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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla kluczową rolę kształcenia, szkolenia oraz możliwości przekwalifikowania 
dostępnych dla wszystkich jako najlepszej inwestycji w przyszłość UE; podkreśla, że 
kształcenie ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia zdolności do zatrudnienia, 
wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacji i spójności społecznej; jest 
głęboko przekonany, że transformacja cyfrowa ma duży wpływ na systemy edukacji; 
podkreśla, że kompetencje cyfrowe mają coraz większe znaczenie dla każdej osoby i że 
przyczynią się do powstania społeczeństwa integracyjnego, podkreśla też, że w 
przyszłości umiejętności cyfrowe i umiejętność korzystania z danych będą niezbędne w 
prawie wszystkich miejscach pracy, usługach, ale również w codziennych 
czynnościach;

2. podkreśla, że w kontekście szybkich przemian cyfrowych i społecznych system 
edukacji powinien, od wczesnego wieku i przez całe życie, wspierać zrównoważony 
zestaw umiejętności i kompetencji zwiększających odporność, krytyczne myślenie, 
dobrostan i potencjał innowacyjny jednostki; zauważa, że należy pilnie poszukiwać 
synergii między odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi i życiowymi1, jak również 
kompetencjami kluczowymi2 (zwłaszcza osobistymi, społecznymi i kompetencjami 
związanymi z przedsiębiorczością);

3. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie 
Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (COM(2018)0022), a także wniosek 
Komisji dotyczący ustanowienia programu „Cyfrowa Europa”, i przypomina o 
znaczeniu ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego przez pełne 
wykorzystanie nowych technologii jako narzędzi zwiększających innowacyjność w 
europejskich systemach edukacji oraz podkreśla potrzebę skutecznego rozwoju 
kompetencji cyfrowych; podkreśla, że transformacja cyfrowa musi iść w parze ze 
wsparciem edukacyjnym, umożliwiając obywatelom przejście na nowe role zawodowe i 
społeczne; zwraca uwagę, że cyfryzacja ma dwojaki wpływ na systemy edukacji: po 
pierwsze, obywatele powinni być przygotowani do uczenia się przez całe życie w coraz 
bardziej cyfrowym świecie; po drugie, transformacja cyfrowa powinna objąć również 
same systemy edukacji, aby wyposażyć nauczycieli w odpowiedni zestaw umiejętności;

4. podkreśla znaczenie edukacji we wspieraniu skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez poszczególne osoby i w przygotowaniu się 
do szybkiego przystosowania się do zmian związanych z cyfryzacją oraz do aktywnego 
udziału w kształtowaniu tego procesu; podkreśla ponadto, że bardzo ważna jest 
wystarczająca infrastruktura zapewniająca wysoką jakość i dostępność łączności dla 

                                               
1 Umiejętności życiowe definiowane są przez Światową Organizację Zdrowia jako „zdolność do pozytywnych i 
adaptacyjnych zachowań, które umożliwiają jednostkom skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i 
wyzwaniami życia codziennego.[…] do kluczowych życiowych umiejętności należą: podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie, skuteczna komunikacja, umiejętności interpersonalne, 
samoświadomość, empatia, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem”.
2 Zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie przyjęte 22 maja 
2018 r.
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wszystkich obywateli, a jej wdrożeniu powinny towarzyszyć odpowiednie szkolenia, 
zapewniające jej efektywne użytkowanie; podkreśla potrzebę likwidacji przepaści 
cyfrowej i zapewnienia dostępności cyfrowej przez stworzenie środowiska 
sprzyjającego inwestycjom i wspieranie rozwoju infrastruktury cyfrowej, takiej jak sieci 
szerokopasmowe o bardzo dużej przepustowości; podkreśla znaczenie instrumentu 
„Łącząc Europę” w zapewnianiu fizycznej infrastruktury dla sieci szerokopasmowych o 
dużej przepustowości; podkreśla znaczenie zwiększenia poziomu finansowania i 
inwestycji, aby osiągnąć strategiczne cele UE w zakresie łączności;

