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SUGESTÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe com agrado a comunicação da Comissão intitulada «Uma estratégia europeia 
para os dados» (COM(2020) 0066) e subscreve o seu objetivo de aumentar e melhorar a 
utilização de dados na UE e de criar um mercado único dos dados, a fim de tirar partido 
do crescimento económico, da competitividade, da inovação, da criação de emprego e 
do progresso societal;

2. Recorda que para criar um fluxo de dados livre e seguro, tendo como base os dados 
pessoais e a proteção da privacidade, é imperativo ter o apoio de cidadãos bem 
informados e conhecedores no domínio dos dados em todos os Estados-Membros; 
salienta que existem atualmente divergências significativas entre os Estados-Membros 
no que diz respeito à literacia digital dos seus cidadãos; insta a Comissão a propor metas 
ambiciosas para a literacia digital na UE através do Plano de Ação para a Educação 
Digital e a prestar um apoio substancial aos Estados-Membros para os ajudar a atingir 
esses objetivos; solicita que seja dada uma atenção especial à igualdade de acesso à 
infraestrutura digital, à cobertura da Internet e aos instrumentos digitais, sem prejuízo 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;

3. Salienta que a UE deve dar prioridade à literacia digital e às competências digitais na 
sua política de coesão para 2021 e mais além, concentrando-se no apoio aos professores 
e aos diretores dos estabelecimentos de ensino na aplicação da educação digital em 
todos os currículos e na partilha de boas práticas e conhecimentos, sem criar encargos 
administrativos ou financeiros adicionais; considera que a educação deve concentrar-se 
nas competências práticas para o futuro e basear-se numa análise global e a longo prazo 
das necessidades do mercado de trabalho; acolhe com agrado a proposta da Comissão 
de desenvolver uma base de dados europeia comum em matéria de competências;

4. Salienta a necessidade urgente de colmatar o défice de competências digitais da UE e 
considera que o reforço do acompanhamento dos licenciados e a partilha de dados sobre 
o mercado de trabalho serão instrumentos inestimáveis para alcançar este objetivo; 
salienta a importância de respeitar plenamente as regras da UE em matéria de proteção 
de dados pessoais aquando da utilização destes instrumentos;

5. Sublinha que, embora o aumento da utilização dos dados vá transformar os nossos 
sistemas educativos, ainda assim será essencial manter uma abordagem centrada no ser 
humano e personalizada dos estudantes e das suas necessidades; considera que o acesso 
aberto à educação e a publicações e dados científicos baseados nos princípios de dados 
FAIR (Fáceis de encontrar, Acessíveis, Interoperáveis, Reutilizáveis) é essencial para o 
êxito da inovação e da ciência;

6. Salienta que a aplicação da estratégia europeia para os dados deve ter em conta as 
necessidades específicas dos grupos vulneráveis; recorda que quase 100 milhões de 
pessoas com deficiência na UE enfrentam desafios específicos no acesso aos 
instrumentos digitais e à educação de qualidade; insta os Estados-Membros a envidarem 
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todos os esforços para garantir que as pessoas com deficiência tenham pleno acesso aos 
instrumentos e infraestruturas digitais, a fim de tirar pleno partido do potencial da 
digitalização e evitar um agravamento das disparidades entre as diferentes partes da 
sociedade em termos de acesso à educação digital;

7. Insta a Comissão a explorar os méritos potenciais e o âmbito da criação dum espaço 
europeu comum de dados para a indústria cultural e criativa em geral; considera que a 
digitalização do património cultural pode ser útil e benéfica de várias formas, por 
exemplo, facilitando a preservação e a proteção física ou permitindo a criação de 
aplicações virtuais tridimensionais que possam servir uma série de setores, incluindo o 
turismo; apela ao desenvolvimento dum espaço comum europeu de dados sobre o 
património cultural, que poderia ser construído com base na infraestrutura de serviços 
digitais Europeana.


