη διαλογική χρήση
της ΤΚΠ.

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 18
Παράρτημα, σημείο 4, εδάφιο 2α (νέο)

Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν
συμπληρωματικές προσπάθειες για να
καλύψουν τη διαφορά που εξακολουθεί να 
υπάρχει μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών στη χρήση της ΤΚΠ.

Or. fr
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
Παράρτημα, σημείο 6, μέρος A, εδάφιο 2

Οι δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας 
σε διάφορα περιβάλλοντα, έκφρασης και 
κατανόησης διαφόρων απόψεων, 
διαπραγμάτευσης με την ικανότητα 
δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και 
κατανόησης είναι ο πυρήνας αυτής της 
ικανότητας. Τα άτομα πρέπει να είναι σε 
θέση να αντιμετωπίζουν το άγχος και την 
απογοήτευση και να εκφράζονται με 
εποικοδομητικό τρόπο, καθώς και να κάνουν 
διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της 
επαγγελματικής σφαίρας.

Οι δεξιότητες εποικοδομητικής επικοινωνίας 
σε διάφορα περιβάλλοντα, έκφρασης και 
κατανόησης διαφόρων απόψεων, 
διαπραγμάτευσης με την ικανότητα 
δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και 
κατανόησης είναι ο πυρήνας αυτής της 
ικανότητας. Τα άτομα πρέπει να έχουν την 
ικανότητα να αντιμετωπίζουν το άγχος και 
την απογοήτευση και να εκφράζονται με 
εποικοδομητικό τρόπο, καθώς και να κάνουν 
διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της 
επαγγελματικής σφαίρας.

Or. fr

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
Παράρτημα, σημείο 6, μέρος B, εδάφιο 1

Η ικανότητα του πολίτη βασίζεται στη 
γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της
ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των 
δικαιωμάτων του πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που 
εκφράζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στις διεθνείς διακηρύξεις, και του τρόπου 
που εφαρμόζονται από διάφορους φορείς σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Η γνώση των βασικών 
γεγονότων, τάσεων και παραγόντων 
αλλαγής στην εθνική, ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια ιστορία, τόσο κατά το παρελθόν 
όσο και σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ευρωπαϊκή ποικιλομορφία, είναι 
ουσιαστικής σημασίας, όπως και η γνώση 
των στόχων, αξιών και πολιτικών των 
κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων.

Η ικανότητα του πολίτη βασίζεται στη 
γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της 
δικαιοσύνης, της ισότητας, της ιδιότητας 
του ενεργού πολίτη και των δικαιωμάτων 
του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των 
τρόπων που εκφράζονται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στις διεθνείς διακηρύξεις, και 
του τρόπου που εφαρμόζονται από 
διάφορους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
γνώση των βασικών γεγονότων, τάσεων και 
παραγόντων αλλαγής στην εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, τόσο 
κατά το παρελθόν όσο και σήμερα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή 
ποικιλομορφία, είναι ουσιαστικής σημασίας, 
όπως και η γνώση των στόχων, αξιών και 
πολιτικών των κοινωνικών και πολιτικών 
κινημάτων.
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Ορισμός: Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει 
τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
ανάληψη κινδύνων καθώς και την ικανότητα 
κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων 
προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι. 
Στηρίζει όλους στην καθημερινή ζωή, τόσο 
στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και 
ειδικότερα τους εργαζομένους στο να 
γνωρίζουν το πλαίσιο της εργασίας τους και 
να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες 
και αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες 
δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται οι 
επιχειρηματίες οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε κοινωνική ή 
εμπορική δραστηριότητα

Ορισμός: Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει 
τις ιδέες σε δράση. Περιλαμβάνει τη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
ανάληψη κινδύνων καθώς και την ικανότητα 
κατάρτισης και διαχείρισης σχεδίων 
προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι. 
Στηρίζει όλους στην καθημερινή ζωή, τόσο 
στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, και 
ειδικότερα τους εργαζομένους στο να 
γνωρίζουν το πλαίσιο της εργασίας τους και 
να είναι ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες 
και αποτελεί το θεμέλιο για τις ειδικότερες 
δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται οι 
επιχειρηματίες, άνδρες και γυναίκες, που
δραστηριοποιούνται σε κοινωνική ή 
εμπορική δραστηριότητα
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