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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et kuna umbes 40 protsendil ELi tööjõust ei ole piisavalt digitaaloskuseid, 

mis takistab nende osalemist ühiskonnas ja suutlikkust tööd teha, ning arvestades, et 

kümnest peamisest vajaminevast oskusest kuus on tehnilised või digitaaloskused, seisab 

liit silmitsi digitaaloskuste lõhega; võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni hiljutised teatised 

Euroopa tööstuse digiteerimise ja Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta kui esimesed 

sammud õiges suunas ELi kodanike digikirjaoskuse ja digitaaloskuste edendamise vallas; 

rõhutab siiski vajadust täiendavate süsteemsete algatuste järele, mis võimaldaksid luua 

tervikliku raamistiku Euroopa kodanike teadlikkuse suurendamiseks selliste oskuste 

olulisusest ning nende igapäevaselt kasutusele võtmiseks; 

2. kutsub komisjoni üles pöörama eelseisval võtmepädevuste raamistiku läbivaatamisel 

põhitähelepanu digitaaloskustele; julgustab liikmesriike täiustama põhi-, kesk- ja 

kõrgkoolide õppekavasid ning kutseõppeprogramme, et rahuldada üha digiteerituma 

tööturu ja digitaalselt vahendatava demokraatia vajadusi, andes kodanikele oskused, mis 

võimaldavad neil valitsemises ja riigiga suhtlemises aktiivselt osaleda; rõhutab vajadust 

õpetajaid paremini koolitada, sest see võimaldab ajakohastada õpetamismeetodeid ja 

suurendada uuendusliku digitaal- ja kaugõppe võimalusi, tänu millele saavad õpilased 

omandada paremini tööturul vajalikke uusi digitaaloskusi; 

3. juhib tähelepanu võimalusele, mida pakub haridus digiteerimise kaudu noortele 

mittetöötavatele ja mitteõppivatele eurooplastele, ning nõuab selliste meetmete võtmist, 

mis omalt poolt suurendavad kaasatust nii ühiskonda kui ka tööturule; 

4. rõhutab vajadust vähendada pidevalt suurenevat lõhet interneti kättesaadavuses ja 

digitaaloskustes, pakkudes sihipärast abi töötutele, vähese kirjaoskusega täiskasvanutele 

ning sellistele rühmadele nagu rändrahvaste kogukonnad, kelle hariduskäiku takistab 

sageli katkendlik või kaugõppes õppimine; 

5. on seisukohal, et põhi- ja keskkoolis õpetatavate digitaalsete põhioskuste hulka peaksid 

kuuluma teadlikkus digitaaloskustega kaasnevatest võimalustest, peamiste digitaalsete 

vahendite oskuslik kasutamine, turvaline internetikasutus ja allikate usaldusväärsete 

kindlakstegemise meetodid ning nendega tuleks edendada teadlikkust veebiõigustest; 

rõhutab ühtlasi vajadust lisada meediapädevus koolide ja kultuuriharidusasutuste 

õppekavasse, sest see võimaldab kodanikel kriitiliselt hinnata erinevaid meedialiike ning 

suurendab ja tõhustab seeläbi digikirjaoskusest tulenevaid ressursse ja võimalusi; rõhutab 

vajadust keskenduda töö käigus õppimisele; 

6. rõhutab, et väga oluline on lisada digitaaloskuste tegevuskava elukestva õppe kavadesse 

tööealiste ja eelkõige eakate inimeste puhul, kes praegu moodustavad 18,9 % kogu ELi 

rahvastikust ja kelle osakaal kasvab, sest digitaaloskused koos pikaajalise töökogemusega 

annavad neile tööhõive seisukohalt suuremaid võimalusi; 

7. juhib tähelepanu sellele, et digiteerimise ning digikirjaoskuse ja digitaaloskuste määr on 

liikmesriigiti väga erinev, ning on seisukohal, et selles valdkonnas tuleb saavutada suurem 

ühtlus; rõhutab, et parimate tavade vahetuse ja dialoogi edendamisega saab seda vahet 
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vähendada; rõhutab, et digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure koalitsiooni abil 

on võimalik selles vallas palju ära teha; kordab, et sellised konkreetsed algatused tuleb 

lisada ulatuslikumasse, ambitsioonikamasse digitaalmeetmete raamistikku; 

