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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 

enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina — tā kā aptuveni 40 % ES darba ņēmēju trūkst atbilstošu digitālo prasmju, kas 

negatīvi ietekmē viņu dzīvi sabiedrībā un spēju strādāt, un tā kā sešas no desmit visbiežāk 

pieprasītajām prasmēm ir tehniskas vai digitālas, Savienība saskaras ar digitālo prasmju 

trūkumu; pieņem zināšanai Komisijas nesenos paziņojumus “Eiropas rūpniecības 

digitalizācija” un “Jauno prasmju programma Eiropai” kā pirmo soli pareizajā virzienā, lai 

uzlabotu Eiropas iedzīvotāju digitālo pratību un prasmes; tomēr uzsver nepieciešamību 

pieņemt papildu sistēmiskas iniciatīvas, kurām būtu jānodrošina visaptverošs satvars, kas 

palielinātu Eiropas pilsoņu izpratni par šādu prasmju svarīgumu, un vajadzību integrēt to 

izmantošanu ikdienas dzīvē; 

2. aicina Komisiju gaidāmajā pamatprasmju sistēmas pārskatīšanā digitālajām prasmēm 

veltīt galveno uzmanību; mudina dalībvalstis turpināt attīstīt pamatizglītības, vidējās 

izglītības un terciārās izglītības programmas, kā arī arodmācības programmas, lai 

apmierinātu aizvien digitālāka darba tirgus un digitāli pastarpinātas demokrātijas 

vajadzības, sniegtu pilsoņiem prasmes aktīvi piedalīties valsts pārvaldes procesos un 

mijiedarboties ar tiem; uzsver nepieciešamību pēc pienācīgas skolotāju apmācības, kas 

palīdz atjaunināt mācību metodiku un palielina inovatīvas digitālās mācīšanās un 

tālmācības iespējas, tādējādi radot labākas iespējas studentiem sagatavoties jauno digitālo 

prasmju prasībām darba tirgū; 

3. uzsver iespējas, ko Eiropas jauniešiem, kuri nav iesaistīti izglītībā vai darba tirgū, piedāvā 

digitalizēta mācīšanās, un aicina veikt pasākumus, kas savukārt uzlabos integrāciju gan 

sabiedrībā, gan darba tirgū; 

4. uzsver, ka ir jānovērš pastāvīgi pieaugošās atšķirības piekļuvē internetam un digitālajām 

prasmēm, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu bezdarbniekiem, pieaugušajiem ar zemu izglītības 

līmeni un grupām, kuras parasti saskaras ar tādiem izglītošanās šķēršļiem kā “pārtraukta 

mācīšanās ” vai “tālmācība”, piemēram, klejotāju kopienai; 

5. uzskata, ka digitālajās pamatprasmēs, ko māca pamatskolā un vidusskolā, būtu jāietver 

zināšanas par digitālo prasmju sniegtajām iespējām, spējas augstākā līmenī izmantot 

digitālos pamatrīkus, drošu rīcību internetā un meklēšanas metodes, kas palīdz identificēt 

ticamus avotus, un jāuzlabo informētība par tiesībām tiešsaistē; turklāt uzsver 

nepieciešamību skolu un kultūrizglītības institūciju programmās iekļaut medijpratību, kas 

ļautu iedzīvotājiem izkopt kritisku izpratni par dažādu veidu medijiem un tādējādi 

paplašināt un uzlabot resursus un iespējas, ko sniedz „digitālā pratība”; uzsver, ka būtu 

jāakcentē tāda pieeja kā mācīšanās darot; 

6. uzsver, ka svarīgi ir integrēt digitālo prasmju programmu mūžizglītības programmās 

darbspējīga vecuma iedzīvotājiem un jo īpaši pensijas vecuma iedzīvotājiem, kuri ir 

18,9 % (un šis īpatsvars arvien pieaug) no kopējā iedzīvotāju skaita Eiropas Savienībā un 

kuri tādējādi iegūs ievērojamas potenciālas nodarbinātības iespējas papildus ilgajai darba 

pieredzei; 
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7. uzsver nozīmīgās dalībvalstu atšķirības attiecībā uz digitalizāciju, kā arī digitālo pratību 

un prasmēm un uzskata, ka ir jāveicina lielāka konverģence šajā jomā; uzsver, ka šīs 

atšķirības varētu mazināt, veicinot paraugprakses apmaiņu un dialogu; šajā sakarā uzsver 

