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Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

4 a) Dostępne dane wskazują, że między 10 
a 20% społeczeństwa Unii nie jest w stanie 
zrozumieć i wykorzystać drukowanych i 
pisanych materiałów koniecznych do 
osiągnięcia ich celów, zwiększenia ich 
wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcia ich 
potencjału.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja tak zwanego „społeczeństwa opartego na wiedzy” powinna także uwzględniać 
analfabetyzm.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 4 b (nowy)

4 b) W dziedzinie edukacji i szkolenia, we 
wszystkich planach i przy wszystkich 
okazjach, powinno się szczególnie 
uwzględnić analfabetyzm, analfabetyzm 
cyfrowy i nieumiejętność liczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja tak zwanego „społeczeństwa opartego na wiedzy” powinna także uwzględniać 
analfabetyzm, analfabetyzm cyfrowy i nieumiejętność liczenia.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 5

(5) W przyjętym w listopadzie 2004 r. 
sprawozdaniu Rady na temat szerszej roli 
edukacji podkreślono, że edukacja 
przyczynia się do zachowywania i 
odnawiania wspólnego tła kulturowego 
społeczeństwa i jest szczególnie ważna w 
sytuacji, kiedy wszystkie Państwa 
Członkowskie stoją przed wyzwaniem 
poradzenia sobie z rosnącą różnorodnością 
społeczną i kulturową. Ponadto 
umożliwienie ludziom trwałego włączenia 
się w życie zawodowe jest istotną częścią 
roli, jaką edukacja odgrywa we 
wzmacnianiu spójności społecznej.

(5) W przyjętym w listopadzie 2004 r. 
sprawozdaniu Rady na temat szerszej roli 
edukacji podkreślono, że edukacja 
przyczynia się do zachowywania i 
odnawiania wspólnego tła kulturowego 
społeczeństwa, jak również do przybliżenia 
istotnych wartości społecznych i 
obywatelskich, takich jak obywatelskość, 
równość, tolerancja czy szacunek, aspekty
szczególnie ważne w sytuacji, kiedy 
wszystkie Państwa Członkowskie stoją 
przed wyzwaniem poradzenia sobie z 
rosnącą różnorodnością społeczną i 
kulturową. Ponadto umożliwienie ludziom 
trwałego włączenia się w życie zawodowe 
jest istotną częścią roli, jaką edukacja 
odgrywa we wzmacnianiu spójności 
społecznej.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 13

(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań Państw Członkowskich 
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 
przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między Państwami 
Członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych. 
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
innych powiązanych polityk, np. w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
oraz innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości dostosowanej do nowych 
potrzeb społeczeństwa europejskiego, a w 
szczególności rynku pracy, poprzez 
wspieranie i uzupełnianie działań Państw 
Członkowskich w tworzeniu systemów 
wstępnej edukacji i szkolenia 
zapewniających wszystkim młodym ludziom 
środki do rozwinięcia kluczowych 
kompetencji na poziomie przygotowującym 
ich do dalszej nauki oraz do życia 
zawodowego i ogólnie do dorosłego życia, a 
także zapewniających dorosłym możliwość 
rozwijania i aktualizowania zdobytych 
kluczowych kompetencji poprzez 
korzystanie ze spójnej i kompleksowej 
oferty nauczania przez całe życie. Zawiera 
ono wspólne europejskie ramy referencyjne 
kluczowych kompetencji, przeznaczone dla 
twórców polityki, instytucji oferujących 
edukację i szkolenia, pracodawców oraz
samych osób uczących się, mające ułatwić 
reformy krajowe oraz wymianę informacji 
między Państwami Członkowskimi a 
Komisją w ramach programu roboczego 
„Edukacja i Szkolenia 2010” w celu 
osiągnięcia uzgodnionych europejskich 
poziomów referencyjnych. Ponadto
zalecenie stanowi wsparcie dla innych 
powiązanych polityk, np. w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw społecznych, polityki 
równości szans oraz innych polityk 
dotyczących spraw młodzieży.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Zalecenie 1
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1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego;

