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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. przypomina, że w związku z faktem, że około 40% pracowników w UE nie posiada 

odpowiednich umiejętności cyfrowych, co negatywnie wpływa na ich udział w życiu 

społecznym oraz możliwości zatrudnienia, a sześć z dziesięciu najważniejszych 

wymaganych umiejętności to właśnie umiejętności techniczne lub cyfrowe, Unia stoi w 

obliczu niedoboru umiejętności cyfrowych; zwraca uwagę na niedawno wydane 

komunikaty Komisji Europejskiej w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu oraz w 

sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności, które stanowią pierwszy 

krok we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o poprawę znajomości technologii cyfrowych 

wśród obywateli europejskich oraz ich umiejętności w tym zakresie; podkreśla zarazem 

potrzebę podjęcia dodatkowych inicjatyw systemowych, które powinny zapewnić 

kompleksowe ramy, pozwalające europejskim obywatelom zrozumieć znaczenie tych 

umiejętności i wykorzystać je w życiu codziennym; 

2. wzywa Komisję Europejską, aby umieściła umiejętności cyfrowe w centrum prac w 

ramach nadchodzącego przeglądu ram kluczowych kompetencji; zachęca państwa 

członkowskie do dalszego rozwijania programów nauczania na poziomie podstawowym, 

średnim i wyższym, a także programów kształcenia zawodowego, aby sprostać potrzebom 

coraz bardziej cyfrowego rynku pracy oraz demokracji korzystającej ze środków 

cyfrowych, zapewniając obywatelom umiejętności umożliwiające aktywność obywatelską 

oraz interakcję z administracją rządową; podkreśla konieczność odpowiedniego 

kształcenia nauczycieli, które ułatwia aktualizowanie metod nauczania i zwiększa 

innowacyjne możliwości cyfrowego uczenia się i uczenia się na odległość, co przekłada 

się na zwiększenie szans na to, że uczniowie i studenci spełnią nowe wymagania 

dotyczące umiejętności cyfrowych na rynku pracy; 

3. zwraca uwagę na możliwości, jakie stwarza kształcenie z wykorzystaniem cyfryzacji dla 

młodych Europejczyków niekształcących się ani niepracujących, oraz wzywa do podjęcia 

środków, które z kolei zwiększą zarówno integrację społeczną, jak i integrację na rynku 

pracy; 

4. podkreśla potrzebę zajęcia się problemem stale powiększającej się przepaści pod 

względem dostępu do internetu i umiejętności cyfrowych poprzez zapewnienie 

ukierunkowanego wsparcia dla osób bezrobotnych, osób dorosłych, które w niewielkim 

stopniu posiadły umiejętności czytania i pisania, oraz grup – takich jak Trawelerzy – które 

zazwyczaj doświadczają trudności w kształceniu w postaci uczenia się na odległość i 

braku ciągłości kształcenia; 

5. uważa, że nauczanie podstawowych umiejętności cyfrowych w ramach programów 

nauczania na poziomie podstawowym i średnim powinno obejmować przekazywanie 

wiedzy na temat możliwości wykorzystania umiejętności cyfrowych, używania 

podstawowych narzędzi cyfrowych na poziomie zaawansowanym, bezpiecznego 

korzystania z internetu oraz metod wyszukiwania pozwalających określić wiarygodne 

źródła, a także propagowanie praw osób korzystających z internetu; podkreśla ponadto 

konieczność włączenia umiejętności korzystania z mediów do szkolnych programów 
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nauczania i programów instytucji edukacji kulturalnej, co umożliwi obywatelom 

rozumienie i krytyczną ocenę różnych form przekazu medialnego, a tym samym zwiększy 

ilość i poprawi jakość zasobów i możliwości dostępnych dzięki umiejętnościom 

cyfrowym; podkreśla, że należy położyć nacisk na uczenie się przez działanie; 

6. podkreśla znaczenie włączenia umiejętności cyfrowych do programów uczenia się przez 

całe życie dla osób w wieku produkcyjnym, a zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku, 

które stanowią coraz większą część ogółu ludności Unii Europejskiej (obecnie 18,9%) i 

które zyskają w ten sposób dodatkowy atut – obok długiego doświadczenia zawodowego 

– pozwalający im znaleźć zatrudnienie; 

