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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 8
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A rendelkezésre álló adatok azt jelzik, 
hogy az Unió lakosságának 10-20%-a nem 
képes megérteni a céljai eléréséhez, 
ismeretei és készségei javításához, valamint 
lehetőségei kiaknázásához szükséges 
nyomtatott és írott szövegeket.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett „tudásalapú társadalom”-ra vonatkozó fogalmaknak foglalkozniuk kell az 
írástudatlansággal is.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 9
(4b) preambulumbekezdés (új)

(4b) Külön figyelmet kell szentelni az 
írástudatlanságnak, a digitális 
írástudatlanságnak és a számolási 
képtelenségnek az oktatás és képzés 
területén megvalósuló minden intézkedés és 
lehetőség során.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett „tudásalapú társadalom”-ra vonatkozó fogalmaknak foglalkozniuk kell az 
írástudatlansággal, a digitális írástudatlansággal és a számolási képtelenséggel is.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 10
(5) preambulumbekezdés

(5) A Tanács 2004 novemberében 
elfogadott, az oktatás szélesebb körű 
szerepéről szóló jelentése kiemelte, hogy az 
oktatás hozzájárul a közös kulturális háttér 
megőrzéséhez és megújításához a 
társadalomban, és különösen fontos egy 
olyan időszakban, amikor valamennyi 
tagállam szembesül azzal a kérdéssel, 
hogyan is kezelje a növekvő társadalmi és 
kulturális sokféleséget. Ezenfelül, ha az 
emberek számára lehetővé teszik a munkába 
állást és a munkahely megtartását, az az 
oktatás szerepének fontos részét képezi a 
társadalmi kohézió megerősítése terén.

(5) A Tanács 2004 novemberében 
elfogadott, az oktatás szélesebb körű 
szerepéről szóló jelentése kiemelte, hogy az 
oktatás hozzájárul a közös kulturális háttér 
megőrzéséhez és megújításához a 
társadalomban, valamint az alapvető 
társadalmi és állampolgári értékekre, mint 
például az állampolgárságra, az 
egyenlőségrre, a toleranciára és a tiszteletre 
neveléshez, amelyek különösen fontosak
egy olyan időszakban, amikor valamennyi 
tagállam szembesül azzal a kérdéssel, 
hogyan is kezelje a növekvő társadalmi és 
kulturális sokféleséget. Ezenfelül, ha az 
emberek számára lehetővé teszik a munkába 
állást és a munkahely megtartását, az az 
oktatás szerepének fontos részét képezi a 
társadalmi kohézió megerősítése terén.

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 11
(13) preambulumbekezdés

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat fejleszteni 
és frissíteni tudják az élethosszig tartó 
koherens és átfogó tanulásról való 
gondoskodás révén. A kulcskompetenciák 
közös európai referenciakeretét kínálja a 
politikák alkotói, az oktatást és képzést 
nyújtók, a munkáltatók és maguk a tanulók 
számára, hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát.

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni az európai társadalom és 
különösen a munkaerőpiac új 
szükségleteihez igazodó minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra, valamint a szakmai 
pályafutásra és általában a felnőttlétre, 
valamint hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az élethosszig 
tartó koherens és átfogó tanulásról való 
gondoskodás révén. A kulcskompetenciák 
közös európai referenciakeretét kínálja a 
politikák alkotói, az oktatást és képzést 
nyújtók, a munkáltatók és maguk a tanulók 
számára, hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát, az 
esélyegyenlőségi politikát és a fiatalokat 
érintő többi politikát.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
1. ajánlás
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1. biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

1. biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre és a szakmai pályafutásra és 
amely a további társadalmi és állampolgári
tanulás alapját képezi;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 13
2a. ajánlás (új)

2a. biztosítsák, hogy valamennyi, az oktatás 
és képzés területén tett intézkedés külön 
vegye figyelembe a hátrányos helyzetű 
személyek speciális szükségleteit;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 14
4. ajánlás

4. biztosítsák, hogy megfelelő 
infrastruktúrák álljanak rendelkezésre a 
felnőttek folyamatos oktatására és 
képzésére, beleértve a tanárokat és oktatókat, 
a tanulók számára hozzáférést és támogatást 
biztosító olyan intézkedéseket, amelyek 
elismerik a felnőttek eltérő igényeit;

