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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az Európai Unió közös alapértékeken alapul; mivel a tagállamok felelőssége, 
hogy mindenki számára biztosítsák az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést; mivel a 
tagállamoknak kell megteremteniük azokat a feltételeket, amelyek elősegítik 
valamennyi ember digitális kompetenciáinak fejlesztését, valamint a digitális 
tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, beleértve annak 
biztosítását, hogy a közigazgatási intézmények honlapjai és mobilalkalmazásai 
digitálisan hozzáférhetőek legyenek; mivel a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok 
gyakran nem vagy csak korlátozott mértékben férnek hozzá a digitális erőforrásokhoz – 
ideértve a naprakész technológiát és berendezéseket –, ami egy Unió-szerte mélyülő 
digitális hozzáférési szakadékot hoz létre, és hozzájárul a társadalmi kirekesztéshez;

B. mivel a szociális jogok európai pillérének első alapelve hangsúlyozza a készségek 
szinten tartásának és megszerzésének fontosságát „az esélyegyenlőség és a 
munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés biztosítása” érdekében, továbbá kimondja, 
hogy „mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész 
életen át tartó tanuláshoz annak érdekében, hogy megszerezze, szinten tartsa és fejlessze 
azokat a készségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy teljes mértékben részt 
vegyen a társadalom életében, és sikeresen alkalmazkodjon a munkaerőpiaci 
változásokhoz”;

C. mivel az informatikai eszközökhöz és az internethez való hozzáférés terén még mindig 
vannak egyenlőtlenségek, és mivel számos régió, különösen a vidéki területek és a 
hátrányos helyzetű régiók gyenge összeköttetéssel néznek szembe; mivel ez csökkenti a 
digitális készségek fejlesztésének lehetőségeit, és hozzájárul a digitális szakadékhoz és 
a munkaerőpiacok megosztottságához, amely az idő múlásával tovább mélyülhet; mivel 
az OECD 2018-as nemzetközi tanulói teljesítménymérése (PISA) szerint számos 
alacsony jövedelmű háztartásnak nem volt számítógép-hozzáférése; mivel az iskolai 
számítógép-hozzáférés terén szintén komoly különbségek vannak az egyes tagállamok 
között és azokon belül; mivel az Unió vidéki területein a háztartások 10%-a nem 
rendelkezik fixvonalas internet-hozzáféréssel, további 41%-ban pedig nincs széles sávú 
internet-lefedettség1; mivel azokban az országokban, ahol nagy arányú az urbanizáció, a 
népesség körében magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, elterjedtebb a széles 
sávú és mobilinternethez való otthoni hozzáférés, ott nagyobb az alapfokú vagy fejlett 
digitális készségekkel rendelkező polgárok száma is2;

D. mivel 2019-ben a polgárok 85%-a használta az internetet, de csupán 58%-uk 
rendelkezett legalább alapvető digitális készségekkel3; mivel a digitális jártasság 

1 A Bizottság a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2020. évi mutatója – az EU-27-re és az Egyesült 
Királyságra vonatkozó értékek.
2 Az UNESCO „Managing tomorrow’s digital skills – what conclusions can we draw from international 
comparative indicators?” című oktatáspolitikai munkadokumentuma, 17. o.
3 A Bizottság a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő 2020. évi mutatója.



PE657.258v02-00 4/15 AD\1219185HU.docx

HU

szintjének konkrét társadalmi-gazdasági, nemmel, életkorral, földrajzi helyzettel és 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos vonatkozásai vannak, amelyekkel foglalkozni kell; 
mivel a foglalkoztatási helyzet gyorsan változik, és a becslések szerint az általános 
iskolát most megkezdő gyermekek 65%-a teljesen új típusú, ma még nem létező 
munkakörben fog dolgozni4; 

E. mivel a digitális készségek terén továbbra is jelentős a nemek közötti szakadék, és 
várhatóan mélyülni fog; mivel a technológiai ágazatban a munkahelyeknek mindössze 
17%-át töltik be nők annak ellenére, hogy a felsőoktatásban a női hallgatók aránya 54%; 
mivel az Eurostat szerint a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok 
és a matematika (TTEM) területén csak minden harmadik diplomás nő; mivel a nemek 
közötti eltérések és az egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló erőfeszítések a digitális 
ágazatban nem elegendőek; mivel a nemek közötti szakadék különösen nyilvánvaló a 
mesterséges intelligencia (MI) ágazatában, ahol világszinten a szakemberek mindössze 
22%-a nő, ami a belátható jövőre nézve bebetonozza a digitális ágazat férfiorientált 
pályáját;

F. mivel az idősebbek jobban ki vannak téve a digitális kirekesztésnek; mivel az 55–
74 évesek mindössze 35%-a rendelkezik alapvető digitális készségekkel, míg a 16–
24 évesek körében ez az arány 82%;