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji, tak, aby byli przygotowani do 
dorosłego życia i do życia zawodowego oraz 
stanowiącym podstawę dalszego uczenia się 
postaw społecznych i obywatelskich;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 13
Zalecenie 2 a (nowe)

2 a) czuwają nad tym, aby wszystkie 
działania podejmowane w dziedzinie 
edukacji i szkolenia uwzględniały 
szczególnie specyficzne potrzeby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Zalecenie 4

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 
i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, 
środków zapewniających dostęp oraz 
wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby osób 
dorosłych;

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 
i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, 
środków wsparcia dla placówek nauczania, 
środków zapewniających dostęp oraz 
wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby i 
kompetencje osób dorosłych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Zamiar 1

1. Pomoc w działaniach Państw 
Członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia dla ułatwienia 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a 
także poprzez śledzenie rozwoju i 
informowanie o postępach w dwuletnich 
sprawozdaniach na temat programu 
roboczego „Edukacja i Szkolenia 2010”;

1. Pomoc w działaniach Państw 
Członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia, do 
zakomunikowania decydentom 
politycznym, pracownikom edukacji, 
pracodawcom i samym uczącym się, dla 
ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk, a także poprzez śledzenie rozwoju i 
informowanie o postępach w dwuletnich 
sprawozdaniach na temat programu 
roboczego „Edukacja i Szkolenia 2010”;

Or. fr

Poprawkę złożyła María Esther Herranz García

Poprawka 16
Załącznik punkt 1 tytuł

Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się i edukacja w języku 
ojczystym

Or. en

Uzasadnienie

Jak przy różnych okazjach stwierdzało UNESCO, edukacja w języku ojczystym jest ważną 
częścią wysokiej jakości edukacji.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 17
Załącznik punkt 4 akapit pierwszy

Kompetencje informatyczne wymagają 
solidnego rozumienia i znajomości natury, 

Kompetencje informatyczne wymagają 
solidnego rozumienia i znajomości natury, 
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roli i szans IST w codziennych kontekstach 
w życiu osobistym i społecznym, a także w 
pracy. Obejmuje to główne aplikacje 
komputerowe – edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie 
informacji i zarządzanie nimi – oraz 
rozumienie możliwości związanych 
z Internetem i komunikacją za 
pośrednictwem mediów elektronicznych 
(poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) 
do celów rozrywki, wymiany informacji i 
udziału w sieciach współpracy, a także do 
celów uczenia się i badań. Osoby powinny 
także rozumieć, w jaki sposób IST mogą 
wspierać kreatywność i innowacje, a także
być świadome zagadnień dotyczących 
prawdziwości i rzetelności dostępnych 
informacji oraz zasad etycznych w 
interaktywnym korzystaniu z IST.

roli i szans IST w codziennych kontekstach 
w życiu osobistym i społecznym, a także w 
pracy. Obejmuje to główne aplikacje 
komputerowe – edytory tekstu, arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie 
informacji i zarządzanie nimi – oraz 
rozumienie możliwości związanych 
z Internetem, w tym niebezpieczeństw jakie 
niesie on ze sobą, i komunikacją za 
pośrednictwem mediów elektronicznych 
(poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) 
do celów pracy, rozrywki, wymiany 
informacji i udziału w sieciach współpracy, 
a także do celów uczenia się i badań. Osoby 
powinny także rozumieć, w jaki sposób IST 
mogą wspierać kreatywność i innowacje, 
być świadome zagadnień dotyczących 
prawdziwości i rzetelności dostępnych 
informacji, posiadać znajomość 
prawodawstwa oraz zasad etycznych i 
podstawowych praw człowieka w 
interaktywnym korzystaniu z IST.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Załącznik punkt 4 akapit drugi a (nowy)

