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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab kõigile kättesaadava hariduse, koolituse ja ümberkoolituse kui ELi tulevikku 
tehtava parima investeeringu elutähtsat rolli; toonitab, et haridusel on strateegiline 
tähtsus töölesobivuse, majanduskasvu, konkurentsivõime, innovatsiooni ja sotsiaalse 
sidususe jaoks; on kindlalt veendunud, et digitaaltehnoloogiale üleminekul on 
haridussüsteemidele suur mõju; rõhutab, et digitaalne pädevus muutub iga inimese jaoks 
üha tähtsamaks ja aitab luua kaasava ühiskonna, ning toonitab, et tulevikus on 
digioskusi ja andmekirjaoskust vaja peaaegu kõikide töökohtade, teenuste ja 
igapäevategevuste puhul;

2. rõhutab, et kiirete digitaalsete ja ühiskondlike muutuste kontekstis peaks haridussüsteem 
toetama varajasest east alates ja kogu elu vältel tasakaalustatud oskuste ja pädevuse 
kogumit, mis suurendaks üksikisikute toimetulekuvõimet, kriitilist mõtlemist, heaolu ja 
innovatsioonipotentsiaali; juhib tähelepanu sellele, et kiiresti tuleks suurendada 
koostoimet asjaomaste digioskuste ja eluks vajalike oskuste1 ning võtmepädevuste2

(eelkõige isiklike, sotsiaalsete ja ettevõtlusalaste päevuste) vahel;

3. väljendab heameelt komisjoni 17. jaanuari 2018. aasta teatise (digiõppe tegevuskava 
kohta (COM(2018)0022)) üle, samuti komisjoni ettepaneku üle luua digitaalse Euroopa 
programm; tuletab meelde, kui oluline on viia lõpule digitaalse ühtse turu loomine, 
kasutades täielikult ära uusi tehnoloogiaid kui vahendeid Euroopa haridussüsteemides 
innovatsiooni edendamiseks, ja rõhutab digitaalse pädevuse tulemusliku arendamise 
vajadust; rõhutab, et digitaaltehnoloogiale üleminekuga peab kaasnema haridusalane 
tugi, mis võimaldab kodanikel minna üle uutele ametikohtadele ja leida ühiskonnas uusi 
rolle; märgib, et digitaliseerimisel on haridussüsteemidele kahetine mõju: esiteks 
peaksid kodanikud valmistuma elukestvaks õppeks maailmas, mis muutub aina enam 
digiteerituks, ja teiseks tuleks digitaaltehnoloogiale üleminekut kohaldada ka 
haridussüsteemidele, et anda haridustöötajatele õiged oskused;

4. toonitab hariduse tähtsust, kui soovida aidata üksikisikutel tulemuslikult kasutada info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiat, valmistada ette kiiret kohanemist digitaliseerimisega 
seotud muutustega ning võimaldada aktiivset osalemist digitaliseerimise protsessi 
kujundamises; toonitab lisaks, et kõigile kodanikele kvaliteetset ja kättesaadavat 
ühendust pakkuv piisav taristu on väga tähtis ning et selle kasutuselevõtuga peaks 
kaasnema asjakohane koolitus, et tagada tõhus kasutamine; rõhutab vajadust kaotada 
digilõhe ja tagada digitaalteenuste kättesaadavus, luues selleks investeerimist 
soodustava keskkonna ja edendades digitaristut, näiteks väga suure läbilaskevõimega 
lairibavõrke; rõhutab Euroopa ühendamise rahastu tähtsust suure läbilaskevõimega 
lairibavõrkude jaoks füüsilise taristu rajamisel; rõhutab seda, kui oluline on rahastamise 

                                               
1 Maailma Terviseorganisatsiooni määratluse järgi on eluks vajalikud oskused kohanemisvõime ja oskus käituda 
hästi, mis võimaldavad inimestel tulemuslikult hakkama saada igapäevaelu vajaduste ja probleemidega. Eluks 
vajalike oskuste tuumoskused on: otsustusoskus, probleemide lahendamine, loov mõtlemine, tulemuslik 
kommunikatsioon, inimestevaheliste suhetega seotud oskused, eneseteadlikkus, empaatia, emotsioonidega 
toimetulek, stressiga toimetulek.
2 Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (vastu võetud 22. mail 2018).
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ja investeeringute suurendamine ELi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 
ühenduvuse valdkonnas;

