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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa Euroopan datastrategiasta (COM(2020)0066) 
ja kannattaa sen tavoitetta lisätä ja parantaa datan käyttöä unionissa ja luoda datan 
sisämarkkinat, jotta voidaan edistää talouskasvua ja sosiaalista ja alueellista koheesiota 
tukemalla työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, kestävää kehitystä, tukimusta, 
innovointia, työpaikkojen luomista ja yhteiskunnallista kehitystä; korostaa, että 
kansalaisten luottamuksen varmistamiseksi ja datan jakamisen edistämiseksi on tärkeää 
taata data- ja datankäsittelyjärjestelmien yhteentoimivuus, mikä mahdollistaa tietovirrat 
kulttuurialan toimijoiden välillä, samalla kun noudatetaan henkilötietojen suojaa 
koskevia tiukkoja normeja asetuksen (EU) 2016/6791, direktiivin (EU) 2019/7902 sekä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan mukaisesti; painottaa, 
että henkilötietoja on näin ollen käsiteltävä oikeudenmukaisesti tiettyjä tarkoituksia 
varten ja asianomaisen henkilön suostumuksella; kehottaa jakamaan parhaita käytäntöjä 
ja tukemaan yhteisiä täytäntöönpanoaloitteita sekä yhdessä laadittuja käytännesääntöjä, 
jotka voivat olla välttämättömiä datan jakamisen tehostamiseksi;

2. muistuttaa, että se, että jäsenvaltioissa on datan käytön hyvin osaavia ja asioista perillä 
olevia kansalaisia, on ennakkoedellytys sellaisen vapaan ja turvallisen datavirran 
luomiselle, joka rakentuu henkilötietojen sekä yksityisyyden suojelun ympärille; 
huomauttaa, että jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä on tällä hetkellä merkittäviä 
eroja kansalaisten digitaalisen lukutaidon suhteen ihmisten sosioekonomisen aseman, 
ikäryhmän ja muiden tekijöiden perusteella; toteaa, että komissio on ehdottanut 
kunnianhimoisia digitaalisten taitojen tavoitteita EU:ssa digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelman kautta; kehottaa komissiota tukemaan merkittävällä tavalla 
jäsenvaltioita näiden tavoitteiden saavuttamisessa ja painottaa elpymis- ja 
palautumistukivälineen roolia; pyytää kiinnittämään erityistä huomiota digitaalisen 
infrastruktuurin, internetin, riittävien tietoteknisten laitteiden ja digitaalisten välineiden 
ja resurssien yhtäläiseen saatavuuteen sanotun kuitenkaan rajoittamatta toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista; katsoo, että jäsenvaltioiden vastavuoroisen 
oppimisen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon olisi osaltaan vahvistettava digitaalista 
lukutaitoa; korostaa, että digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa, kehitystä ja tuloksellisuutta on seurattava tiiviisti jatkuvasti ja 
Euroopan parlamentin myötävaikutuksella, ja kehottaa komissiota ottamaan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä paremmin huomioon, missä määrin 
digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman tavoitteet on saavutettu;

3. korostaa, että digitaalialalla on asetettava kestävyys keskeiselle sijalle; muistuttaa tässä 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, 
tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY 
muuttamisesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92).
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yhteydessä, että sekä vihreän että digitaalisen muutoksen on kuljettava käsi kädessä ja 
että on investoitava teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi;

4. katsoo, että unionin olisi sisällytettävä vuotta 2021 ja sen jälkeistä aikaa koskevassa 
koheesiopolitiikassaan painopisteiden joukkoon digitaalinen lukutaito ja osaaminen 
siten, että keskitytään tukemaan opettajia, oppilaitoksia ja organisaatioita panemaan 
täytäntöön digitaalista koulutusta opetussuunnitelmissa ja jakamaan parhaita käytäntöjä 
ja osaamista aiheuttamatta ylimääräistä hallinnollista tai taloudellista rasitusta; korostaa, 
että kouluissa olisi opetettava digitaalista monipuolisuutta ja annettava oppilaille 
mahdollisuus käyttää erilaisia ohjelmistotyyppejä ja kehittyviä ohjelmistoja; katsoo, että 
koulutuksella olisi pyrittävä lisäämään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
valmistamalla heitä yhä enemmän dataan perustuvaan talouteen ja kehittämällä heidän 
valmiuksiaan osallistua digitaaliseen muutokseen; korostaa tässä yhteydessä, että 
laadukkaat hybridikoulutusmallit voivat auttaa varmistamaan koulutuksen jatkuvuuden 
hätätilanteissa ja odottamattomissa olosuhteissa; katsoo, että koulutuksessa olisi otettava 
huomioon työmarkkinoiden tarpeiden pitkän aikavälin suuntaukset ja muutokset ja 
myös parannettava käytännön taitoja tulevaisuutta varten; pitää tervetulleena komission 
ehdotusta yhteisen eurooppalaisen osaamistietokannan kehittämisestä;

