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SUGGESTIONS 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že Únia čelí nedostatku digitálnych zručností, pričom takmer 40 % 

pracovníkov EÚ nemá dostatočné digitálne zručnosti, čo má negatívny vplyv na ich účasť 

v spoločnosti a ich schopnosť pracovať, a poznamenáva, že šesť z desiatich najčastejšie 

požadovaných zručností predstavujú technické alebo digitálne zručnosti; berie na vedomie 

nedávne oznámenia Komisie o digitalizácii európskeho priemyslu a nový program v 

oblasti zručností pre Európu ako prvý krok správnym smerom, pokiaľ ide o zlepšovanie 

digitálnej gramotnosti a digitálnych zručností európskych občanov; zdôrazňuje však, že 

potrebné prijať ďalšie systémové iniciatívy, ktoré by mali poskytnúť komplexný rámec na 

zvýšenie informovanosti európskych občanov o dôležitosti týchto zručností a zaradiť ich 

využívanie do každodenného života; 

2. vyzýva Komisiu, aby zaradila digitálne zručnosti medzi hlavné témy svojej 

nadchádzajúcej revízie rámca kľúčových kompetencií; nabáda členské štáty k tomu, aby 

ďalej rozšírili učebné osnovy primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ako aj 

programy odborného vzdelávania, aby sa vyšlo v ústrety potrebám čoraz viac digitálneho 

trhu práce a digitálne sprostredkúvanej demokracie, pričom by sa občanom poskytli 

zručnosti na aktívnu účasť a interakciu s vládou; zdôrazňuje, že je potrebná náležitá 

príprava učiteľov, ktorá pomáha aktualizovať metodiku výučby a zlepšuje príležitosti na 

inovatívne vzdelávanie a vzdelávanie na diaľku, vďaka čomu majú študenti lepšie 

možnosti splniť nové požiadavky na digitálne zručnosti na trhu práce; 

3. zdôrazňuje príležitosť, ktorú vzdelanie prostredníctvom digitalizácie poskytuje mladým 

Európanom, ktorí neštudujú alebo sú nezamestnaní, a vyzýva na prijatie opatrení, ktorými 

sa následne zlepší sociálne začlenenie aj začlenenie na trh práce; 

4. zdôrazňuje potrebu riešenia neprestajne sa zvyšujúcich rozdielov v prístupe k 

internetovým a digitálnym zručnostiam spolu s cielenou podporou nezamestnaných osôb, 

dospelých s nízkou úrovňou gramotnosti a skupín, ktoré sa zvyčajne stretávajú s 

prekážkami v oblasti vzdelávania súvisiacimi s „prerušovaným vzdelávaním“ a „učením 

sa na diaľku“, ako sú napríklad skupiny žijúce kočovným životom; 

5. nazdáva sa, že základné digitálne zručnosti – vyučované v rámci učebných osnov 

primárneho a sekundárneho vzdelávania – by mali zahŕňať vedomosti o možnostiach, 

ktoré ponúkajú digitálne zručnosti, pokročilé používanie základných digitálnych 

nástrojov, bezpečné správanie na internete, metódy vyhľadávania na určenie 

dôveryhodných zdrojov a zvyšovanie povedomia o právach online; ďalej zdôrazňuje 

potrebu začleniť mediálnu gramotnosť do osnov škôl a programov inštitúcií pre 

vzdelávanie v oblasti kultúry s cieľom umožniť občanom kriticky chápať rôzne druhy 

médií, a tak zvýšiť a posilniť zdroje a príležitosti, ktoré ponúka „digitálna gramotnosť“; 

zdôrazňuje, že dôraz by sa mal klásť na prístupy založené na učení sa v praxi; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité začleniť agendu digitálnych zručností do programov 

celoživotného vzdelávania pre obyvateľov v produktívnom veku, a najmä pre starších 

ľudí, ktorí tvoria 18,9 % obyvateľstva Európskej únie a ich podiel stále rastie a ktorí takto 

získajú výrazný pracovný potenciál doplňujúci ich dlhoročné pracovné skúsenosti; 
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7. poukazuje na značné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o digitalizáciu, digitálnu 

gramotnosť a digitálne zručnosti, a na absolútnu nutnosť podporovať väčšiu konvergenciu 

v tejto oblasti; zdôrazňuje, že výmena osvedčených postupov a dialóg, ktoré treba 

presadzovať, môžu túto medzeru vyplniť; v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál veľkej 

koalície pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií; pripomína, že tieto 

osobitné iniciatívy treba ukotviť do širšieho a ambicióznejšieho rámca pre digitálne 