5. podkreśla kluczową rolę sieci szerokopasmowych o bardzo dużej przepustowości, 
cyberbezpieczeństwa, łańcucha bloków i sztucznej inteligencji jako podstawy 
przyszłych programów kształcenia i szkolenia; podkreśla znaczenie wprowadzenia zajęć 
z kodowania we wszystkich szkołach i na wszystkich uniwersytetach i uczelniach 
wyższych oraz zachęcania szkół do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Kodowania; 
podkreśla, że klasy kodowania mogą pomóc uniknąć niebezpieczeństwa oszustw i 
fałszywych wiadomości w internecie oraz w sieciach społecznościowych, i podkreśla 
się potrzebę dostępu do nauczania dla osób, które mogą nie mieć dostępu do tych 
programów za pośrednictwem systemów edukacji; podkreśla znaczenie uczenia się 
przez całe życie w celu rozwijania niezbędnych kompetencji cyfrowych i narzędzi, 
które będą odpowiednio wspomagać procesy związane ze sztuczną inteligencją i 
cyberbezpieczeństwem; zwraca uwagę, że programy nauczania w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego powinny być wprowadzane do programów kształcenia 
akademickiego i szkolenia zawodowego; wzywa do wystarczającego inwestowania w 
badania i innowacje, np. w sieć 5G, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo;

6. podkreśla pilną potrzebę rozwoju pełnego zakresu umiejętności cyfrowych, których 
będą potrzebować obywatele i przedsiębiorstwa w coraz bardziej cyfrowej gospodarce; 
podkreśla, jak ważną rolę mogą w tym kontekście odgrywać centra innowacji 
cyfrowych; kładzie nacisk na znaczenie kompetencji cyfrowych podczas oceny 
rzetelności informacji dostępnych w internecie; podkreśla znaczenie opracowania 
specjalnych rozwiązań w zakresie szkoleń dla osób pracujących w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (MŚP), przekwalifikowania osób bezrobotnych oraz rozwijania 
dostępnych dla wszystkich cyfrowych treści szkoleniowych i infrastruktury; podkreśla 
potrzebę wzmocnienia powiązań między kształceniem a zatrudnieniem i aktywnego 
dialogu między tymi dwoma sektorami oraz uznaje znaczenie promowania 
przygotowania do zawodu w ramach uczenia się opartego na pracy; biorąc pod uwagę 
fakt, że transformacja cyfrowa będzie czynnikiem, który sprawi, że niektóre z obecnych 
miejsc pracy zostaną w przyszłości zlikwidowane i powstaną nowe; przypomina o 
potrzebie zachęcania młodych ludzi do podejmowania studiów w dziedzinie ICT i 
STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki); z zadowoleniem przyjmuje, 
jako krok w tym kierunku, inicjatywę staży „Cyfrowe możliwości” oraz podkreśla, że 
kobietom i dziewczętom należy zapewnić równy dostęp i możliwość nauki umiejętności 
cyfrowych oraz zachęcać je do tego; podkreśla, że należy opracować zalecenia 
dotyczące minimalnego poziomu kompetencji cyfrowych, które studenci powinni 
zdobyć podczas studiów, a w programach nauczania powinny znaleźć się zagadnienia 
związane z prywatnością, bezpieczeństwem i podstawowymi zabezpieczeniami w celu 
ochrony przed szkodliwym działaniem; podkreśla potrzebę zwiększenia kompetencji 
związanych z przedsiębiorczością i wspierania przedsiębiorczego podejścia, a także 
wspierania przedsiębiorczości cyfrowej; podkreśla rolę Europejskiego Instytutu 



AD\1165105PL.docx 5/7 PE623.921v02-00

PL

Innowacji i Technologii oraz wspólnot wiedzy i innowacji w łączeniu biznesu, badań 
naukowych i kształcenia w trójkąt wiedzy; podkreśla rolę akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz potrzebę opracowania większej liczby powiązanych z 
uniwersytetami programów inkubacji przedsiębiorczości na uniwersytetach 
europejskich;

7. podkreśla, że transformacja cyfrowa w miejscu pracy obejmuje zmiany i wyzwania 
związane z przystosowaniem się dla samych zasobów ludzkich; podkreśla w związku z 
tym znaczenie wspierania szkoleń i uczenia się przez całe życie ukierunkowanych na 
rozwijanie umiejętności cyfrowych w synergii z umiejętnościami życiowymi i 
kompetencjami kluczowymi, które mają zasadnicze znaczenie dla odporności, 
wzmocnienia pozycji i dobrostanu pracowników w okresie przejściowym;

8. przypomina, że technologia cyfrowa i dostęp do danych stanowią czynniki 
umożliwiające wprowadzanie innowacji w kształceniu; podkreśla znaczenie otwartych 
danych jako zasobów edukacyjnych, jak również narzędzia dalszego rozwoju otwartej 
nauki;
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