Digitālo darbvietu lielās koalīcijas potenciālu; atkārtoti uzsver, ka šādas konkrētas 

iniciatīvas ir jāiekļauj plašākā, vērienīgākā digitālās darbības ietvarā; 

8. uzsver, ka īpašais atbalsts „analogajai” daudzvalodībai Eiropā ir izdevīgs gan attiecībā uz 

Eiropas rūpniecības digitalizāciju, gan vispārēju digitālo prasmju mācīšanu; tādēļ uzsver, 

ka ievērojami vairāk uzmanības ir jāpievērš fundamentālajiem pētījumiem par statistisko 

un intelektisko tulkošanu un mašīntulkošanu, kā arī mācību programmatūru; 

9. atzinīgi vērtē pieeju, kas paredz iesaistīt daudzas ieinteresētās personas un kas ir iekļauta 

Komisijas “digitālo inovāciju centra” modelī; norāda, ka cieša sadarbība starp 

universitātēm un uzņēmumiem var palīdzēt veidot daudzveidīgāku darba kārtību un sniegt 

izglītošanās darbavietā un apmācības iespējas; 

10. uzsver, ka kultūras un radošās nozares gan virza digitālo inovāciju, gan gūst no tās 

labumu; norāda — tā kā šajās nozarēs nereti darbojas mazie uzņēmumi un 

mikrouzņēmumi, tām ir nepieciešams precīzi definēts atbalsts, lai palīdzētu kļūt digitālām 

un izvērst darbības drošā, ilgtspējīgā un efektīvā veidā; 

11. norāda, ka saskaņā ar iniciatīvu Europeana Eiropas darbu digitalizācija ir būtiska iespēja 

uzlabot to pieejamību, izplatīšanu un popularizēšanu un ka digitālā inovācija var būt 

stimuls revolūcijai tādā nozīmē, ka kultūras preces ir izstādītas un pieejamas; uzsver, ka ir 

svarīgi īpaši veicināt 3D tehnoloģiju izmantošanu datu vākšanai un bojātu kultūras preču 

un mantojuma rekonstrukcijai; uzsver nepieciešamību nodrošināt finansējumu Eiropas 

kultūras mantojuma digitalizācijai, saglabāšanai un pieejamībai tiešsaistē; 

12. pauž nožēlu, ka vēsturiski un kultūras objekti bieži vien nav viegli pieejami personām ar 

invaliditāti, un uzsver iespējas, ko sniedz spēcīgāka digitālā kultūras platforma, lai 

uzlabotu iesaistīšanos kultūras pieredzē un uzlabotu kultūras objektu un artefaktu 

pieejamību visā Eiropā neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas; 

13. uzsver, ka digitalizācijai būtu jāpapildina, nevis jāaizstāj fiziska mijiedarbība ar 

oriģinālajām kultūras precēm, piemēram, muzeju eksponātiem vai grāmatām; uzstāj, ka 

visi komerciālie nolīgumi par kultūras preču digitalizāciju būtu jāveido tā, lai netiktu 

apdraudēta pēc iespējas plašākas sabiedrības piekļuve šīm precēm; 

14. iesaka visus jaunos audiovizuālos darbus sistemātiski reģistrēt ar starptautiska standarta 

identifikatoru, piemēram, Starptautisko standarta audiovizuālo darbu numuru (ISAN) vai 

Izklaides nozares identifikācijas reģistrā (EIDR), lai būtu vieglāk audiovizuālo saturu 

identificēt un atrast tiešsaistē un filmu datubāzes un katalogi Eiropā būtu tehniski 

savietojami; 

15. uzsver, ka ir svarīgi veicināt un sekmēt augstas kvalitātes kultūras, jaunrades un izglītības 

satura digitālo ražošanu, kas palīdz stiprināt Eiropas uzņēmumu zinātību un konkurētspēju 

šajās jomās; 

16. mudina pētīt un izstrādāt izmantojamas atbalsta tehnoloģijas, kas varētu kļūt par jauniem 

rūpnieciskiem produktiem cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai. 
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