G. mivel a Covid19-világjárvány az Unió egyes országaiban és régióiban felfedte és 
súlyosbította a mély egyenlőtlenségeket az oktatáshoz való hozzáférés és a digitális 
összeköttetések terén;

H. mivel a Covid19-világjárvány rámutatott, hogyan sújtott a válság aránytalan mértékben 
bizonyos társadalmi csoportokat – például a romákat – amiatt, hogy a digitális oktatás 
gyakran nem volt hozzáférhető és/vagy megfizethető a gyermekeik számára a megfelelő 
informatikai felszerelések (illetve általában az informatikai felszerelések), az 
internetkapcsolat és az elektromosság hiánya miatt, ami tovább mélyítette az 
egyenlőtlenségeket az oktatás terén;

I. mivel a Covid19-világjárvány súlyosbította azokat a meglévő hátrányokat, amelyekkel 
az internethez való hozzáférés terén a fogyatékossággal élő és speciális szükségletű 
személyek szembesülnek; mivel az Európai Fogyatékosügyi Fórum szerint háromból 
egy fogyatékossággal élő személy még soha nem használta az internetet; mivel a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikke előírja az 
információs és kommunikációs technológiák és rendszerek egyenlő alapokon nyugvó 
hozzáférhetőségének követelményét;

J. mivel a Covid19-világjárvány rávilágított a digitális készségek hiányára és fontosságára 
valamennyi polgár számára – foglalkoztatási ágazattól, illetve személyes háttértől 
függetlenül –, valamint azok erősítésének szükségességére, többek között oktatás és 
képzés révén; mivel forrásokat kell fordítani a digitális infrastruktúrába és olyan 
berendezésekbe, amelyek lehetővé teszik a diákok, tanárok és munkavállalók számára, 
hogy otthon és oktatási létesítményekben részt vegyenek a távoktatásban; mivel e 
tekintetben különös figyelmet kell fordítani a sok gyermeket nevelő családokra, az 
egyedülálló szülőkre és az alacsony jövedelmű háztartásokra; mivel a tanítás minősége 

4 Világgazdasági Fórum, „The future of jobs”, 2018. szeptember.
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és rendelkezésre állása a világjárvány idején az infrastruktúra és az eszközök 
rendelkezésre állásának, a digitális kompetenciákkal rendelkező – többek között a 
pedagógiai módszerek adaptálására képes és hajlandó – oktatók jelenlétének, valamint a 
használható és hozzáférhető digitális tartalmak, eszközök, szolgáltatások és platformok 
meglétének függvényében változik;

K. mivel a Covid19-válság idején a tanulók és diákok mintegy 32%-a nem rendelkezett 
internet- és digitális eszközökkel, és így nagyon korlátozottan fért hozzá az oktatáshoz; 
mivel a kisgyermekkorban jelentkező digitális szakadék a későbbi életszakaszokban 
negatívan hat a foglalkoztatási kilátásokra; mivel a válság előtt az Unióban a tanárok 
mindössze 39%-a tartotta magát jól vagy nagyon jól felkészültnek a digitális 
technológiák oktatásban való felhasználására, és ez az arány tagállamonként jelentősen 
különbözött; mivel a 2021–2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési 
tervében a Bizottság jelezte, hogy egyes tagállamokban a világjárvány idején a felére 
csökkent a tanulók által oktatási tevékenységekkel töltött órák száma; mivel az oktatási 
intézmények akár ideiglenes bezárása is jelentős következményekkel járhat a diákokra 
nézve, a tanítási idő csökkenése pedig negatívan befolyásolhatja a tanulási 
eredményeket és fokozhatja a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket5; mivel a 
Covid19-válság rávilágított arra, hogy a digitális oktatási politikák céljainak, 
mechanizmusainak és eszközeinek meghatározásakor többszereplős megközelítésre van 
szükség; 

L. mivel a tantermi képzés továbbra is alapvető fontosságú, mivel a digitális eszközök nem 
helyettesíthetik teljes mértékben a személyes oktatást és az ahhoz kapcsolódó 
előnyöket; mivel az online tanulásnak és oktatásnak, valamint a digitális eszközöknek 
továbbra is kiegészítő jellegűeknek kell maradniuk a normál iskolai és tanítási 
módszerekhez, illetve a pedagógusok szakértelméhez és ítélőképességéhez képest; 
mivel továbbra is a tanárok és az oktatók felelnek a gyermekek iskolai oktatásáért; 
mivel különös figyelmet kell fordítani az óvodásokra és az alsó tagozatos iskolásokra, 
továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekekre, akik olyan tanulási zavarral, illetve 
fogyatékossággal élnek, amely nehezebbé teszi számukra a távoktatás révén való 
tanulást;

