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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană privind datele” 
(COM(2020)0066) și susține obiectivul acesteia de a crește și a îmbunătăți utilizarea 
datelor în UE și de a crea o piață unică a datelor, pentru a stimula creșterea economică și 
coeziunea socială și teritorială, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea, 
dezvoltarea durabilă, cercetarea, inovarea și progresul societal; subliniază că, pentru a 
câștiga încrederea publicului și a promova schimbul de date, este important să se 
garanteze interoperabilitatea datelor și a sistemelor de prelucrare a datelor, permițând 
fluxurile de date între operatorii culturali și respectând totodată standarde înalte de 
protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/6791, cu Directiva (UE) 2019/7902, precum și cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în special cu articolul 8; subliniază că, prin urmare, 
datele cu caracter personal trebuie prelucrate corect, în scopurile specificate și cu 
acordul persoanei vizate; cere să se facă schimburi de bune practici și să fie susținute 
inițiativele comune de aplicare a legii, precum și codurile de conduită dezvoltate în 
comun, care pot fi elemente necesare pentru a consolida schimbul de date;

2. reamintește că, pentru a crea un flux de date liber și securizat, care să aibă în centru 
datele cu caracter personal și protecția vieții private, este absolut necesar ca cetățenii din 
toate statele membre să fie familiarizați cu domeniul datelor și să fie bine informați; 
subliniază că, în prezent, există diferențe semnificative între statele membre și în 
interiorul acestora, în funcție de situația socioeconomică, grupele de vârstă și alți factori 
legați de alfabetizarea digitală a cetățenilor; ia act de faptul că Comisia a propus 
obiective ambițioase privind competențele digitale în UE, prin intermediul Planului de 
acțiune pentru educația digitală; invită Comisia să acorde un sprijin substanțial statelor 
membre pentru a le ajuta să atingă aceste obiective și subliniază rolul Mecanismului de 
redresare și de reziliență; solicită să se acorde o atenție deosebită accesului egal la 
infrastructura digitală, la internet, la echipamente informatice adecvate și la instrumente 
și resurse digitale, fără a aduce atingere principiilor subsidiarității și proporționalității; 
consideră că învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între statele membre ar 
trebui să contribuie la extinderea alfabetizării digitale; subliniază că implementarea, 
evoluțiile și performanța Planului de acțiune pentru educația digitală trebuie 
monitorizate îndeaproape în permanență, cu implicarea Parlamentului European, și 
invită insistent Comisia să reflecte mai bine, în exercițiul Semestrului european, măsura 
în care sunt îndeplinite obiectivele Planului de acțiune pentru educația digitală;

3. subliniază că sectorul digital trebuie să se axeze cu prioritate pe principiul 

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”), (JO L 119, 
4.5.2016, p. 1).
2 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE, JO L 130, 
17.5.2019, p. 92.
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sustenabilității; reamintește, în acest context, că transformarea ecologică și cea digitală 
trebuie să aibă loc în paralel, iar investițiile în cercetare și în dezvoltarea de tehnologii 
sunt necesare pentru a reduce amprenta de carbon;

4. subliniază că UE ar trebui să îmbunătățească alfabetizarea și competențele digitale, ca 
priorități, între altele, ale politicii sale de coeziune pentru 2021, dar și ulterior, punând 
accentul pe susținerea profesorilor și a instituțiilor și organizațiilor educaționale în 
implementarea educației digitale în programele de învățământ, precum și pe schimbul 
de bune practici și de know-how, fără a crea sarcini administrative sau financiare 
suplimentare; subliniază că școlile ar trebui să predea versatilitatea digitală, permițându-
le elevilor să utilizeze o varietate de tipuri diferite de software și de software în evoluție; 
consideră că educația și formarea trebuie să urmărească capacitarea cetățenilor, 
pregătindu-i pentru o economie bazată din ce în ce mai mult pe date și și ajutându-i să-și 
crească capacitatea de a lua parte la transformarea digitală; în acest context, subliniază 
că modelele de educație hibridă de calitate pot contribui la asigurarea continuității 
educației în situații de urgență și în circumstanțe neprevăzute; consideră că educația și 
formarea ar trebui să țină seama de tendințele și schimbările pe termen lung ale 
cerințelor pieței forței de muncă și să consolideze competențele practice pentru viitor; 
salută propunerea Comisiei de a dezvolta o bază de date comună a competențelor în 
Europa;

5. este profund îngrijorat de faptul că, în UE, programele de învățământ superior 
specializate în IA sunt insuficiente, precum și de numărul redus de cercetători în 
domeniul IA care optează pentru o carieră în universitățile din UE; consideră că, pentru 
a rămâne competitivă, UE trebuie să încurajeze și să păstreze un număr mare de talente 
digitale, cu abilități digitale avansate;

