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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Raül Romeva i Rueda

Amendement 8
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat tussen de 10 en de 20% van de 
bevolking van de Unie niet in staat is 
gedrukte en geschreven teksten te begrijpen 
en er gebruik van te maken, hetgeen 
noodzakelijk is om hun doelstellingen te 
bereiken, hun kennis en vaardigheden te 
verbeteren en hun potentieel te 
ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Concepten voor een zogenaamde "kenniseconomie" dienen zich ook bezig te houden met 
analfabetisme.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Raül Romeva i Rueda

Amendement 9
Overweging 4 ter (nieuw)

(4 ter) Bij alle regelingen en mogelijkheden 
op het gebied van onderwijs en 
beroepsopleiding dient bijzondere aandacht 
te worden besteed aan analfabetisme,
digitaal analfabetisme en rekenonkunde.

Or. en

Motivering

Concepten voor een zogenaamde "kenniseconomie" dienen zich ook bezig te houden met 
analfabetisme, digitaal analfabetisme en rekenenonkunde. 

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
Overweging 5

(5) Het in november 2004 goedgekeurde 
verslag van de Raad over de bredere rol van 
het onderwijs benadrukte dat onderwijs de 
instandhouding en de vernieuwing van de 
gemeenschappelijke culturele achtergrond in 
de maatschappij bevordert en bijzonder 
belangrijk is in een tijd waarin alle lidstaten 
worden geconfronteerd met de vraag hoe ze 
moeten omgaan met de toenemende sociale 
en culturele diversiteit. Bovendien bestaat de 
rol van het onderwijs bij de versterking van 
de sociale cohesie er voor een aanzienlijk 
deel in om mensen in staat te stellen het 
beroepsleven binnen te stappen en er te 
blijven. 

(5) Het in november 2004 goedgekeurde 
verslag van de Raad over de bredere rol van 
het onderwijs benadrukte dat onderwijs de 
instandhouding en de vernieuwing van de 
gemeenschappelijke culturele achtergrond in 
de maatschappij bevordert, alsook het 
aanleren van essentiële sociale en 
maatschappelijke waarden, zoals burgerzin, 
gelijkheid van alle burgers, tolerantie en 
respect, aspecten die bijzonder belangrijk 
zijn in een tijd waarin alle lidstaten worden 
geconfronteerd met de vraag hoe ze moeten 
omgaan met de toenemende sociale en 
culturele diversiteit. Bovendien bestaat de 
rol van het onderwijs bij de versterking van 
de sociale cohesie er voor een aanzienlijk 
deel in om mensen in staat te stellen het 
beroepsleven binnen te stappen en er te
blijven. 

Or. fr
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 11
Overweging 13

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte dat aangepast is aan 
de nieuwe behoeften van de Europese 
samenleving en in het bijzonder van de 
arbeidsmarkt, door de activiteiten van de 
lidstaten te versterken en aan te vullen en 
ervoor te zorgen dat hun initiële onderwijs-
en opleidingsstelsels alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het beroepsleven en, in het 
algemeen, voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid, het 
beleid ter bevordering van gelijke kansen
en andere beleidsvormen voor de jeugd.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Aanbeveling 1
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1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en dat die de basis vormen voor 
verder leren en het werkzame leven;

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en voor het beroepsleven en dat 
die de basis vormen voor verder leren op 
sociaal en maatschappelijk gebied;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Aanbeveling 2 bis (nieuw)

2 bis. Ervoor te zorgen dat bij alle op het 
gebied van onderwijs en beroepsopleiding 
genomen maatregelen ook en vooral 
rekening wordt gehouden met de specifieke 
behoeften van benadeelde personen;

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Aanbeveling 4

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, waaronder leraren 
en opleiders, maatregelen om de toegang te 
waarborgen, en ondersteuning voor lerenden 
die rekening houdt met de uiteenlopende 
behoeften van volwassenen;

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, ook voor leraren en 
opleiders, alsmede steunmaatregelen voor 
de onderwijsinstellingen, maatregelen om 
de toegang tot onderwijs en 
beroepsopleiding te waarborgen, en 
ondersteuning voor lerenden die rekening 
houdt met de uiteenlopende behoeften en 
bekwaamheden van volwassenen;

Or. fr
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Voornemen 1

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie om peer 
learning en de uitwisseling van goede 
praktijken te vergemakkelijken en om de 
ontwikkelingen te volgen en in 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen over het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding
2010’ verslag uit te brengen over de 
geboekte vooruitgang;

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie, welke tekst 
onder de aandacht moet worden gebracht 
van de politieke verantwoordelijken, de 
leerkrachten, de werkgevers en de lerenden 
zelf, om peer learning en de uitwisseling van 
goede praktijken te vergemakkelijken en om 
de ontwikkelingen te volgen en in 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen over het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ verslag uit te brengen over de 
geboekte vooruitgang;

Or. fr

Amendement ingediend door María Esther Herranz García

Amendement 16
Bijlage, punt 1, titel

1. Communicatie in de moedertaal; 1. Communicatie en onderwijs in de 
moedertaal;

Or. en

Motivering

Zoals de Unesco bij verschillende gelegenheden heeft verklaard, is onderwijs in de 
moedertaal een belangrijk element van kwaliteitsonderwijs.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Bijlage, punt 4, alinea 1