M. mivel az át- és továbbképzésre szintén szükség van a hosszú távú távmunka 
feltételeihez való alkalmazkodás érdekében, amelyek a Covid19-válság során várhatóan 
egyre jobban elterjednek majd; mivel a munkáltatóknak digitális képzéseket, valamint 
digitális felszereléseket kell biztosítaniuk valamennyi alkalmazott számára, megfelelő 
figyelmet fordítva az egyedi szükségletekre, köztük a megfelelő feltételek 
fogyatékossággal élő személyek számára történő biztosítására;

N. mivel a digitális oktatás célja, hogy felkészítse a tanulókat a digitális technológiák 
képzett használatára az élet különböző területein;

O. mivel a továbbképzés és az átképzés – többek között az online képzés és a digitális 
készségek mindenki számára történő fejlesztése révén – egyszerre egyéni és társadalmi 
felelősséggel járnak, és elengedhetetlenek az egyre inkább digitalizált munkaerőpiac 
változó igényeihez és az olyan új foglalkoztatási realitásokhoz való alkalmazkodás 

5 A Bizottság Közös Kutatóközpontjának technikai jelentése: „The likely impact of COVID-19 on education:  
Reflections based on the existing literature and recent international datasets”, 2020.
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szempontjából, mint a távmunka, illetve a megkülönböztetés és a munkahelyek 
elvesztése elleni küzdelem, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 
valamint a digitális és társadalmi kirekesztés kezelése érdekében, különösen az idősek 
esetében; mivel a korai és az egész életen át tartó tanulás komoly lehetőséget kínál a 
rendelkezésre álló készségek és a munkaerőpiaci igények közötti szakadék 
áthidalásához; mivel a korlátozó intézkedések idején a családok számára a 
kapcsolattartás egyik fő eszköze az online kommunikáció volt;

P. mivel a digitális jártasság gyorsan olyan, mindenütt jelenlevő készséggé válik azon 
munkahelyek esetében, amelyek korábban alig vagy egyáltalán nem kapcsolódtak a 
digitális szférához, beleértve a szakmunkát, illetve a kétkezi munkát is;

Q. mivel nehéz egyértelmű kapcsolatot felfedezni az egyes beavatkozások és a digitális 
képesítések megfigyelt növekedése között a digitalizációs stratégiákra vonatkozó 
kutatások, illetve az egyes projektekre és a nemzeti stratégiákra vonatkozó értékelési 
jelentések hiánya miatt; mivel egyértelműen szükség van mind a minőségi 
adatgyűjtésre, mind a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztására, valamint a 
szociális partnereket – különösen a vállalkozásokat, a nemzetközi szervezeteket, a 
tudományos életet és a civil társadalmat – bevonó, többszereplős megközelítésre;

R. mivel a digitális oktatás folyamatos és gyakran egész életen át tartó tanulási folyamat; 
mivel a digitális felkészültség általános és szakiskolákban való támogatása, valamint az 
oktatási rendszerekben a személyre szabás és az innováció előmozdítása minden 
életkorban hozzájárulhat a tanulási eredmények javításához, a nagyobb méltányosság 
elérésének elősegítéséhez, a minőség, a befogadás és az oktatás hatékonyságának 
növeléséhez, valamint a munkahelyek polarizációjának kezeléséhez; mivel a digitális 
oktatási stratégiáknak az egész életen át tartó tanuláson alapuló megközelítést kell 
alkalmazniuk, az összes oktatási és képzési ágazatra ki kell terjedniük mind a formális, 
mind a nem formális oktatási kereteken belül;

S. mivel az oktatás a jövőre irányuló befektetés, valamint minden egyes személy 
fejlődésének és önmegvalósításának fontos eszköze; mivel a digitális oktatás segíthet az 
olyan kihívások kezelésében, mint a félretájékoztatás, a radikalizálódás, a 
személyazonosság- és adatlopás, az internetes zaklatás és az online csalás; mivel az 
oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás kulcsszerepet játszik majd a digitális 
gazdaságra való méltányos átállásban;

T. mivel a szakképzés az európai oktatási rendszerek létfontosságú része, amely a 
fiatalokat és a felnőtteket a foglalkoztatáshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges képesítésekkel és kompetenciákkal látja el; mivel az Európai Unióban a felső 
középfokú végzettséggel rendelkezők mintegy fele vett részt szakképzésben; mivel a 
szakképzés kulcsszerepet fog játszani a zöld és a digitális átállás kihívásainak kezelése 
során, valamint abban, hogy a munkavállalókat ellássa az uniós munkaerőpiacon 
szükséges képesítésekkel;

1. hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány rámutatott, hogy nem minden tanuló 
számára elérhető a távoktatás, ami különösen igaz a hátrányos helyzetű, illetve a vidéki 
és távoli területeken élő tanulókra; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák 
a digitális infrastruktúrára és felszerelésekre, a digitális oktatásra és a digitális 
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készségek és képesítések fejlesztésére irányuló beruházásokat a vidéki, ritkán lakott, 
távoli és perifériális területeken annak biztosítása érdekében, hogy az Unió vezető 
szerepet vállaljon a digitális kor alakításában; megismétli az oktatásra vonatkozó 
ambiciózus költségvetésre és jelentős beruházásokra irányuló, többszöri felhívását; 
hangsúlyozza számos olyan uniós eszköz fontosságát, amelyek a formális és nem 
formális oktatás fejlesztésére, valamint a digitális jártasságba, az oktatási 
infrastruktúrába és iskolai digitális felszerelésekbe való beruházásokhoz vehetők 
igénybe, ideértve például az európai strukturális és beruházási alapokat, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, az Európai horizont eszközt, az Erasmus+ programot, az 
Európai Szolidaritási Testületet és az új digitális oktatási cselekvési tervet; 
hangsúlyozza továbbá, hogy nemzeti szintű beruházások is szükségesek; emlékeztet 
arra, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nyújtott finanszírozás 
20%-át a digitális átállás biztosítására kell felhasználni, beleértve az oktatási rendszerek 
digitális kapacitásainak megerősítését is;

2. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden háztartás és közintézmény 
hozzáférjen a villamos energiához és a nagy sebességű internethez, valamint a 
szükséges berendezésekhez és informatikai eszközökhöz, amelyek kulcsfontosságúak az 
iskolai tanulók és családjuk digitális készségeinek javítása, valamint az online 
oktatásban való részvétel szempontjából; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a szülőket 
és a gyermekeket a távoktatás terén azáltal, hogy biztosítják számukra a szükséges 
digitális infrastruktúrát, valamint a műszaki és digitális készségeket; hangsúlyozza, 
hogy az emberek társadalmi-gazdasági hátterének különbségei miatt eltérő mértékben 
férnek hozzá a villamos energiához, a digitális összeköttetésekhez, a digitális 
felszerelésekhez és készségekhez, ami digitális szakadékot hoz létre a tanulók között;

3. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált digitális oktatási cselekvési tervet össze kell 
hangolni a szociális jogok európai pillérének vonatkozó alapelveivel, az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival és az európai nemi esélyegyenlőségi stratégiával;

4. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a folyamatos képzésre és az ahhoz 
való hozzáférésre, valamint a tanárok, oktatók és előadók szakmai fejlődésére minden 
szinten, beleértve a szakképzést is; hangsúlyozza, hogy digitális berendezésekkel kell 
ellátni őket digitális készségeik javítása érdekében, a készségfelméréseket és a tanúsítási 
mechanizmusokat is ideértve, valamint javítani kell a diákok előtt álló potenciális 
kihívásokkal kapcsolatos tudatosságukat olyan programok révén, mint az eTwinning, az 
európai felnőttképzés elektronikus platformja (EPALE), az Erasmus+ és a School 
Education Gateway; hangsúlyozza, hogy a tanárokat, az oktatókat és az előadókat a 
digitális oktatási folyamat középpontjába kell állítani valamennyi szinten, mind a 
tervezés, mind a végrehajtás terén;

5. hangsúlyozza, hogy hatékony szociális párbeszédet kell biztosítani a szakképzésről és a 
felnőttkori tanulásról annak érdekében, hogy minden szinten megszilárdítsák a 
szakképzés hatékony irányítását, valamint hogy tiszteletben kell tartani a teljes körű 
képesítéseket, valamint a képzés, a munkatapasztalat, a nem formális és az informális 
tanulás elismerését és érvényesítését;

6. hangsúlyozza, hogy sürgősen olyan szakpolitikai kezdeményezéseket kell kidolgozni, 
amelyek célja a digitális készségek terén fennálló szakadék csökkentése és a digitális 
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jártasság növelése; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt az 
oktatás terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében azáltal, hogy 
felszámolják a tanulók és a munkavállalók valamennyi korosztályának a digitális 
oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférése és az abban való részvétele előtt álló 
akadályokat a digitális képesítések javítása és a digitális kirekesztés kezelése érdekében, 
összhangban a szociális jogok európai pillérével; hangsúlyozza, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kiszolgáltatott csoportokra és a kisebbségekre, akik esetében a digitális 
készségek terén fennálló szakadék áthidalása a társadalmi és munkaerőpiaci kirekesztés 
ördögi köréből való kitörés eszköze lehet;

7. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az oktatási intézmények és 
az oktatók jól felkészültek a távoktatás nyújtására; felhívja a tagállamokat, valamint az 
érintett nemzeti és regionális hatóságokat, hogy biztosítsanak megfelelő digitális 
infrastruktúrát, tananyagokat és képzett tanárokat, amelyek az online tanulás hatékony 
megvalósításának előfeltételei; hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárványt követően a 
távoktatás beépülhetne a modern „vegyes tanulási” megközelítésbe, nevezetesen egy 
integrált, hibrid tanulási módszerbe, amely a hagyományos tanulási módszereket – azaz 
az oktatóval való közvetlen kapcsolatot – távoli, számítógép alapú tevékenységekkel 
ötvözi; hangsúlyozza azonban, hogy a távoktatás az óvodás és általános iskolás korú 
diákok körében nem válhat általánossá, és nem helyettesítheti teljes mértékben a 
személyes tanítást;

8. úgy véli, hogy a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a digitális technológiákat 
átfogóbban integrálják az oktatásba olyan programok és célzott beruházások 
kidolgozása révén, amelyek végső célja annak biztosítása, hogy polgáraik felkészülten 
tekintsenek a digitális készségeket igénylő jövőbeli munkahelyek elé; hangsúlyozza, 
hogy ez lehetővé tenné a tagállamok és polgáraik számára, hogy teljes mértékben 
kiaknázzák az uniós munkaerőpiacon a digitális átállásban rejlő lehetőségeket, és teljes 
mértékben kihasználhassák az új munkamódszereknek, például a távmunkának a 
vállalatok általi jelenlegi használatából származó előnyöket;

9. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a szociális partnerek szerepét annak biztosítása által, 
hogy a digitális oktatáspolitika ösztönözze a kollektív szerződéseket a digitális 
készségek és a továbbképzés meghatározása és szabályozása vonatkozásában a 
kompetenciaigényeknek, valamint az oktatási és képzési rendszerek tanterveinek a 
szociális partnerekkel való közös aktualizálása, illetve a munkahelyi képzések 
munkavállalók képviselőivel való közös megtervezése révén azoknak a munkaerő 
igényeihez igazítása érdekében;

10. kéri a tagállamokat, hogy a Bizottság, valamint adott esetben és lehetőség szerint az 
uniós finanszírozási eszközök segítségével biztosítsák, hogy az Unióban a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekek, fiatalok és felnőttek megfelelő technológiai 
erőforrásokhoz és felszerelésekhez férhessenek hozzá, amelyek révén alapvető digitális 
készségeket szerezhetnek, amelyek jóval szélesebb körű lehetőségeket kínálnak a 
társadalmi és gazdasági befogadásra;

11. megjegyzi, hogy a szakképzés jelentős mértékben hozzájárulhat az európai zöld 
megállapodás megvalósításához azáltal, hogy segít meghatározni és alkalmazni az 
úgynevezett „zöld készségeket” a gazdaság és valamennyi ember számára; emlékeztet 
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arra, hogy a szociális jogok európai pillérét, az európai készségfejlesztési programot és 
az európai készségfejlesztési paktumot össze kell hangolni a zöld készségekkel;

12. bátorítja a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő rugalmas oktatási modelleket és 
támogassák a távoktatással tanulókat olyan eszközök révén, mint az elektronikus 
források, elektronikus anyagok és az ingyenes online képzések;

13. figyelmeztet, hogy a koragyermekkori társadalmi és oktatási egyenlőtlenségek a 
későbbi életszakaszokban negatívan hatnak az oktatási eredményekre és a 
foglalkoztatási kilátásokra; ismételten hangsúlyozza, hogy javítani kell a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférést, és jobban össze kell hangolni a digitális és médiakészségek 
koragyermekkori fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket; üdvözli a Bizottság azon 
bejelentését, miszerint európai gyermekgaranciát szándékozik bevezetni a 
gyermekszegénység kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az 
Európai Szociális Alaptól (ESZA+) származó, megosztott irányítású forrásainak 
legalább 5%-át az európai gyermekgarancia keretébe tartozó támogatási 
tevékenységekre kell elkülöníteniük, és kitart amellett, hogy az ESZA+ keretében külön 
költségvetési sort kell létrehozni az európai gyermekgarancia számára, 
20 milliárd EUR-t elkülönítve;

14. kiemeli, hogy a Covid19-válság eddig is sokakat tett munkanélkülivé, nem utolsósorban 
fiatalokat, akiket kétségkívül gyakrabban foglalkoztatnak bizonytalan formában; 
üdvözli ezzel összefüggésben a Bizottságnak az európai ifjúsági garancia 
megerősítésére irányuló terveit; úgy véli, hogy általában a fiatalokat, különösen pedig 
az ifjúsági garanciával kapcsolatos programokra jelentkező, nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET-)fiatalokat támogatni kell a digitális 
készségek fejlesztésében és megerősítésében, lehetővé téve a zöld és digitális átállást 
szem előtt tartó tovább- és átképzést; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak továbbra is 
elegendő ESZA+-forrást kell beruházniuk a fiatalok foglalkoztatását támogató 
intézkedésekbe, ezért az ESZA+-ból származó, megosztott irányítás alá tartozó 
forrásaik legalább 15%-át a minőségi ifjúsági foglalkoztatás támogatását célzó 
fellépésekre és strukturális reformokra kell fordítaniuk;

15. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és a fiatalok körében meg kell tanítani az alapvető 
digitális készségeket, és erősíteni kell a kritikus gondolkodást és a médiahasználati 
készségeket, ami lehetővé teszi számukra, hogy felmérjék és leküzdjék az álhírek, az 
internetes zaklatás, a radikalizálódás, a kiberbiztonsági kérdések és a csalás jelentette 
veszélyeket, valamint növeljék az adatvédelemmel kapcsolatos tudatosságukat; 
hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani az oktatási módszerekre, nem 
csupán a digitális eszközök használatára; hangsúlyozza e tekintetben az egész életen át 
tartó tanulás és az oktatási rendszerek megfelelő forrásokkal való ellátásának 
fontosságát; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az oktatószemélyzet számára 
lehetővé kell tenni, hogy kezeljék a tanulók és a tanulószerződéses tanulók digitális 
koron belüli életre és munkára való felkészítése jelentette kihívást;

16. hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani az olyan humán készségeket, mint a empátia, a 
kreativitás és a problémamegoldó képességek a természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika területén, különös tekintettel az automatizált és a 
mesterséges intelligencián alapuló rendszerek kiépítésére; rámutat arra, hogy ki kell 
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alakítani a mesterséges intelligencián alapuló technológiák létrehozásához és 
használatához, az ilyen eszközök használatát szabályozó etikai keret megerősítéséhez és 
az adatfeldolgozáshoz szükséges kompetenciákat; hangsúlyozza, hogy az MI-t, 
robotikát és kapcsolódó technológiákat alkalmazó vállalatok felelőssége, hogy 
megfelelő át- és továbbképzést biztosítsanak valamennyi érintett munkavállaló számára 
annak érdekében, hogy azok megtanulják, miként kell használni a digitális eszközöket, 
és miként dolgozzanak a társbotokkal és más új technológiákkal, ezáltal alkalmazkodva 
a változó munkaerőpiaci igényekhez és foglalkoztatásban maradva; e tekintetben 
hangsúlyozza az európai szociális partnerek digitalizációról szóló 
keretmegállapodásának fontosságát; emlékeztet arra, hogy e megállapodás felvázolja a 
munkaadóknak a munkavállalók tovább- és átképzésére vonatkozó felelősségét, 
különösen a munkahelyek digitalizációjának fényében;

17. hangsúlyozza, hogy olyan szakpolitikákat kell kidolgozni, amelyek biztosítják, hogy a 
fogyatékossággal élő személyek azonos lehetőségekkel és hozzáféréssel rendelkezzenek 
a minőségi digitális oktatás tekintetében; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
működjenek együtt a fogyatékossággal élő személyeket képviselő különböző 
szervezetekkel annak érdekében, hogy megvizsgálják a digitális oktatás jelentette 
kihívásokat és lehetőségeket, valamint hogy a hatékony digitális oktatási politikák 
kidolgozásakor vegyék figyelembe a fogyatékossággal élő személyek sajátos igényeit; 
kéri a tagállamokat, hogy támogassák a felnőttoktatást, amely egész életen át tartó 
tanulási lehetőségeket nyújt, javítja a foglalkoztathatóságot, és biztosítja, hogy 
valamennyi polgáruk teljes mértékben részesülhessen a digitális átállás előnyeiből az 
uniós munkaerőpiacon, beleértve a veszélyeztetett csoportokat; kéri, hogy dolgozzanak 
ki az idősek igényeit kielégítő, akadálymentes és megfizethető digitális készségfejlesztő 
programokat; nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy a 2020 utáni európai 
fogyatékosságügyi stratégia keretében terjesszen elő ambiciózus javaslatot annak 
érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek megfizethető módon és ténylegesen, 
másokkal egyenlő módon hozzáférjenek az információs és a kommunikációs 
technológiákhoz;

18. üdvözli a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát 
célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot6; támogatja a javaslat 
azon általános célját, hogy modernizálja az uniós szakképzési politikát, észszerűsítse a 
folyamattal kapcsolatos európai együttműködést, és egyszerűsítse a szakképzés 
irányítását; hangsúlyozza, hogy a szakképzési rendszereknek hasonlóképpen fontos 
szerepet kell játszaniuk a tovább- és átképzésre szoruló felnőttek számára; kéri a 
Bizottságot, hogy alkalmazzon holisztikus megközelítést a formális, nem formális és 
informális oktatást magában foglaló szakképzés és felnőttoktatás kapcsán; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy maximalizálják a megfizethető, hozzáférhető, 
inkluzív és magas színvonalú szakképzésbe való beruházásra irányuló erőfeszítéseiket; 
kéri a tagállamokat, hogy tegyék vonzóbbá és hozzáférhetőbbé a szakképzést a felnőtt 
tanulók számára, és alakítsanak ki erősebb összeköttetéseket és szorosabb 
együttműködést a felnőtteknek szánt szakképzés és a nem formális felnőttoktatás között 
a kulcskompetenciák népszerűsítése érdekében, beleértve a megfelelő alapvető 
készségeket, a digitális, a transzverzális és egyéb életviteli készségeket, amelyek erős 
alapot biztosítanak a rezilienciához, az egész életen át tartó foglalkoztatottsághoz, a 