5. rõhutab väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude, küberturvalisuse, plokiahela ja 
tehisintellekti kui tulevaste haridus- ja koolituskavade alustalade olulist rolli; toonitab 
seda, kui oluline on viia sisse programmeerimistunnid kõikides koolides, ülikoolides ja 
kolledžites ning ergutada koole osalema ELi programmeerimisnädalal; juhib tähelepanu 
sellele, et programmeerimistunnid võivad aidata hoida ära kelmuste ja libauudistega 
seotud ohtu internetis ja sotsiaalvõrgustikes, ning rõhutab vajadust anda sellistele 
tundidele juurdepääs inimestele, kellel ei pruugi haridussüsteemide kaudu niisugustele 
kavadele juurdepääsu olla; rõhutab elukestva õppe olulisust, et arendada digioskusi ja 
vahendeid, mis on vajalikud tehisintellekti ja küberturvalisusega seotud protsesside 
toetamiseks; juhib tähelepanu sellele, et küberturvalisuse õppeprogrammid tuleks lisada 
akadeemilistesse ja kutseõppe õppekavadesse; nõuab piisavaid investeeringuid teadus-
ja innovatsioonitegevusse, näiteks 5G võrku, tehisintellekti ja küberturvalisusesse;

6. rõhutab tungivat vajadust arendada kõiki selliseid digioskusi, mida üksikisikud ja 
ettevõtjad aina digitaalsemas majanduses vajavad; rõhutab rolli, mida võivad sellega 
seoses etendada digitaalse innovatsiooni keskused; toonitab digioskuste olulisust 
internetis leiduva teabe usaldusväärsuse hindamisel; rõhutab, kui oluline on luua 
spetsiaalseid koolituslahendusi väikestes ja keskmise suurusega ettevõtjates (VKEd) 
töötavatele inimestele, ümber koolitada töötuid ning arendada välja kõigile kättesaadav 
digitaalne koolitussisu ja taristu; toonitab vajadust tugevdada hariduse ja tööhõive 
seoseid ja nendevahelist aktiivset dialoogi ning tunnistab tööpõhise õppepraktika 
soodustamise olulisust; märgib, et digitaaltehnoloogiale üleminek on tegur mõne 
tänapäeva töökoha kadumisel ja uute töökohtade tekkimises tulevikus; tuletab meelde 
vajadust ergutada noori valima info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning 
teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika valdkonna (STEM) õpinguid; väljendab 
heameelt praktikaalgatuse „Digitaalne võimalus“ üle, mis on samm selles suunas, ning 
rõhutab, et sellele tuleks lisada naiste ja tüdrukute jaoks võrdne juurdepääs digioskustele 
ning nende oskuste õppimine ja seda ergutada; rõhutab, et koostada tuleks soovitused 
digitaalse pädevuse miinimumtaseme kohta, mille õpilased peaksid oma õpingute ajal 
omandama, ja õppekavades tuleks käsitleda eraelu puutumatust, turvalisust ja põhilisi 
kaitsemeetmeid pahatahtliku tegevuse vastu; rõhutab vajadust suurendada 
ettevõtluspädevust ja edendada ettevõtlikku mõtteviisi ning toetada digiettevõtlust; 
rõhutab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ning teadmis- ja 
innovaatikakogukondade rolli äri, teaduse ja hariduse ühendamisel teadmiste 
kolmnurgaks; rõhutab ülikoolilinnakute inkubaatorite rolli ja toonitab vajadust arendada 
Euroopa ülikoolides rohkem ülikoolidega seotud inkubatsiooniprogramme;

7. toonitab, et digitaaltehnoloogiale üleminek töökohal hõlmab töötajate jaoks muutusi ja 
kohanemisprobleeme; rõhutab seetõttu, kui oluline on toetada koolitust ja elukestvat 
õpet, mis keskenduvad digioskuste arendamisele koostoimes eluliste oskuste ja 
võtmepädevustega, mis on olulised üleminekus osalevate töötajate vastupanuvõime, 
mõjuvõimu suurendamise ja heaolu jaoks;

8. tuletab meelde, et digitehnoloogia ja juurdepääs andmetele võimaldavad hariduses 
innovatsiooni; rõhutab, kui olulised on avatud andmed haridusliku ressursina ja avatud 
teaduse edasi arendamise vahendina.
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