Digitale competentie vereist een gedegen Digitale competentie vereist een gedegen 
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inzicht in en kennis van de aard, de rol en de 
mogelijkheden van IST in alledaagse 
situaties: in het persoonlijke en 
maatschappelijke leven en op het werk. Zij 
omvat de voornaamste 
computertoepassingen zoals 
tekstverwerking, spreadsheets, databases, 
opslag en beheer van informatie, en inzicht 
in de mogelijkheden van internet en 
communicatie via elektronische media (e-
mail, netwerkinstrumenten) voor de vrije 
tijd, de uitwisseling van informatie en 
samenwerkingsnetwerken, leren en 
onderzoek. Men dient ook te begrijpen hoe 
IST creativiteit en innovatie kan 
ondersteunen, en op de hoogte te zijn van 
problemen rond de deugdelijkheid en 
betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie en de ethische beginselen van het 
interactieve gebruik van IST.

inzicht in en kennis van de aard, de rol en de 
mogelijkheden van IST in alledaagse 
situaties: in het persoonlijke en 
maatschappelijke leven en op het werk. Zij 
omvat de voornaamste 
computertoepassingen zoals 
tekstverwerking, spreadsheets, databases, 
opslag en beheer van informatie, en inzicht 
in de mogelijkheden, maar ook de gevaren, 
van internet en communicatie via 
elektronische media (e-mail, 
netwerkinstrumenten) voor het werk, de 
vrije tijd, de uitwisseling van informatie en 
samenwerkingsnetwerken, leren en 
onderzoek. Men dient ook te begrijpen hoe 
IST creativiteit en innovatie kan 
ondersteunen, en op de hoogte te zijn van 
problemen rond de deugdelijkheid en 
betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie, alsmede van de wetgeving, de 
ethische beginselen en de fundamentele 
mensenrechten die in acht moeten worden 
genomen bij het interactieve gebruik van 
IST.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Bijlage, punt 4, alinea 2 bis (nieuw)

De lidstaten moeten zich nog meer 
inspannen om de nog steeds bestaande 
kloof tussen mannen en vrouwen bij het 
gebruik van IST te dichten.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Bijlage, punt 6, deel A, alinea 2

(niet van toepassing op de Nederlandse versie)
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Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Bijlage, punt 6, deel B, alinea 1

Civieke competentie is gebaseerd op kennis
van de begrippen democratie, burgerschap 
en burgerrechten, zoals die onder meer zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
internationale verklaringen, en door de 
diverse instellingen op lokaal, regionaal, 
nationaal, Europees en internationaal niveau 
worden toegepast. Kennis van de 
belangrijkste gebeurtenissen, 
ontwikkelingen en veranderingsfactoren in 
de nationale, Europese en 
wereldgeschiedenis en in de moderne tijd, 
uit het specifieke oogpunt van de Europese 
verscheidenheid, is essentieel, evenals 
kennis van de oogmerken, de waarden en het 
beleid van sociale en politieke bewegingen.

Civieke competentie is gebaseerd op kennis
van de begrippen democratie, gerechtigheid, 
gelijkheid, burgerschap en burgerrechten, 
zoals die onder meer zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en internationale 
verklaringen, en door de diverse instellingen 
op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal niveau worden toegepast. 
Kennis van de belangrijkste gebeurtenissen, 
ontwikkelingen en veranderingsfactoren in 
de nationale, Europese en 
wereldgeschiedenis en in de moderne tijd, 
uit het specifieke oogpunt van de Europese 
verscheidenheid, is essentieel, evenals 
kennis van de oogmerken, de waarden en het 
beleid van sociale en politieke bewegingen.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Bijlage, punt 7, Definitie

Definitie: Onder ondernemerschap wordt 
iemands vermogen verstaan om ideeën in 
daden om te zetten. Het omvat creativiteit, 
innovatie en het nemen van risico’s, alsook 
het vermogen om te plannen en projecten te 
beheren om doelstellingen te 
verwezenlijken. Ondernemerschap helpt 
iedereen in het dagelijks leven thuis en in de 
maatschappij, het helpt werknemers zich 
bewust te worden van hun arbeidsomgeving 
en kansen te grijpen, en is de basis voor 

Definitie: Onder ondernemerschap wordt 
iemands vermogen verstaan om ideeën in 
daden om te zetten. Het omvat creativiteit, 
innovatie en het nemen van risico’s, alsook 
het vermogen om te plannen en projecten te 
beheren om doelstellingen te 
verwezenlijken. Ondernemerschap helpt 
iedereen in het dagelijks leven thuis en in de 
maatschappij, het helpt werknemers zich 
bewust te worden van hun arbeidsomgeving 
en kansen te grijpen, en is de basis voor 
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meer specifieke vaardigheden en kennis die 
ondernemers nodig hebben voor sociale of 
economische bedrijvigheid.

meer specifieke vaardigheden en kennis die 
ondernemers, mannen en vrouwen, nodig 
hebben voor sociale of economische 
bedrijvigheid.

Or. fr


