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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een Europese datastrategie 
(COM(2020)0066) en onderschrijft de daarin vervatte doelstelling om in de EU meer en 
beter gebruik te maken van gegevens en een interne markt voor data tot stand te brengen 
ter bevordering van economische groei, concurrentievermogen, innovatie, 
werkgelegenheid en maatschappelijke vooruitgang;

2. wijst erop dat in alle lidstaten gegevensbewuste en goed geïnformeerde burgers nodig 
zijn om een vrije en veilige gegevensstroom tot stand te brengen waarbij 
persoonsgegevens en bescherming van de privacy centraal staan; stipt aan dat er 
momenteel grote verschillen tussen de lidstaten bestaan wat de digitale geletterdheid 
van hun burgers betreft; verzoekt de Commissie in het kader van het actieplan voor 
digitaal onderwijs ambitieuze doelstellingen voor digitale geletterdheid in de EU voor te 
stellen en de lidstaten substantiële steun te verlenen om hen te helpen deze 
doelstellingen te bereiken; vraagt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan gelijke 
toegang tot digitale infrastructuur, internetdekking en digitale instrumenten, zonder 
afbreuk te doen aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

3. benadrukt dat de EU in haar cohesiebeleid voor 2021 en daarna prioriteit moet geven 
aan digitale geletterdheid en competenties, met bijzondere aandacht voor de 
ondersteuning van leerkrachten en de hoofden van onderwijsinstellingen bij de 
invoering van digitaal onderwijs in de leerprogramma’s en voor het delen van goede 
praktijken en knowhow, zonder extra administratieve of financiële lasten te creëren; is 
van mening dat onderwijs gericht moet zijn op praktische vaardigheden voor de 
toekomst en gebaseerd moet zijn op een uitgebreide langetermijnanalyse van de 
behoeften op de arbeidsmarkt; is verheugd over het voorstel van de Commissie om een 
gemeenschappelijke Europese talentendatabank op te zetten;

4. benadrukt dat de kloof op het gebied van digitale vaardigheden in de EU dringend moet 
worden gedicht, en is van mening dat het beter volgen van afgestudeerden en een betere 
uitwisseling van arbeidsmarktgegevens daartoe van onschatbare waarde zijn; 
beklemtoont hoe belangrijk het is dat de EU-regels inzake de bescherming van 
persoonsgegevens hierbij volledig worden nageleefd;

5. onderstreept dat het toegenomen gebruik van gegevens onze onderwijsstelsels zal 
veranderen, maar dat het niettemin van essentieel belang is studenten en hun behoeften 
mensgericht en gepersonaliseerd te blijven benaderen; is van mening dat open toegang 
tot onderwijs en tot wetenschappelijke gegevens en publicaties op basis van de FAIR-
beginselen (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – opspoorbaar, toegankelijk, 
interoperabel, herbruikbaar) van essentieel belang is voor succesvolle innovatie en 
wetenschap;

6. benadrukt dat bij de tenuitvoerlegging van de Europese datastrategie rekening moet 
worden gehouden met de specifieke behoeften van kwetsbare groepen; wijst erop dat 
bijna 100 miljoen mensen met een handicap in de EU met bijzondere uitdagingen 
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worden geconfronteerd bij de toegang tot digitale instrumenten en kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs; verzoekt de lidstaten alles in het werk te stellen om ervoor te 
zorgen dat personen met een handicap volledige toegang hebben tot digitale 
instrumenten en infrastructuur om het potentieel van digitalisering ten volle te benutten 
en te voorkomen dat de kloof tussen de verschillende delen van de samenleving inzake 
toegang tot digitaal onderwijs toeneemt;

7. verzoekt de Commissie na te gaan in hoeverre het mogelijk is en welke voordelen het 
zou opleveren een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte voor de culturele en 
creatieve sector in het algemeen tot stand te brengen; is van mening dat de digitalisering 
van cultureel erfgoed op verschillende manieren nuttig en voordelig kan zijn, 
bijvoorbeeld doordat dit de fysieke bescherming en het materiële behoud 
vergemakkelijkt of driedimensionale virtuele toepassingen mogelijk maakt die geschikt 
zijn voor een aantal sectoren, waaronder het toerisme; dringt aan op de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijke Europese gegevensruimte inzake cultureel erfgoed, 
waarvoor kan worden voortgebouwd op de digitale diensteninfrastructuur Europeana.