8. rõhutab, et nn analoogmitmekeelsuse tugevam toetamine Euroopas on kasulik nii Euroopa 

tööstuse digitaliseerimise kui ka mitmekülgsete digitaaloskuste õpetamise seisukohast; 

rõhutab seega, et statistika-, nuti-, masintõlke- ja õppetarkvara alusuuringutele tuleb 

pöörata palju rohkem tähelepanu; 

9. kiidab heaks komisjoni digitaalsele innovatsioonikeskusele omase paljusid sidusrühmi 

hõlmava lähenemisviisi; märgib, et ülikoolide ja ettevõtete vaheline tihe koostöö võib 

aidata kujundada mitmekesisemat tegevuskava ning pakkuda töökohapõhiseid õppimise ja 

koolituse võimalusi; 

10. rõhutab, et kultuuri- ja loomesektor on nii digitaaluuenduste tõukejõud kui ka nendest 

kasusaaja; märgib, et kuna kultuuri- ja loomesektoris tegutseb palju väike- ja 

mikroettevõtjaid, tuleb sektorile digiteerumiseks ning tegevuse turvaliseks, püsivaks ja 

efektiivseks arendamiseks anda sihipärast abi; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa teoste digitaliseerimine, nagu tõendab algatus 

Europeana, annab hea võimaluse nende kättesaadavuse, levitamise ja propageerimise 

parandamiseks, ning märgib, et digitaalne innovatsioon võib anda tõuke kultuuriväärtuste 

esitlemise ja nende kättesaadavuse põhjalikuks muutmiseks; rõhutab, et on oluline 

edendada eelkõige 3D-tehnoloogia kasutamist andmete kogumiseks ning hävitatud 

kultuuriväärtuste ja -pärandi taastamiseks; rõhutab vajadust tagada Euroopa 

kultuuripärandi digiteerimiseks, säilitamiseks ja veebis selle kättesaadavuse tagamiseks 

vajalik rahastamine; 

12. peab kahetsusväärseks asjaolu, et puudega inimesed ei pääse ajaloo- ja 

kultuurimälestistele tihtipeale kergesti ligi, ning juhib tähelepanu võimalustele, mida 

pakub tugev digitaalne kultuuriplatvorm, mis suurendaks kaasatust ning muudaks 

kultuurikogemused, -mälestised ja -esemed terves Euroopas juurdepääsetavamaks 

geograafilisest asukohast hoolimata; 

13. rõhutab, et digitaliseerimine peaks täiendama, mitte asendama füüsilist interaktsiooni 

algupäraste kultuuriväärtustega, nagu muuseumieksponaadid või raamatud; nõuab, et kõik 

kultuuriväärtuste digitaliseerimiseks sõlmitavad kaubanduslepingud koostataks viisil, mis 

ei ohusta üldsuse võimalikult ulatuslikku juurdepääsu nendele väärtustele; 

14. soovitab kõik uued audiovisuaalteosed registreerida rahvusvahelise standardi tunnusega, 

nagu audiovisuaalteose rahvusvaheline standardnumber (ISAN) või audiovisuaalteoste 

identifitseerimisnumbrite rahvusvaheline süsteem (EIDR), et parandada internetis 

pakutava audiovisuaalsisu identifitseerimist ja leitavust ning et saavutada Euroopas 

filmiandmebaaside ja -kataloogide koostalitlusvõime; 

15. Rõhutab, et on oluline edendada ja soodustada kvaliteetse kultuurialase, loomingulise ja 

hariva sisu digitaalset tootmist, sest see aitab tugevdada Euroopa tööstuse oskusteavet ja 

konkurentsivõimet nendes valdkondades; 

16. ergutab tugitehnoloogiaid käsitlevat uurimis- ja arendustegevust, et töötada välja tooted, 
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mida saaksid kasutada puuetega inimesed ja millest võiksid saada uued tööstuslikud 

tooted puudega inimeste kaasamiseks. 
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