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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienība ir balstīta uz kopīgu pamatvērtību kopumu; tā kā dalībvalstīm ir 
atbildība nodrošināt visiem vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai; tā kā dalībvalstīm būtu jārada 
apstākļi, kas veicina ikvienas personas digitālo kompetenču attīstīšanu, un jānodrošina 
vienlīdzīga piekļuve digitālajam saturam un pakalpojumiem, tostarp publiskā sektora 
iestāžu tīmekļa vietņu digitāla pieejamība un mobilās lietotnes; tā kā neaizsargātām 
grupām bieži vien nav piekļuves vai ir tikai ierobežota piekļuve digitālajiem resursiem, 
tostarp mūsdienīgām tehnoloģijām un aprīkojumam, kuru iegāde un uzturēšana ir 
saistīta ar lielām izmaksām, tādējādi radot arvien lielāku digitālo plaisu Savienībā un 
veicinot sociālo atstumtību;

B. tā kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra pirmajā principā uzsvērts, ka ir svarīgi saglabāt un 
iegūt prasmes, lai "nodrošinātu vienādas iespējas un piekļuvi darba tirgum", un tas 
paredz, ka ikvienam ir tiesības uz "kvalitatīvu un iekļaujošu vispārīgo un profesionālo 
izglītību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā 
piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū";

C. tā kā joprojām pastāv nevienlīdzība IT rīku un interneta pieejamības ziņā un tā kā 
vairākus reģionus, it īpaši lauku apvidus un mazāk attīstītus reģionus, negatīvi ietekmē 
slikta savienojamība; tā kā šis apstāklis mazina iespējas attīstīt digitālās prasmes un 
veicina digitālo plaisu un darba tirgu segmentāciju, turklāt situācija laika gaitā var 
pasliktināties; tā kā saskaņā ar ESAO Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 
2018. gada pētījumu daudzās mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem nebija pieejami 
datori; tā kā dalībvalstu starpā un dalībvalstīs būtiski atšķiras arī datoru pieejamība 
mācību iestādēs; tā kā 10 % mājsaimniecību ES lauku apvidos nav piekļuves fiksētā 
tīkla līnijas internetam un vēl 41 % nav pieejami platjoslas pakalpojumi;1 tā kā valstīs ar 
augstu urbanizācijas līmeni ir liels tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir augstākā 
izglītība un augstāks platjoslas un mobilā interneta pieejamības līmenis mājokļos, kā arī 
lielāka tādu iedzīvotāju daļa, kuriem ir pamata vai augstāks digitālo prasmju līmenis2;

D. tā kā 2019. gadā internetu izmantoja 85 % iedzīvotāju un tikai 58 % iedzīvotāju bija 
vismaz pamata digitālās prasmes3; tā kā digitālā pratība ir atkarīga no īpašiem 
sociālekonomiskiem aspektiem, dzimuma un vecuma, kā arī ģeogrāfiskiem un ar 
pieejamību saistītiem aspektiem, kas jārisina; tā kā darba tirgus strauji mainās un tiek 
lēsts, ka 65 % no bērniem, kuri tagad uzsākt mācības sākumskolā, galu galā strādās 
pilnīgi jauna veida darbvietās, kas patlaban vēl neeksistē4; 

E. tā kā joprojām ir liela atšķirība starp dzimumiem digitālo prasmju jomā un ir gaidāms, 

1 Eiropas Komisija, Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss, 2020. gads — rādītāji ES 27 dalībvalstīs un 
Apvienotajā Karalistē.
2 UNESCO darba dokuments par izglītības politiku "Managing tomorrow’s digital skills – what conclusions can 
we draw from international comparative indicators?" (Nākotnes digitālo prasmju pārvaldīšana: kādus 
secinājumus varam izdarīt no starptautiskajiem salīdzināmiem rādītājiem?), 17. lpp.
3 Eiropas Komisija, Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss, 2020. gads.
4 Pasaules Ekonomikas forums, "The future of jobs" (Darbvietu nākotne), 2018. gada septembris.
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ka tā palielināsies; tā kā tikai 17 % tehnoloģiju nozares darbvietās strādā sievietes, 
neraugoties uz to, ka augstākajā izglītībā 54 % studentu ir sievietes; tā kā saskaņā ar 
Eurostat datiem tikai katrs trešais zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un 
matemātikas (STEM) absolvents ir sieviete; tā kā centieni novērst ar dzimumu saistītus 
aizspriedumus un nevienlīdzību digitālajā nozarē ir nepietiekami; tā kā dzimumu 
atšķirība ir īpaši acīmredzama mākslīgā intelekta nozarē, kurā visā pasaulē tikai 22 % 
speciālistu ir sievietes, tādējādi tuvākajā nākotnē stiprinot vīriešu pozīciju digitālajā 
nozarē;