7. podkreśla ogromne różnice między państwami członkowskimi pod względem cyfryzacji, 

znajomości technologii cyfrowych i umiejętności w tym zakresie, a także bezwzględną 

konieczność wspierania większej konwergencji w tej dziedzinie; podkreśla, że 

propagowanie wymiany najlepszych praktyk oraz dialog mogą wypełnić tę lukę; 

podkreśla w tym kontekście potencjał wielkiej koalicji na rzecz cyfrowych miejsc pracy; 

ponownie zaznacza, że takie konkretne inicjatywy należy włączyć w szersze, ambitniejsze 

ramy działań cyfrowych; 

8. podkreśla, że szczególne wsparcie na rzecz „analogowej” wielojęzyczności w Europie jest 

korzystne zarówno dla cyfryzacji przemysłu europejskiego, jak i dla nauczania 

wszechstronnych umiejętności cyfrowych; z tego względu podkreśla, że należy poświęcić 

znacznie więcej uwagi badaniom podstawowym w dziedzinie inteligentnego tłumaczenia 

statystycznego wspomaganego maszynowo i uczącego się oprogramowania; 

9. z zadowoleniem przyjmuje podejście uwzględniające udział wielu zainteresowanych 

stron, które stanowi integralną część opracowanego przez Komisję modelu centrum 

innowacji cyfrowych; zauważa, że bliska współpraca między szkołami wyższymi a 

przedsiębiorstwami może pomóc ukształtować bardziej zróżnicowany program oraz 

zapewnić możliwości kształcenia i szkolenia w miejscu pracy; 

10. podkreśla, że branże sektora kultury i sektora kreatywnego są zarówno czynnikami 

napędzającymi innowacje cyfrowe, jak i beneficjentami tych innowacji; zwraca uwagę, że 

w sektorach tych działają często małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa, które 

potrzebują ukierunkowanego wsparcia, aby mogły bezpiecznie, skutecznie i w sposób 

trwały wejść w świat technologii cyfrowych i rozwijać swoją działalność; 

11. zwraca uwagę, że – jak dowodzi inicjatywa Europeana – cyfryzacja dzieł europejskich 

stwarza istotną szansę na poprawę ich dostępności, dystrybucji i promocji, oraz że 

innowacje cyfrowe mogą stać się czynnikiem, który zrewolucjonizuje sposób wystawiania 

i udostępniania dóbr kultury; podkreśla znaczenie promowania w szczególności 

wykorzystania technologii 3D z myślą o gromadzeniu danych i odtwarzaniu zniszczonych 

dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; podkreśla konieczność zapewnienia środków 

finansowych na cyfryzację, konserwację i udostępnianie online europejskiego dziedzictwa 

kulturowego; 

12. ubolewa nad faktem, że dostęp do obiektów historycznych i kulturalnych jest często 

utrudniony dla osób niepełnosprawnych, oraz zwraca uwagę na możliwości, jakie stwarza 

solidniejsza cyfrowa platforma kultury pod względem zwiększenia uczestnictwa oraz 

dostępności wydarzeń kulturalnych oraz obiektów i artefaktów kultury w całej Europie 
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bez względu na lokalizację geograficzną; 

13. podkreśla, że cyfryzacja powinna uzupełniać fizyczną interakcję z oryginalnymi dobrami 

kultury, takimi jak eksponaty muzealne czy książki, nie powinna jej jednak zastępować; 

podkreśla, że każda umowa handlowa dotycząca digitalizacji dóbr kultury powinna być 

sformułowana w sposób nieograniczający możliwie jak najszerszego publicznego dostępu 

do tych dóbr; 

14. zaleca, aby wszystkie nowe utwory audiowizualne były systematycznie rejestrowane za 

pomocą międzynarodowego standardowego identyfikatora, np. w systemie International 

Standard Audiovisual Number (ISAN) lub Entertainment Identifier Registry (EIDR), w 

celu ulepszenia identyfikacji i wyszukiwalności treści audiowizualnych online, a także w 

celu zapewnienia interoperacyjności baz danych o filmach i katalogów filmów w Europie; 

15. podkreśla znaczenie promowania i wspierania cyfrowej produkcji wysokiej jakości treści 

kulturalnych, kreatywnych i edukacyjnych, które pomagają zwiększyć wiedzę fachową i 

konkurencyjności europejskiego przemysłu w tych dziedzinach; 

16. zachęca do badań i rozwoju technologii wspomagających, które można by wykorzystać 

jako nowe produkty przemysłowe służące integracji osób niepełnosprawnych. 
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