5. on erittäin huolestunut tekoälyyn liittyvien korkea-asteen koulutusohjelmien 
riittämättömästä määrästä EU:ssa sekä siitä, että eurooppalaisissa yliopistoissa ei ole 
akateemista uraa luomaan pyrkiviä tekoälytutkijoita; katsoo, että säilyttääkseen 
kilpailukykynsä EU:n on edistettävä ja pidettävä yllä laajaa digiosaajien reserviä, jolla 
on pitkälle edistynyttä digitaalista osaamista;

6. korostaa, että EU:n digitaalinen osaamiskuilu olisi kiireesti kurottava umpeen 
panemalla täytäntöön ja noudattamalla selkeitä strategioita ja kohdennettuja politiikkoja 
sekä kansallisella että EU:n tasolla ja soveltamalla aitoa elinikäisen oppimisen 
lähestymistapaa, ja katsoo, että taitoja, osaamista, tutkintoja, ammatteja ja 
työllistyvyyttä koskevan anonymisoidun datan jakaminen ja analysointi ovat 
korvaamattomia välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja digitaalisen 
osaamiskuilun kaventamiseksi; katsoo, että mahdolliset opiskelijat voivat käyttää näitä 
tietoja tehdäkseen tietoon perustuvia valintoja koulutus-, tiede- ja urapoluistaan; 
korostaa, että näiden välineiden käytössä on täysin noudatettava henkilötietojen suojaa 
koskevia unionin sääntöjä;

7. korostaa yliopistojen välisten strategisten kumppanuussopimusten merkitystä 
edistettäessä edelleen yhteistyötä datatieteen eri aloilla; korostaa tutkintojen ja 
ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen 
merkitystä kaikilla koulutustasoilla ja kehottaa edistämään eurooppalaista tutkintojen 
viitekehystä ja kehittämään eurooppalaista opiskelijakorttia; huomauttaa, että 
tutkimusohjelmia ja -verkkoja on tuettava datan käytön ja digitaalisen innovoinnin 
avulla; korostaa tarvetta kouluttaa, palkata ja pitää digiosaajia Euroopassa, jotta voidaan 
käsitellä digitaalista siirtymää ja tukea sitä, sekä tarvetta ottaa käyttöön kehittyneitä 
digitaaliteknologioita koskevia erityisohjelmia, moduuleja ja lyhyitä koulutuskursseja 
digitaalisten taitojen kehittämiseksi avainammateissa, erityisesti sellaisissa ammateissa, 
joihin liittyy datan, myös arkaluonteisen datan, käsittelyä; painottaa, että tarvitaan 
kohdennettuja toimia sukupuolten välisen kuilun kuromiseksi umpeen varmistaen 
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tasavertainen pääsy digitaalisille työmarkkinoille ja koulujen opetussuunnitelmiin, siten 
että kannustetaan naisia ja tyttöjä hakeutumaan luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden, taiteen ja matematiikan (STEAM) urille ja torjutaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa;

8. korostaa, että datan ja kehitteillä olevien opetusteknologioiden lisääntynyt käyttö 
muuttaa ja auttaa parantamaan koulutusjärjestelmiämme esimerkiksi parantamalla 
opiskelijoiden oppimismenetelmien ja -tyylien ymmärtämistä tai tunnistamalla 
oppimisvaikeuksia; toteaa, että on kuitenkin ratkaisevan tärkeää säilyttää 
ihmiskeskeinen ja yksilöllinen suhtautuminen opiskelijoihin ja heidän tarpeisiinsa ja että 
opettajien ja kouluttajien tietämyksen siirtäminen nuoremmille sukupolville on edelleen 
olennaisen tärkeää koulutusprosessissa; toistaa, että medialukutaidon ja kriittisen 
ajattelun kaltaiset taidot ovat ensiarvoisen tärkeitä digitaalisen koulutuksen 
onnistumiselle; katsoo, että avoin, syrjimätön ja tasapuolinen pääsy koulutukseen sekä 
tieteellisiin tietoihin ja julkaisuihin FAIR-periaatteiden pohjalta (tieto on löydettävissä 
(Findable), saatavilla (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja 
uudelleenkäytettävissä (Reusable)) on olennaisen tärkeää, jotta innovoinnista ja tieteestä 
saadaan hyvät tulokset;