F. tā kā vecāka gadagājuma cilvēki ir neaizsargātāki pret digitālo atstumtību; tā kā tikai 
35 % cilvēku vecumā no 55 līdz 74 gadiem ir pamata digitālās prasmes salīdzinājumā ar 
82 % cilvēku vecumā no 16 līdz 24 gadiem;

G. tā kā Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi un saasinājusi dziļo nevienlīdzību attiecībā uz 
izglītības un digitālās savienojamības pieejamību vairākās ES dalībvalstīs un reģionos;

H. tā kā Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka krīze ir nesamērīgi skārusi vairākas 
nelabvēlīgākā situācijā esošas sociālās grupas, piemēram, romus, jo bieži vien atbilstīga 
IT aprīkojuma, interneta savienojama un elektroenerģijas trūkuma vai to nepieejamības 
dēļ digitālā izglītība viņu bērniem nav bijusi pieejama un/vai viņi to nav varējuši 
atļauties, un tas vēl vairāk ir palielinājis nevienlīdzību izglītības jomā;

I. tā kā Covid-19 pandēmija ir palielinājusi esošo nevienlīdzību interneta pieejamības 
jomā, ar ko saskaras personas ar invaliditāti un īpašām vajadzībām; tā kā saskaņā ar 
Eiropas Invaliditātes foruma datiem katra trešā persona ar invaliditāti nekad nav 
lietojusi internetu; tā kā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pants 
paredz prasību nodrošināt informācijas, kā arī komunikāciju tehnoloģiju un sistēmu 
pieejamību vienlīdzīgi ar citiem;

J. tā kā Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi digitālo prasmju trūkumu un to nozīmi visiem 
iedzīvotājiem neatkarīgi no nodarbinātības jomas un personīgās situācijas, kā arī 
nepieciešamību tās uzlabot, tostarp piedāvājot izglītību un apmācību; tā kā jāveic 
ieguldījumi digitālajā infrastruktūrā un iekārtās, lai audzēkņi, pedagogi un strādājošie, 
atrodoties mājās, varētu piedalīties attālinātās mācīšanās procesā un izglītojošos 
pasākumos; tā kā šai sakarā īpaša vērība būtu jāpievērš ģimenēm ar daudziem bērniem, 
vientuļajiem vecākiem un mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem; tā kā mācību 
procesa kvalitāte un pieejamība pandēmijas laikā ir bijusi atšķirīga atkarībā no 
infrastruktūras un iekārtu pieejamības, kā arī pedagogu ar digitālajām kompetencēm 
pieejamības, tostarp tādu pedagogu, kuriem ir spējas un vēlme pielāgot mācību 
metodes, kā arī atkarībā no izmantojama un pieejama digitālā satura, rīku, pakalpojumu 
un platformu pieejamības;

K. tā kā Covid-19 krīzes laikā līdz 32 % skolēnu un studentu nebija pieejams internets un 
digitālie rīki un tādējādi viņu piekļuve izglītībai bija ļoti ierobežota; tā kā digitālā plaisa 
agrīnā bērnībā negatīvi ietekmē nodarbinātības izredzes vēlāk dzīves laikā; tā kā pirms 
krīzes tikai 39 % skolotāju ES jutās labi vai ļoti labi sagatavoti, lai varētu izmantot 
digitālās tehnoloģijas mācību procesā, un starp dalībvalstīm bija ievērojamas atšķirības; 
tā kā Komisija savā Digitālās izglītības rīcības plānā 2021.–2027. gadam norādīja, ka 
dažās dalībvalstīs stundu skaits, ko skolēni velta izglītības aktivitātēm, pandēmijas laikā 
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ir samazinājies uz pusi; tā kā pat īslaicīgai izglītības iestāžu slēgšanai var būt 
ievērojama ietekme uz audzēkņiem un tā kā mācībām atvēlētā laika saīsināšana var 
negatīvi ietekmēt mācību rezultātus un palielināt esošo sociālo nevienlīdzību5; tā kā 
Covid-19 krīze ir parādījusi, ka, nosakot digitālās izglītības politikas mērķus, 
mehānismus un instrumentus, ir jāpiemēro vairāku ieinteresēto personu pieeja; 