4. biztosítsák, hogy megfelelő 
infrastruktúrák álljanak rendelkezésre a 
felnőttek folyamatos oktatására és 
képzésére, beleértve a tanárokat és oktatókat, 
biztosítsákaz oktatási intézményeket 
támogató intézkedéseket, a tanulók számára 
hozzáférést és támogatást biztosító olyan 
intézkedéseket, amelyek elismerik a 
felnőttek eltérő igényeit és kompetenciáit;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 15
1. szándék

1. hozzájárul a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereinek fejlesztésére és az 
ezen ajánlás végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseihez, beleértve a 
„Kulcskompetenciák az élethosszig tartó 
tanuláshoz – Európai referenciakeret” 
referenciaként történő felhasználását a 
kortársak között megvalósuló tanulás és a 
helyes gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése, valamint az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram kétéves 
jelentései révén a fejlődésnek és az 
előrehaladásról szóló jelentésnek az 
utánkövetése érdekében;

1. hozzájárul a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereinek fejlesztésére és az 
ezen ajánlás végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseihez, beleértve a 
„Kulcskompetenciák az élethosszig tartó 
tanuláshoz – Európai referenciakeret” 
referenciaként történő felhasználását, 
amelyet meg kell ismertetni az illetékes 
politikusokkal, az oktatási szakértőkkel, a 
munkaadókkal és magukkal a tanulókkal a 
kortársak között megvalósuló tanulás és a 
helyes gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése, valamint az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram kétéves 
jelentései révén a fejlődésnek és az 
előrehaladásról szóló jelentésnek az 
utánkövetése érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: María Esther Herranz García

Módosítás: 16
Melléklet, 1. pont, cím

Az anyanyelven folytatott kommunikáció Az anyanyelven folytatott kommunikáció és 
oktatás 

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az UNESCO több alkalommal is rámutatott, az anyanyelven folytatott oktatás 
fontos feltétele a minőségi oktatásnak.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 17
Melléklet, 4. pont, első franciabekezdés
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A digitális kompetencia megköveteli a 
természetnek, az IST szerepének és 
lehetőségeinek alapos értését és ismeretét a 
mindennapokban: személyes és társadalmi 
életünkben és a munkában. Magában 
foglalja a fő számítógépes alkalmazásokat, 
mint például a szövegszerkesztést, 
adattáblázatokat, adatbázisokat, 
információtárolást és -kezelést, valamint az 
internet által kínált lehetőségek megértését 
és az elektronikus média útján történő 
kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök) 
a szabadidő, az információ megosztása és az 
együttműködő hálózatépítés, a tanulás és 
kutatás számára. Az egyénnek továbbá 
értenie kell, hogyan támogathatja az IST a 
kreativitást és innovációt, és tudatában kell 
lennie az elérhető információ hitelessége és 
megbízhatósága körülötti problémáknak és 
az IST interaktív használata etikai elveinek.

A digitális kompetencia megköveteli a 
természetnek, az IST szerepének és 
lehetőségeinek alapos értését és ismeretét a 
mindennapokban: személyes és társadalmi 
életünkben és a munkában. Magában 
foglalja a fő számítógépes alkalmazásokat, 
mint például a szövegszerkesztést, 
adattáblázatokat, adatbázisokat, 
információtárolást és -kezelést, valamint az 
internet által kínált lehetőségek megértését, 
beleértve ennek veszélyeit is, és az 
elektronikus média útján történő 
kommunikációt (e-mail, hálózati eszközök) 
a munka, a szabadidő, az információ 
megosztása és az együttműködő 
hálózatépítés, a tanulás és kutatás számára. 
Az egyénnek továbbá értenie kell, hogyan 
támogathatja az IST a kreativitást és 
innovációt, és tudatában kell lennie az 
elérhető információ hitelessége és 
megbízhatósága körülötti problémáknak és 
az IST interaktív használata jogszabályi 
kereteinek és etikai elveinek, valamint az 
alapvető emberi jogok tiszteletének.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 18
Melléklet, 4. pont, második a) franciabekezdés (új)

A tagállamoknak további erőfeszítéseket 
kell tenniük annak érdekében, hogy az IST 
használata terén a nők és a férfiak közötti  
még mindig létező különbség megszünjön. 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 19
Melléklet, 6. pont, A. rész, második franciabekezdés 