6 A Tanács ajánlására irányuló, 2020. július 1-i javaslat (COM(2020)0275).
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társadalmi befogadáshoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a személyes fejlődéshez; 
hangsúlyozza, hogy a zöld készségek fejlesztése az egyik olyan intézkedés, amely 
szakképzett munkaerőt biztosít, amely egyben a fenntartható fejlődés és növekedés 
motorja is; kéri továbbá a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatékony képesítési 
stratégiákat – többek között konkrét célértékeket – nemzeti szakképzési és 
felnőttképzési szakpolitikáikon belül a munkavállalók és munkanélküliek támogatására;

19. hangsúlyozza, hogy nyomon kell követni a digitalizáció hatását, előre kell jelezni az új 
típusú munkahelyeket és az azokhoz szükséges képesítéseket és készségeket, és ezeket 
az adatokat naprakész digitális oktatási modulok és tantervek tervezéséhez kell 
felhasználni; kéri a Bizottságot, hogy határozzon meg egyértelmű iránymutatásokat a 
nemzeti digitális stratégiák számára, és javítsa a nyomonkövetési eszközöket a digitális 
oktatási cselekvési terv keretében, amelyek elősegítik az e terület projektjei közötti 
szinergiák kiépítését, és lehetővé teszik a végrehajtott projektek eredményességének és 
azok digitális kompetenciák fejlesztésére kifejtett hatásainak értékelését; felhívja az 
illetékes nemzeti és regionális hatóságokat, hogy könnyítsék meg és ösztönözzék a 
bevált gyakorlatok és a know-how cseréjét, valamint térképezzék fel a meglévő digitális 
oktatási programokat, és kövessék nyomon azok fő kedvezményezettjeit, ugyanakkor 
fordítsanak különös figyelmet arra, hogy azok – többek között az informatikai 
készségek – az általános és középiskolai szinten hozzáférhetők legyenek a 
kiszolgáltatott csoportok számára, valamint hogy a diákok elsajátítsák a digitális 
kompetenciákat; felhívja a tagállamokat, hogy elemezzék a digitális oktatás állapotát a 
Covid19-világjárvány során;

20. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák az életképes digitális oktatáspolitikák kialakításával, 
valamint a digitális oktatási reformok végrehajtása jelentette lehetséges kihívások 
kezelésének legjobb módjaival kapcsolatos bevált gyakorlataik megosztását; 
hangsúlyozza, hogy az egyes országoknak a digitális eszközök oktatási célú 
használatával kapcsolatos bevált gyakorlatait megosztva tanulni kell a Covid19-
válságból;

21. emlékeztet rá, hogy a Covid19-válság rámutatott az oktatáspolitika többszereplős 
megközelítésének szükségességére, amely a tanárokat és az oktatókat, a tanulókat, a 
szülőket, a szociális partnereket, a nem kormányzati szervezeteket, a helyi 
önkormányzatokat és a közösségi szervezeteket is bevonja a nemzeti digitális oktatási 
politikák tervezésbe és a megvalósításba egyaránt annak biztosítása érdekében, hogy e 
politikák kielégítsék az uniós polgárok igényét, és a tanulókat állítsák a középpontba; 
hangsúlyozza, hogy be kell vonni a szociális partnereket, különösen a vállalatokat, az 
oktatási és képzési intézményeket, valamint a kutatási és innovációs ágazatokat a 
digitális készségek terén Európában fennálló szakadék áthidalásának folyamatába; kéri 
a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő olyan kezdeményezéseket, amelyek révén a 
vállalkozások és az induló innovatív vállalkozások csúcstechnológiai innovációt 
mutathatnak be a tanulóknak, beleértve a digitális tanulást lehetővé tevő eszközöket és 
berendezéseket; kéri a tagállamokat, hogy fokozzák együttműködésüket a digitális 
tanúsítványok terén, és népszerűsítsék e megközelítést a fő érdekeltek, azaz a 
tanúsítványok kiállítói és a szociális partnerek, különösen a munkaadók körében;

22. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti digitális szakadék gazdasági, társadalmi és 
kulturális probléma is egyben, amelyet holisztikus megközelítés révén kell kezelni; 
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felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek közötti egyenlőséget a digitális 
oktatási politikákban, és kezeljék a nemek között meglévő digitális szakadékot; 
hangsúlyozza, hogy bátorítani kell a lányok és nők TTMM-tárgyakban, digitális 
oktatásban és az IKT-terület munkaerőpiacán való részvételét;