6. subliniază că este imperios necesară remedierea insuficienței competențelor digitale în 
UE, prin urmarea și aplicarea unor strategii clare și a unor politici de sector atât la nivel 
național, cât și la nivelul UE, precum și printr-o abordare real axată pe educația 
permanentă; consideră că schimbul și analiza datelor anonimizate privind aptitudinile, 
competențele, calificările, ocupațiile și evoluția capacității de inserție profesională vor fi 
instrumente foarte valoroase pentru a realiza acest obiectiv și pentru a elimina decalajul 
de competențe digitale; consideră că aceste date pot fi utilizate de viitorii studenți pentru 
a face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la parcursul lor educațional, academic și 
profesional; evidențiază importanța respectării depline a normelor UE privind protecția 
datelor cu caracter personal la utilizarea acestor instrumente;

7. subliniază valoarea acordurilor de parteneriat strategic între universități pentru a 
promova mai mult cooperarea în diferitele domenii ale științei datelor; subliniază 
importanța recunoașterii reciproce automate a diplomelor la toate nivelurile de 
învățământ, precum și a perioadelor de studiu în străinătate și solicită promovarea 
Cadrului european al calificărilor și extinderea legitimației europene de student; 
subliniază că programele și rețelele de cercetare trebuie susținute prin utilizarea datelor 
și a inovării digitale; subliniază necesitatea de a forma, de a angaja și de a păstra 
talentele în Europa, pentru a aborda și a însoți tranziția digitală, precum și necesitatea 
unor programe specializate, module și cursuri de pregătire pe termen scurt în domeniul 
tehnologiilor digitale avansate, pentru a dezvolta competențe digitale în profesiile 
esențiale, în special în cele care implică prelucrarea datelor, inclusiv a celor sensibile; 
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subliniază că sunt necesare politici precis direcționate pentru a elimina disparitatea de 
gen, asigurând un acces egal la piața digitală a muncii și la parcursurile educaționale, 
încurajând femeile și fetele să urmeze cariere în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei, artelor și matematicii (STIAM) și combătând stereotipurile de gen în 
educație;

8. subliniază că o utilizare mai extinsă a datelor și a tehnologiilor educaționale emergente 
va transforma și va contribui la îmbunătățirea sistemelor noastre de învățământ, de 
exemplu prin îmbunătățirea înțelegerii metodelor și stilurilor de învățare ale elevilor sau 
prin identificarea dificultăților de învățare; remarcă însă că va fi esențială păstrarea unei 
perspective centrate pe om și personalizate în privința cursanților și a nevoilor lor, iar 
transmiterea cunoștințelor de către profesori și educatori către generațiile mai tinere 
rămâne vitală pentru procesul educațional; reiterează faptul că competențe precum cele 
mediatice și gândirea critică vor fi esențiale pentru succesul educației digitale; consideră 
că accesul deschis, nediscriminatoriu și echitabil la educație și la datele și publicațiile 
științifice, pe baza principiilor FAIR privind datele (ușor de găsit, accesibile, 
interoperabile și reutilizabile), este esențial pentru succesul inovării și al științei;

9. reamintește că protecția datelor în școli este o chestiune deosebit de sensibilă, având în 
vedere faptul că persoanele vizate sunt minori; reafirmă că trebuie asigurat un nivel 
ridicat de protecție a datelor individuale ale elevilor, care ar trebui utilizate numai în 
scopuri educative, și în niciun caz în scopuri comerciale; invită Comisia și statele 
membre să sprijine și să contribuie la dezvoltarea și consolidarea unor platforme de 
predare sigure, ușor de utilizat și accesibile; încurajează statele membre să organizeze 
campanii de informare și sensibilizare, care să ajute părinții și să înțeleagă mai bine cum 
pot fi utilizate datele copiilor lor;

10. invită Comisia să ia în considerare utilizarea fondurilor și programelor UE pentru a 
sprijini efectiv învățarea pe tot parcursul vieții și formarea, astfel încât să se 
îmbunătățească competențele în analiza datelor și aspectele etice ale acesteia pentru 
persoanele de toate vârstele; consideră că acest lucru ar stimula dezvoltarea, 
creativitatea și binele general și ar asigura participarea activă în societate a tuturor, 
dintr-o perspectivă autentică a învățării pe tot parcursul vieții, prin strategii clare atât la 
nivel național, cât și la nivelul UE; consideră, de asemenea, că acest lucru ar crește 
autonomia tehnologică și reziliența UE; solicită UE să investească în prelucrarea și 
stocarea sigură și de înaltă calitate a datelor, în capacitățile tehnologice și în 
infrastructura strategică;

