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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie ustanowienia dobrowolnego ogólnounijnego programu na rzecz podnoszenia 
jakości szkół cyfrowych1

1. Przyszłe miejsca pracy będą wymagały połączenia umiejętności cyfrowych i 
biznesowych, które nie są jeszcze w pełni oferowane przez europejskie systemy edukacji.

2. Co najmniej 100 milionów obywateli UE nie posiada obecnie wystarczających 
umiejętności cyfrowych, a pokolenia Europejczyków przeceniają swe umiejętności. 
Należy temu przeciwdziałać poprzez poprawę umiejętności cyfrowych, które nabywają  
młodzi ludzie w Europie.

3. Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) wykazało, że 
utrzymują się różnice w dostępności narzędzi i treści edukacyjnych opartych na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, co wskazuje na pilną potrzebę utworzenia 
ogólnoeuropejskiego punktu odniesienia dla szkół w celu dostosowania się i wzajemnego 
porównania.

4. Wzywa się zatem Radę i Komisję do:

a) rozważenia ustanowienia dobrowolnych ogólnounijnych ram technologicznych w celu 
umożliwienia szkołom dokonania oceny ich skuteczności w zakresie edukacji 
cyfrowej;

b) promowania wykorzystywania technologii we wszystkich aspektach nauki w klasach 
w celu zapewnienia, że kluczowe umiejętności cyfrowe opierają się na postępach 
uczniów nabywanych w ramach kształcenia podstawowego;

c) zachęcania sektora prywatnego do wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie szkół 
cyfrowych w celu złagodzenia obciążeń spoczywających na szkołach oferujących 
klasy o odpowiedniej technologii.

5. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