9. muistuttaa, että tietosuoja kouluissa on erityisen arkaluonteinen asia, koska 
asianomaiset henkilöt ovat alaikäisiä; toistaa, että on varmistettava yksittäisten 
oppilaiden tietojen korkeatasoinen suoja ja että tietoja olisi käytettävä ainoastaan 
opetustarkoituksiin eikä missään tapauksessa kaupallisiin tarkoituksiin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään turvallisten, käyttäjäystävällisten ja 
helppopääsyisten opetusalustojen kehittämistä ja vahvistamista; kannustaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tiedotus- ja valistuskampanjoita, joiden tarkoituksena on auttaa vanhempia 
ymmärtämään paremmin, miten heidän lapsiaan koskevia tietoja voidaan käyttää;

10. kehottaa komissiota harkitsemaan EU:n varojen ja ohjelmien käyttöä elinikäisen 
oppimisen ja koulutuksen tukemiseksi tehokkaasti, jotta voidaan parantaa 
kaikenikäisten ihmisten osaamista, joka koskee data-analyysia ja sen eettisiä 
näkökohtia; katsoo, että tämä edistäisi heidän kehitystään, luovuuttaan ja hyvinvointiaan 
ja takaisi heidän aktiivisen osallistumisensa yhteiskuntaan todellisen elinikäisen 
oppimisen avulla selkeiden strategioiden kautta sekä kansallisella että EU:n tasolla; 
katsoo lisäksi, että tämä lisäisi EU:n teknologista riippumattomuutta ja 
häiriönsietokykyä; kehottaa EU:ta investoimaan turvalliseen ja laadukkaaseen 
datankäsittelyyn ja -tallennukseen, teknisiin valmiuksiin ja strategiseen 
infrastruktuuriin;

11. painottaa, että digitaaliset taidot ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta henkilö voi osallistua 
täysipainoisesti digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan sekä demokraattisten prosessien 
muovaamiseen; pyytää, että Euroopan datastrategian täytäntöönpanossa otettaisiin 
huomioon eri ryhmien erityistarpeet, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien ja niiden ryhmien erityistarpeet, jotka ovat digitaalisten välineiden 
käyttövalmiuksien ja saatavuuden kannalta heikommassa asemassa; toteaa, että 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat alttiina suuremmalle 
riskille jäädä perinteisten koulutus- ja kulttuurimuotojen ulkopuolelle; muistuttaa, että 
unionin lähes 100 miljoonalla vammaisella henkilöllä on erityisiä haasteita digitaalisten 
välineiden ja laadukkaan koulutuksen saatavuuden osalta; kehottaa jäsenvaltioita 
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pyrkimään kaikin tavoin varmistamaan, että vammaisilla henkilöillä ja muilla 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvilla henkilöillä on täydet 
mahdollisuudet saada digitaalista koulutusta ja käyttää siihen kuuluvia välineitä, 
resursseja ja digitaalista infrastruktuuria, jotta voidaan hyödyntää digitalisaation koko 
potentiaali ja estää yhteiskunnan eri osien välisten kuilujen syveneminen digitaalisen 
koulutuksen saatavuuden osalta; korostaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
sisäänrakennettuihin ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, koska sekä digitaalisen että 
vihreän muutoksen on kuljettava käsi kädessä;