23. üdvözli a Bizottság európai digitális oktatási központ létrehozására vonatkozó ötletét, 
amely a digitális oktatással kapcsolatos nemzeti tanácsadói szolgálatok hálózatának 
kialakítása révén támogathatná a tagállamokat, összekapcsolhatná a különböző 
érdekelteket, összeköthetné a nemzeti és regionális digitális oktatási stratégiákat, és 
nyomon követhetné a digitális oktatási cselekvési terv végrehajtását és a digitális 
oktatás fejlődését Európában;

24. úgy véli, hogy a kedvező szakmai jövőkép érdekében a technológiai eszközök 
felelősségteljes használatának előmozdítására irányuló, a kétkezi tevékenységeket, 
játékot, kreativitást, találékonyságot és szociális készségeket ötvöző képzési 
programokra van szükség, amelyek az elektronikus és digitális eszközök közvetítése 
nélkül is lehetővé teszik az emberi kapcsolattartást és a személyes kapcsolatok 
fejlesztését;

25. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a diákok és hallgatók fizikai egészségét, amelyre 
veszélyt jelenthet, hogy a Covid19-válság idején elsősorban digitális oktatás 
eredményeképpen hosszú órákat töltenek a számítógépek képernyői előtt; kéri a 
tagállamokat, hogy indítsanak a testedzés szükségességével kapcsolatos, célzott 
tudatosságnövelő kampányokat;

26. hangsúlyozza, hogy a digitális oktatást össze kell kapcsolni más szakpolitikai 
területekkel, annak bemutatása érdekében, hogyan járulhat hozzá a digitális oktatás az 
egyenlőség erősítéséhez és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépéshez, valamint 
az inkluzívabb, innovatívabb és zöldebb gazdaságok előmozdításához;

27. arra bátorítja a tagállamokat, hogy a digitális technológiák oktatási és képzési 
intézményekben történő használatának beépítésére és aktualizálására, valamint a 
fejlettebb digitális készségek fejlesztésének előmozdítására irányuló erőfeszítések 
részeként támogassák és mozdítsák elő az oktatási és képzési intézmények közötti 
együttműködést, a határokon átnyúló együttműködést is beleértve;

28. arra bátorítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan nemzeti középiskolai 
programokat, amelyek elősegítik az informatikai területen diplomát szerzők számának 
növekedését; hangsúlyozza, hogy az ilyen tanórák kidolgozására a csúcstechnológiás 
vállalatok és egyetemek égisze alatt kerülhetne sor;

29. üdvözli a Bizottságnak az oktatás és a képesítések digitalizálására irányuló 
erőfeszítéseit, beleértve az új Europass-platformot, valamint a tervezett Europass 
digitális tanúsítvány-infrastruktúrát; felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy javítani 
kell az Europass-platform működőképességét az állás- és képzési ajánlatok keresése és 
fogadása terén, el kell végezni a platformon található, aktuális kurzusokra, képzésekre, 
állásajánlatokra vonatkozó információk releváns frissítéseit, valamint ki kell jelölni az e 
folyamatért felelős intézményeket;

30. kéri a tagállamokat, hogy fokozzák az új Europass-platform népszerűsítésével 



AD\1219185HU.docx 13/15 PE657.258v02-00

HU

kapcsolatos tevékenységeiket az iskolák, tanárok, egyetemek, tanulók, oktatási és 
képzési intézmények, valamint munkaadók körében;

31. bátorítja a tagállamokat, hogy teremtsenek lehetőségeket a helyi intézmények – például 
könyvtárak, közösségi központok és szociális szolgáltatóközpontok – számára, hogy 
további szerepet is betölthessenek mint digitális kompetenciafejlesztési központok, a 
digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos további szolgáltatások katalógusát 
kínálva;

32. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy külön prioritásként növeljék a digitális 
környezetben való tanulás különböző aspektusaira irányuló interdiszciplináris kutatás 
finanszírozását, különös hangsúlyt fektetve a pszichológia (viselkedési), módszertani, 
eszközökre vonatkozó, munkaerőpiaci és az új szakmákat érintő szempontokra;

33. bátorítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzeti rendszereket a felnőttek digitális 
oktatására, amelyek felkészítenék a formális oktatást végzett embereket a digitális 
környezetben való életre és munkavégzésre, és átképezné az Ipar 4.0-ban dolgozó 
embereket; hangsúlyozza, hogy az ilyen programoknak az alkalmazottak munkahelyein 
történő továbbképzésre és átképzésre kell összpontosítania az olyan szervezetek által 
szervezett külső tanfolyamok helyett, amelyek nem ismerik a vállalat sajátosságait.
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