Państwa członkowskie będą musiały podjąć 
dodatkowe starania w celu wyeliminowania 
wciąż istniejących różnic między 
mężczyznami a kobietami jeżeli chodzi o 
korzystanie z IST.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Załącznik punkt 6 część A akapit drugi

Zasadniczym elementem tej kompetencji są 
umiejętności konstruktywnego 

Zasadniczym elementem tej kompetencji są 
umiejętności konstruktywnego 



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

PL

porozumiewania się w różnych 
środowiskach, wyrażania i rozumienia 
różnych punktów widzenia, negocjowania z 
umiejętnością tworzenia klimatu zaufania, a 
także zdolność do empatii. Osoby powinny
być w stanie radzić sobie ze stresem i 
frustracją, wyrażać je w konstruktywny 
sposób, a także dokonywać rozróżnienia na 
sfery osobistą i zawodową.

porozumiewania się w różnych 
środowiskach, wyrażania i rozumienia 
różnych punktów widzenia, negocjowania z 
umiejętnością tworzenia klimatu zaufania, a 
także zdolność do empatii. Osoby powinny 
być zdolne radzić sobie ze stresem i 
frustracją, wyrażać je w konstruktywny 
sposób, a także dokonywać rozróżnienia na 
sfery osobistą i zawodową.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 20
Załącznik punkt 6 część B akapit pierwszy

Kompetencje obywatelskie opierają się na 
znajomości pojęć demokracji, obywatelstwa 
i praw obywatelskich, łącznie z ich 
sformułowaniem w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
międzynarodowych deklaracjach oraz ich 
stosowaniem przez różne instytucje na 
poziomach lokalnym, regionalnym, 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Konieczna jest 
znajomość głównych wydarzeń, tendencji 
oraz osób i podmiotów będących sprawcami 
zmian w historii i teraźniejszości kraju, 
Europy i świata, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodności Europy, a 
także znajomość celów, wartości i polityk, 
jakimi kierują się ruchy społeczne i 
polityczne.

Kompetencje obywatelskie opierają się na 
znajomości pojęć demokracji, 
sprawiedliwości, równości, obywatelstwa 
i praw obywatelskich, łącznie z ich 
sformułowaniem w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i 
międzynarodowych deklaracjach oraz ich 
stosowaniem przez różne instytucje na 
poziomach lokalnym, regionalnym, 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Konieczna jest 
znajomość głównych wydarzeń, tendencji 
oraz osób i podmiotów będących sprawcami 
zmian w historii i teraźniejszości kraju, 
Europy i świata, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnorodności Europy, a 
także znajomość celów, wartości i polityk, 
jakimi kierują się ruchy społeczne i 
polityczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Załącznik punkt 7 definicja

Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby 
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do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje 
ona twórczość, innowacyjność i 
podejmowanie ryzyka, a także zdolność do 
planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich 
dla osiągnięcia zamierzonych celów. 
Stanowi ona wsparcie dla wszystkich w 
codziennym życiu prywatnym i społecznym, 
zaś pracownikom pomaga uzyskać 
świadomość kontekstu ich pracy i zdolność 
wykorzystywania szans; jest podstawą 
bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy 
potrzebnych osobom podejmującym 
przedsięwzięcia o charakterze społecznym 
lub komercyjnym

do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje 
ona twórczość, innowacyjność i 
podejmowanie ryzyka, a także zdolność do 
planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich 
dla osiągnięcia zamierzonych celów. 
Stanowi ona wsparcie dla wszystkich w 
codziennym życiu prywatnym i społecznym, 
zaś pracownikom pomaga uzyskać 
świadomość kontekstu ich pracy i zdolność 
wykorzystywania szans; jest podstawą 
bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy 
potrzebnych osobom, zarówno mężczyznom, 
jak i kobietom, podejmującym 
przedsięwzięcia o charakterze społecznym 
lub komercyjnym

Or. fr