L. tā kā apmācībai klasē joprojām ir ļoti būtiska nozīme, jo digitālajiem rīkiem nevajadzētu 
pilnībā aizstāt mācības klātienē un ar to saistītos ieguvumus; tā kā mācīšanās un 
mācīšanas procesam tiešsaistē, kā arī digitālajiem rīkiem arī turpmāk būtu tikai 
jāpapildina tradicionālās mācīšanās un mācīšanas metodes, kā arī pedagogu zināšanas 
un spriedumus; tā kā skolotāji un pedagogi joprojām ir atbildīgi par bērnu izglītošanu 
skolā; tā kā īpaša vērība jāpievērš bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs un 
pamatizglītības pirmajā posmā, kā arī bērniem ar īpašām izglītības vajadzībām, kuriem 
ir mācīšanās grūtības vai invaliditāte, kas apgrūtina viņu attālinātu mācīšanos;

M. tā kā ir nepieciešama pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšana, lai pielāgotos 
ilgtermiņa tāldarbam, kas Covid-19 krīzes dēļ kļūs arvien plašāk izplatīts; tā kā darba 
devējiem būtu jānodrošina digitālā apmācība un digitālās iekārtas visiem darba 
ņēmējiem, pievēršot īpašu vērību īpašām vajadzībām, tādām kā atbilstīgu iespēju 
nodrošināšana personām ar invaliditāti;

N. tā kā digitālās izglītības mērķis ir sagatavot audzēkņus, lai viņi varētu prasmīgi izmantot 
digitālās tehnoloģijas dažādās dzīves jomās;

O. tā kā pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšana, tostarp, izmantojot tiešsaistes mācības 
un attīstot visu iedzīvotāju digitālās prasmes, ir gan individuāla, gan arī sociāla atbildība 
un būtisks nosacījums, lai pielāgoties arvien lielākā mērā digitalizēta darba tirgus 
mainīgajām vajadzībām un jauniem darba apstākļiem, piemēram, tāldarbam, lai cīnītos 
pret diskrimināciju un darbvietu zudumu un uzlabotu piekļuvi pamata pakalpojumiem, 
kā arī lai novērstu digitālo un sociālo atstumtību, it īpaši vecāka gadagājuma iedzīvotāju 
vidū; tā kā agrīnai izglītībai un mūžizglītībai piemīt ievērojams potenciāls mazināt 
atšķirību starp darba tirgū pieejamajām prasmēm un vajadzībām; tā kā pārvietošanās 
ierobežojumu laikā komunikācija tiešsaistē bija viens no galvenajiem komunikācijas 
veidiem, lai ģimenes varētu sazināties;

P. tā kā digitālā pratība ātri kļūst par visuresošu prasmi, kas tiek prasīta arī darbvietās, 
kurās iepriekš ir bijusi vien ierobežota saistība ar digitālo jomu un kuras ar to nav 
bijušas saistītas, tostarp dažādos arodos vai darbvietās, kurās izmanto roku darbu;

Q. tā kā nav pētījumu par digitalizācijas stratēģijām un novērtējuma ziņojumu par 
atsevišķiem projektiem un valstu stratēģijām, ir sarežģīti noteikt skaidru saikni starp 
attiecīgo intervenci un novēroto digitālo prasmju pieaugumu; tā kā noteikti ir jāvāc 
kvalitatīvi dati un jāapmainās ar paraugpraksi dalībvalstu starpā, kā arī jāpiemēro 
vairāku ieinteresēto personu pieeja, iesaistot sociālos partnerus, it īpaši uzņēmumus, 

5 Komisijas Kopīgā pētniecības centra tehniskais ziņojums "The likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing literature and recent international datasets" (Covid-19 iespējamā ietekme uz 
izglītību: pārdomas, pamatojoties uz pieejamajām publikācijām un pēdējā laikā sagatavotajām starptautiskajām 
datu kopām), 2020.
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starptautiskās organizācijas, akadēmiskās aprindas un pilsonisko sabiedrību;