činnosti; 

8. zdôrazňuje, že osobitná podpora pre „analogickú“ viacjazyčnosť Európy je prospešná tak 

v oblasti digitalizácie európskeho priemyslu, ako aj v oblasti výučby komplexných 

digitálnych zručností; zdôrazňuje preto, že je potrebné venovať podstatne väčšiu 

pozornosť rozsiahlej podpore základného výskumu v oblasti štatistického, inteligentného, 

výukového softvéru a softvéru určeného na strojový preklad; 

9. víta prístup založený na viacerých zainteresovaných stranách, ktorý je v súlade s modelom 

centier digitálnej inovácie navrhnutým Komisiou; konštatuje, že úzka spolupráca medzi 

univerzitami a podnikmi môže pomôcť pri vytváraní rôznorodejšieho programu a 

poskytovať príležitosti vzdelávania a odbornej prípravy na pracovisku; 

10. zdôrazňuje, že odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“) 

predstavujú hnaciu silu a sú zároveň príjemcami digitálnych inovácií; podotýka, že keďže 

ide často o malé podniky a mikropodniky, tvorivé a kultúrne odvetvia potrebujú cielenú 

podporu, ktorá im pomôže zabezpečiť ich bezpečnú, trvalú a účinnú digitalizáciu a rozvoj 

činností; 

11. poukazuje na skutočnosť, že v súlade s iniciatívou Europeana predstavuje digitalizácia 

tovarov kultúrneho charakteru veľkú príležitosť na zlepšenie ich dostupnosti, distribúcie a 

propagácie a že digitálne inovácie môžu byť hnacou silou revolúcie v spôsobe 

vystavovania tovarov kultúrneho charakteru a v prístupe k nim; zdôrazňuje, že je dôležité 

podporovať predovšetkým používanie 3D technológií na zber údajov a obnovu zničených 

tovarov kultúrneho charakteru a kultúrneho dedičstva; zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 

financovanie určené na digitalizáciu, uchovávanie a online dostupnosť európskeho 

kultúrneho dedičstva; 

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že často nie je zabezpečený jednoduchý prístup 

k historickým a kultúrnym lokalitám pre osoby so zdravotným postihnutím, a upozorňuje 

na príležitosti, ktoré ponúka silnejšia digitálna kultúrna platforma, z hľadiska zlepšenia 

účasti a sprístupnenia kultúrnych zážitkov, lokalít a artefaktov v Európe bez ohľadu na 

zemepisnú polohu; 

13. zdôrazňuje, že digitalizácia by mala dopĺňať, a nie nahrádzať, fyzickú interakciu s 

pôvodnými tovarmi kultúrneho charakteru, ako sú výstavy v múzeách alebo knihy; trvá na 

tom, že všetky komerčné dohody o digitalizácii tovarov kultúrneho charakteru by mali byť 

navrhnuté tak, aby neobmedzili čo najširší prístup verejnosti k týmto tovarom; 

14. odporúča, aby sa všetky nové audiovizuálne diela systematicky registrovali s 

medzinárodným štandardným identifikačným znakom, ako je napríklad medzinárodné 

štandardné číslo audiovizuálneho diela (International Standard Audiovisual Number – 

ISAN) alebo register identifikačných znakov zábavných diel (Entertainment Identifier 

Registry – EIDR), s cieľom zlepšiť identifikáciu a objaviteľnosť audiovizuálneho obsahu 
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online a dosiahnuť interoperabilitu medzi filmovými databázami a katalógmi v Európe; 

15. zdôrazňuje význam podpory a posilňovania digitálnej produkcie kultúrneho, tvorivého a 

vzdelávacieho obsahu vysokej kvality, ktorý pomáha zvýšiť know-how a 

konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v tejto oblasti; 

16. nabáda na výskum a vývoj podporných technológií, ktoré možno využívať na začlenenie 

osôb so zdravotným postihnutím a ktoré by sa mohli stať novými priemyselnými 

produktmi v tejto oblasti; 
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