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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 sprijină obiectivul acesteia de a spori și a îmbunătăți utilizarea 
datelor în UE și de a institui o piață unică a datelor, în scopul de a valorifica creșterea 
economică, competitivitatea, inovarea, crearea de locuri de muncă și progresul social;

2. reamintește că, pentru a crea un flux liber și sigur care să aibă datele cu caracter 
personal și protecția vieții private în centru, e nevoie de sprijinul cetățenilor experți în 
date și bine informați în toate statele membre; subliniază că, în prezent, există diferențe 
semnificative între statele membre în ceea ce privește alfabetizarea digitală a 
cetățenilor; invită Comisia să propună obiective ambițioase privind alfabetizarea 
digitală în UE, prin intermediul Planului de acțiune pentru educația digitală, și să acorde 
un sprijin substanțial statelor membre pentru a le ajuta să atingă aceste obiective; 
solicită să se acorde o atenție deosebită accesului egal la infrastructura digitală, la 
internet și instrumente digitale, fără a aduce atingere principiilor subsidiarității și 
proporționalității;

3. subliniază că UE ar trebui să acorde prioritate alfabetizării și competențelor digitale în 
cadrul politicii sale de coeziune pentru 2021 și ulterior, cu accent pe sprijinirea 
profesorilor și a șefilor instituțiilor de învățământ în implementarea educației digitale în 
programele de învățământ și pe schimbul de bune practici și de know-how, fără a crea 
sarcini administrative sau financiare suplimentare; consideră că educația ar trebui să se 
axeze pe competențele practice pentru viitor și să se bazeze pe o analiză vastă și pe 
termen lung a nevoilor pieței muncii; salută propunerea Comisiei de a dezvolta o bază 
de date comună a competențelor în Europa;

4. subliniază faptul că trebuie urgent eliminate lacunele în materie de competențe digitale 
în UE și consideră că o monitorizare sporită a parcursului profesional al absolvenților și 
schimbul de date privind piața forței de muncă vor fi instrumente neprețuite pentru 
realizarea acestui obiectiv; evidențiază importanța respectării depline a normelor UE 
privind protecția datelor cu caracter personal la utilizarea acestor instrumente;

5. subliniază faptul că, deși utilizarea sporită a datelor va transforma sistemele noastre 
educaționale, va fi totuși esențial, în relație cu elevii și nevoile acestora, să se mențină o 
abordare centrată pe factorul uman și personalizată; consideră că accesul liber 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;

6. subliniază faptul că punerea în aplicare a strategiei europene privind datele ar trebui să 
țină seama de nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile; 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 depună toate eforturile pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități au 
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acces deplin la instrumentele digitale și la infrastructura digitală, pentru a valorifica 
întregul potențial al digitalizării și a preveni o agravare a decalajelor dintre diferitele 
părți ale societății în ceea ce privește accesul la educația digitală;

7. invită Comisia să analizeze potențialele avantaje și posibilitățile de creare a unui spațiu 
european comun al datelor pentru industria culturală și creativă în ansamblu; consideră 
că digitalizarea patrimoniului cultural ar putea fi utilă și benefică în diverse moduri, de 
exemplu prin facilitarea protecției fizice și a conservării sau permițând aplicațiile 
virtuale tridimensionale care ar putea fi adecvate într-o serie de sectoare, inclusiv în 
turism; solicită dezvoltarea unui spațiu european comun al datelor privind patrimoniul 
cultural, care ar putea fi construit pe baza infrastructurii de servicii digitale Europeana.