12. kehottaa komissiota tutkimaan, miten hyödyllistä olisi ja missä laajuudessa voitaisiin 
luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus kulttuurialaa ja luovia aloja ja yleisesti 
elinkeinoja varten; katsoo, että kulttuuriperinnön digitalisointi on tarpeen sekä 
kulttuuriperinnön edistämistä että suojelemista varten ja voisi olla käytännöllistä ja 
hyödyllistä monella eri tavalla, esimerkiksi kun se mahdollistaisi fyysisen suojelun ja 
säilyttämisen tai antaisi mahdollisuuden kolmiulotteisiin virtuaalisovelluksiin, jotka 
voisivat soveltua matkailualalle; toteaa, että kulttuuriperinnön digitalisointi voisi 
osaltaan tuoda sitä laajemmalle yleisölle, jolla ei aiemmin ollut mahdollisuutta tutustua 
siihen, mutta toteaa, että digitaalinen saatavuus ei voi täysin korvata kulttuuriperinnön 
fyysistä saatavuutta; toteaa, että kulttuuriperinnön digitalisointi voisi palvella muitakin 
tarkoituksia monilla muilla aloilla, kuten tutkimuksessa, koulutuksessa ja 
kulttuuriosaamisen kehittämisessä; kehottaa kehittämään kulttuuriperintöä varten 
yhteisen eurooppalaisen data-avaruuden, joka voisi perustua eurooppalaiseen 
digitaalipalvelujen infrastruktuuriin; pyytää vahvistamaan kulttuuriperinnön suojelua ja 
edistämistä digitaalisin keinoin esimerkiksi yhteistyön ja varastettujen aarteiden ja 
kulttuuriesineiden yhteisen tietokannan avulla;

13. huomauttaa, että kulttuurialalla on huomattava määrä uudelleenkäytettävää dataa, joka 
yhdistettynä muihin lähteisiin kuten avoimen datan lähteisiin ja data-analytiikkaan voisi 
auttaa kulttuurilaitoksia lisäämään tietämyksen jakamista, ymmärtämään paremmin 
yleisöään ja luomaan yhteyksiä uuteen yleisöön, tunnistamaan puutteita, joihin 
voitaisiin puuttua aloitteilla, sekä tukemaan niiden strategisia ja operatiivisia päätöksiä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuuksia perustaa rajatylittäviä 
virtuaalisia tietovarastoja kulttuurialalle; kehottaa komissiota pitämään tarkoin mielessä 
kulttuurialan ja luovien alojen monimuotoisuuden, kun se laatii datavirtoja koskevaa 
tulevaa lainsäädäntöä;

14. kehottaa EU:ta näyttämään tietä tekoälyn alalla sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla; korostaa tekoälyn käytön tarjoamia mahdollisuuksia koulutuksessa; korostaa, 
että kaikessa tämän alan uudessa lainsäädännössä on kunnioitettava perusoikeuksia, 
mukaan lukien oikeus yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, ja edistettävä korkeiden 
eettisten normien asettamista;

15. painottaa, että on ratkaisevan tärkeää tarjota mediayrityksille pääsy merkityksellisiin 
tietoihin, kuten yleisön tavoitettavuutta ja mainoksia koskeviin tietoihin, merkittävässä 
markkina-asemassa olevilta alustoilta, jotta voidaan ehkäistä epäreilua kilpailua ja 
pyrkiä tasapuolisiin toimintaedellytyksiin;

16. kehottaa jäsenvaltioita edelleen parantamaan teknologiayritysten ja kulttuurilaitosten 
välisiä kumppanuuksia, sillä nämä voisivat antaa viimeksi mainituille mahdollisuuden 
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hyödyntää digitaalista osaamista, avaruutta, dataa ja rahoitusta sekä digitaalisia laitteita 
ja vertaisoppimismahdollisuuksia; kehottaa komissiota ottamaan tulevassa Euroopan 
pk-yritysstrategiassa huomioon kulttuurialan ja luovat alat ja toimialat sekä niiden 
erityistarpeet; korostaa, että data-alan tulevan lainsäädännön on pysyttävä 
yksinkertaisena ja sisällettävä selviä ohjeita ylisääntelyn välttämiseksi; muistuttaa, että 
mikroyritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), mukaan luettuina 
kulttuuriala ja luovat alat ja toimialat, tarvitsevat lisätukea, jotta ne voivat noudattaa 
datan jakamisen ja tietosuojan sääntelyä koskevia tulevia normeja; painottaa, että datan 
käyttö on yhä tärkeämpää Euroopan kulttuurialalle ja luoville aloille ja elinkeinoille; 
muistuttaa, että turvallinen datan jakaminen on olennaisen tärkeää, jotta mahdollistetaan 
tarvittaessa avoin pääsy kulttuurisisältöön ja edistetään luomisvapauden takaamista sekä 
estetään datamarkkinoiden vääristymistä ja datan keskittymistä esimerkiksi muutaman 
verkkoalustan käsiin; korostaa, että on kehitettävä yhteisiä, yhtenäisiä ja jäsenneltyjä 
tietomuotoja, jotka perustuvat avoimiin standardeihin ja yhteentoimivuussääntöjen 
vastavuoroiseen tunnustamiseen ja jotka voisivat soveltua koneoppimiseen.
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