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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o evropské strategii pro data (COM(2020)0066) a podporuje její cíl 
zlepšit využívání dat v EU a vytvořit jednotný trh pro data,  a podpořit tak hospodářský 
růst, konkurenceschopnost, inovace, tvorbu pracovních míst a společenský pokrok;

2. připomíná, že aby byl vytvořen volný a bezpečný tok osobních údajů, s ochranou 
soukromí ve středu zájmu, je nutné zapojení zpracovatelů dat i dobře informovaných 
občanů ve členských státech; poukazuje na to, že v současnosti existují podstatné 
rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o digitální gramotnost jejich občanů; vyzývá 
Komisi, aby navrhla ambiciózní cíle pro digitální gramotnost v EU prostřednictvím 
akčního plánu digitálního vzdělávání a aby významně podpořila členské státy a 
pomohla jim  těchto cílů dosáhnout; požaduje, aby byla věnována zvláštní pozornost 
digitální infrastruktuře, pokrytí internetem a digitálním nástrojům, aniž by tím byla 
dotčena zásada subsidiarity a proporcionality;

3. zdůrazňuje, že EU by měla upřednostnit digitální gramotnost a kompetence ve své 
politice soudržnosti na rok 2021 i v následném období a zaměřit se přitom na podporu 
učitelů a vedoucích vzdělávacích institucí při zavádění digitálního vzdělávání 
prostřednictvím učebních osnov a na sdílení osvědčených postupů a know-how, aniž by 
tím vznikala další administrativní nebo finanční zátěž; domnívá se, že by se vzdělávání 
mělo zaměřovat na praktické dovednosti pro budoucnost a že by mělo být založeno na 
dlouhodobé a souhrnné analýze potřeb trhu práce; vítá návrh Komise na vyvinutí 
společné evropské databáze dovedností;

4. poukazuje na naléhavou potřebu zaplnit mezery v digitálních dovednostech v EU a 
domnívá se, že cennými nástroji pro dosažení tohoto cíle bude důkladnější sledování 
uplatnění absolventů a sdílení údajů o trzích práce; zdůrazňuje, že při používání těchto 
nástrojů je důležité se plně řídit pravidly EU pro ochranu osobních údajů;

5. zdůrazňuje, že zatímco větší používání dat transformuje náš vzdělávací systém, bude 
nicméně důležité zachovat na člověka orientovaný a personalizovaný přístup ke 
studentům a jejich potřebám; domnívá se, že pro úspěšné inovace a vědu bude zásadní 
otevřený přístup ke vzdělání a k vědeckým údajům a publikacím založený na zásadách 
pro data FAIR (nalezitelná, přístupná, interoperabilní, znovu použitelná); 

6. zdůrazňuje, že provádění evropské strategie pro data by mělo zohledňovat specifické 
potřeby zranitelných skupin; připomíná, že téměř 100 milionů lidí s postižením v EU 
naráží na zvláštní problémy při přístupu k digitálním nástrojům a kvalitnímu vzdělání; 
vyzývá členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí o zajištění toho, aby osoby s 
postižením měly plný přístup k digitálním nástrojům a infrastruktuře, s cílem využít 
plný potenciál digitalizace a předejít tomu, aby se rozšiřovala propast mezi různými 
částmi společnosti, pokud jde o přístup k digitálnímu vzdělávání;

7. vyzývá Komisi, aby prozkoumala potenciální přínosy a oblast působnosti vytvoření 
společného evropského datového prostoru pro kulturní a tvůrčí odvětví ve velkém 
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měřítku; vyjadřuje přesvědčení, že digitalizace kulturního dědictví by měla být užitečná 
a přínosná mnoha způsoby, například tím, že usnadní fyzickou ochranu a zachová nebo 
nabídne trojrozměrné virtuální aplikace, jež mohou být vhodné pro řadu odvětví, včetně 
cestovního ruchu; vyzývá k rozvoji společného evropského datového prostoru pro 
kulturní dědictví, jenž by mohl být založen na evropské infrastruktuře pro digitální 
služby.