E kompetencia alapját az a készség képezi, 
hogy építő módon tudunk kommunikálni 
különféle környezetekben, különféle 
nézőpontokat tudunk kifejezni és megérteni, 

E kompetencia alapját az a készség képezi, 
hogy építő módon tudunk kommunikálni 
különféle környezetekben, különféle 
nézőpontokat tudunk kifejezni és megérteni, 



AM\610836HU.doc 7/8 PE 372.095v01-00

HU

bizalmat keltő módon tudunk tárgyalni és 
képesek vagyunk az együttérzésre. Az 
egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a 
frusztrációt, és építő módon kell ezeket
kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget 
kell tudnia tenni a személyes és a szakmai 
szféra között.

bizalmat keltő módon tudunk tárgyalni és 
képesek vagyunk az együttérzésre; képesek
vagyunk kezelni a stresszt és a frusztrációt, 
és ezeket építő módon tudjuk kifejezésre 
juttatni, továbbá különbséget tudunk tenni a 
személyes és a szakmai szféra között.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 20
Melléklet, 6. pont, B rész, első franciabekezdés

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, 
az állampolgárság és az állampolgári jogok 
ismeretén alapul, beleértve azt, ahogyan 
ezek az Európai Unió alapjogi chartájában és 
a nemzetközi nyilatkozatokban kifejezésre 
jutnak, és ahogyan a különféle intézmények 
ezeket a helyi, regionális, nemzeti, európai 
és nemzetközi szinten alkalmazzák. 
Elengedhetetlen a változások fő 
eseményeinek, tendenciáinak és 
szereplőinek ismerete a nemzeti, európai és 
világtörténelemben és napjainkban, különös 
tekintettel az európai sokféleségre, amint 
elengedhetetlen a társadalmi és politikai 
mozgalmak céljainak, értékeinek és 
politikáinak ismerete is.

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, 
az igazságosság, az egyenlőség, az 
állampolgárság és az állampolgári jogok 
ismeretén alapul, beleértve azt, ahogyan 
ezek az Európai Unió alapjogi chartájában és 
a nemzetközi nyilatkozatokban kifejezésre 
jutnak, és ahogyan a különféle intézmények 
ezeket a helyi, regionális, nemzeti, európai 
és nemzetközi szinten alkalmazzák.
Elengedhetetlen a változások fő 
eseményeinek, tendenciáinak és 
szereplőinek ismerete a nemzeti, európai és 
világtörténelemben és napjainkban, különös 
tekintettel az európai sokféleségre, amint 
elengedhetetlen a társadalmi és politikai 
mozgalmak céljainak, értékeinek és 
politikáinak ismerete is.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
Melléklet, 7. pont, meghatározás

Meghatározás: A vállalkozói kompetencia az 
egyén azon képességére utal, hogy 
elképzeléseit meg tudja valósítani. Ide 
tartozik a kreativitás, az innováció és a 
kockázatvállalás, valamint annak képessége, 
hogy az egyén célkitűzései érdekében 
terveket készít és visz véghez. Ez 

Meghatározás: A vállalkozói kompetencia az 
egyén azon képességére utal, hogy 
elképzeléseit meg tudja valósítani. Ide 
tartozik a kreativitás, az innováció és a 
kockázatvállalás, valamint annak képessége, 
hogy az egyén célkitűzései érdekében 
terveket készít és visz véghez. Ez 
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mindannyiunk számára támogatást nyújt a 
mindennapok során otthon és a 
társadalomban, az alkalmazottakat segíti a 
munkájuk során, és képessé teszi őket arra, 
hogy megragadják a lehetőségeket, valamint 
képezi az olyan speciálisabb készségek és 
tudás alapját, amelyre a vállalkozóknak a 
társadalmi vagy kereskedelmi 
tevékenységükhöz szükségük van.

mindannyiunk számára támogatást nyújt a 
mindennapok során otthon és a 
társadalomban, az alkalmazottakat segíti a 
munkájuk során, és képessé teszi őket arra, 
hogy megragadják a lehetőségeket, valamint 
képezi az olyan speciálisabb készségek és 
tudás alapját, amelyre a vállalkozóknak, 
férfiaknak és nőknek, a társadalmi vagy 
kereskedelmi tevékenységükhöz szükségük 
van.

Or. fr