11. subliniază că competențele digitale sunt esențiale pentru a participa pe deplin la 
economia și societatea digitală și la modelarea proceselor democratice; solicită ca la 
aplicarea strategiei europene privind datele să se țină seama de nevoile specifice ale 
diferitelor grupuri, în special ale grupurilor vulnerabile și ale celor dezavantajate în ceea 
ce privește abilitățile și accesul la instrumente digitale; constată că persoanele care 
aparțin grupurilor vulnerabile sunt expuse unui risc mai mare de excludere de la 
participarea la formele tradiționale de educație și cultură; reamintește că aproape 100 de 
milioane de persoane cu dizabilități din UE se confruntă cu provocări deosebite în ceea 
ce privește accesul la instrumente digitale și educația de calitate; invită statele membre 
să facă tot posibilul pentru ca persoanele cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile să 
aibă acces deplin la educația digitală, la infrastructura, instrumentele și resursele digitale 
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relevante, pentru a valorifica întregul potențial al digitalizării și a împiedica o agravare a 
decalajelor dintre diferitele segmente ale societății în ceea ce privește accesul la 
educația digitală; subliniază că ar trebui să se acorde o atenție deosebită soluțiilor 
ecologice încă din faza de proiectare, deoarece atât transformarea digitală, cât și cea 
ecologică trebuie să meargă mână în mână;

12. invită Comisia să analizeze potențialele avantaje și posibilitățile de creare a unui spațiu 
european comun al datelor pentru sectoarele și industriile culturale și creative în 
ansamblu; consideră că digitalizarea patrimoniului cultural este necesară pentru 
promovarea și protejarea acestuia și ar putea fi utilă și benefică în diverse moduri, de 
exemplu prin facilitarea protecției fizice și a conservării sau utilizând aplicațiile virtuale 
tridimensionale, care ar putea fi de folos în turism; ia act de faptul că digitalizarea 
patrimoniului cultural l-ar putea face cunoscut unui public mai larg, care până acum nu 
putea avea acces la acest patrimoniu, recunoscând, în același timp, că accesul digital nu 
poate înlocui întru totul contactul fizic cu patrimoniul cultural; ia act de faptul că 
digitalizarea patrimoniului cultural ar putea servi și altor scopuri, într-o varietate de alte 
sectoare, cum ar fi cercetarea, educația și dezvoltarea cunoștințelor culturale; solicită 
dezvoltarea unui spațiu european comun al datelor privind patrimoniul cultural, care ar 
putea fi construit pe baza infrastructurii de servicii digitale Europeana; solicită 
consolidarea protecției și promovării patrimoniului cultural prin mijloace digitale, de 
exemplu prin cooperare și printr-o bază de date comună a bunurilor și obiectelor 
culturale furate;

13. subliniază că sectorul cultural dispune de o cantitate semnificativă de date reutilizabile, 
care, combinate cu alte surse de date, inclusiv cu sursele de date deschise și cu analiza 
datelor ar putea ajuta instituțiile culturale să intensifice schimbul de cunoștințe, să își 
înțeleagă mai bine publicul și să capteze atenția unor noi categorii de public, precum și 
să identifice lacunele care ar putea fi abordate prin lansarea unor inițiative și ar putea 
totodată să sprijine deciziile strategice și operaționale ale acestor instituții; invită 
Comisia și statele membre să exploreze potențialul depozitelor de date virtuale 
transfrontaliere pentru sectorul cultural; invită Comisia să acorde o atenție explicită 
diversității sectoarelor și industriilor culturale și creative, propunând acte legislative 
privind fluxurile de date;

14. invită UE să depună eforturi pentru a se situa pe o poziție de lider în domeniul IA, atât 
în sectorul public, cât și în cel privat; evidențiază oportunitățile oferite de utilizarea IA 
în educație; subliniază că orice nou act legislativ din acest domeniu trebuie să respecte 
drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, și să contribuie la stabilirea unor standarde etice înalte;

15. subliniază că, pentru a împiedica concurența neloială și a asigura condiții de concurență 
echitabile, este esențial ca platformele care domină piața să permită accesul companiilor 
din sectorul media la datele care le interesează, cum ar fi cele privind audiența și 
publicitatea;

16. invită statele membre să continue să îmbunătățească parteneriatele dintre companiile de 
tehnologie și instituțiile culturale, care le-ar putea oferi acestora din urmă acces la 
talente digitale, spațiu, date, echipamente, finanțare și oportunități de învățare 
inter pares; invită Comisia să țină seama de sectoarele și industriile culturale și creative 
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și de nevoile lor specifice în viitoarea strategie europeană pentru IMM-uri; subliniază că 
legislația viitoare în domeniul datelor trebuie să rămână simplă și să includă orientări 
clare, pentru a evita reglementarea excesivă; reamintește că microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), inclusiv cele din sectoarele și industriile 
culturale și creative, vor avea nevoie de mai mult sprijin pentru a se conforma 
standardelor viitoare din domeniul schimbului de date și Regulamentului privind 
protecția datelor; subliniază că utilizarea datelor este din ce în ce mai importantă pentru 
sectoarele și industriile culturale și creative europene; reamintește că schimbul securizat 
de date este esențial pentru a permite accesul liber la conținutul cultural, acolo unde este 
necesar, și contribuie la garantarea libertății de creație, precum și la prevenirea 
denaturării pieței datelor și a concentrării datelor în mâinile câtorva platforme, de 
exemplu; subliniază că trebuie dezvoltate formate de date comune, unificate și 
structurate, bazate pe standarde deschise și pe recunoașterea reciprocă a normelor de 
interoperabilitate, care ar putea fi potrivite pentru învățarea automată.
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