R. tā kā digitālā izglītība ir pastāvīgs mācību process, kas bieži vien ilgst visa mūža 
garumā; tā kā digitālās gatavības veicināšana vispārējās un profesionālās izglītības 
skolās, kā arī izglītības sistēmas personalizācija un inovācija var palīdzēt uzlabot 
mācību rezultātus visu vecumu izglītojamajiem, paaugstināt kvalitāti, veicināt 
iekļautību un palielināt izglītības efektivitāti, kā arī mazināt darbvietu polarizāciju; tā kā 
jebkurā digitālās izglītības stratēģijā būtu jāpiemēro mūžizglītības pieeja un šādai 
stratēģijai būtu jāaptver visas izglītības un mācību jomas gan formālajā, gan arī 
neformālajā izglītībā;

S. tā kā izglītība ir ieguldījums nākotnē un nozīmīgs instruments katra indivīda attīstībai 
un pašrealizācijai; tā kā digitālā izglītība varētu palīdzēt risināt tādas problēmas kā 
dezinformācija, radikalizācija, identitātes un datu zādzība, kā arī iebiedēšana un 
krāpšana tiešsaistē; tā kā izglītībai, apmācībai un mūžizglītībai būs būtiska nozīme 
taisnīgā pārejā uz digitālo ekonomiku;

T. tā kā profesionālā izglītība un apmācība (PIA) ir ļoti būtiska Eiropas izglītības sistēmu 
daļa, kas dod iespēju jauniešiem un pieaugušajiem iegūt kvalifikāciju un kompetences, 
kas viņiem ir nepieciešamas darbā un mūžizglītības procesā; tā kā aptuveni puse no 
visiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem Eiropas Savienībā ir absolvējuši PIA 
iestādes; tā kā PIA būs izšķiroša nozīme zaļās un digitālās pārkārtošanās problēmu 
risināšanā, kā arī PIA būs svarīga, lai nodrošinātu darba ņēmējiem kvalifikācijas, kas 
viņiem būs nepieciešamas ES darba tirgū,

1. uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka ne visi izglītojamie var piekļūt 
attālinātajam mācību procesam, un it īpaši tas attiecas uz personām nelabvēlīgākā 
situācijā un lauku un attālos apvidos dzīvojošajiem; aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt ieguldījumus kvalitatīvā digitālajā infrastruktūrā un iekārtās, digitālajā 
izglītībā un digitālo prasmju attīstībā un kvalifikācijā lauku, mazapdzīvotos, attālos un 
nomaļos reģionos, lai nodrošinātu ES vadošo lomu digitālā laikmeta veidošanā; atkārtoti 
aicina paredzēt vērienīgu budžetu ievērojamiem ieguldījumiem izglītībā; uzsver vairāku 
tādu Eiropas instrumentu lielo nozīmi, kurus var izmantot formālās un neformālās 
izglītības attīstībai, kā arī to, ka svarīgi ir ieguldījumi digitālajā pratībā, izglītības 
infrastruktūrā un digitālajās iekārtās skolās, piemēram, no Eiropas Strukturālā un 
investīciju fonda (ESIF), Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, programmas 
"Apvārsnis Eiropa", "Erasmus +", Eiropas Solidaritātes korpusa un jaunā Digitālās 
izglītības rīcības plāna; tāpat uzsver, ka būtiski ir nepieciešami arī ieguldījumi valsts 
līmenī; atgādina, ka vismaz 20 % finansējuma, kas tiks piešķirts saskaņā ar 
Atveseļošanas un noturības mehānismu, ir paredzēti digitālajai pārejai, kas var palīdzēt 
stiprināt izglītības sistēmu digitālās spējas;

2. aicina dalībvalstis nodrošinām visām mājsaimniecībām un valsts iestādēm elektrības 
pieslēgumu un piekļuvi ātrgaitas internetam, kā arī nepieciešamās iekārtas un IT rīkus, 
kam ir būtiska nozīme, lai uzlabotu skolēnu un studentu un viņu ģimeņu digitālās 
prasmes un veicinātu dalību tiešsaistes izglītībā; uzsver, ka saistībā ar attālināto 
mācīšanos ir jāatbalsta vecāki un bērni, nodrošinot viņiem nepieciešamo digitālo 
infrastruktūru, kā arī tehniskās un digitālās prasmes; uzsver, ka sociālekonomiskās 
situācijas atšķirības, kas veicina atšķirīgu piekļuves elektrībai, digitālajai 
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savienojamībai, digitālajām iekārtām un prasmēm līmeni, rada digitālo plaisu skolēnu 
un studentu starpā;

3. uzsver, ka pārskatītais Digitālās izglītības rīcības plāns jāpielāgo attiecīgajiem Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Eiropas 
dzimumu līdztiesības stratēģijai;

4. uzsver, ka īpaša vērība jāpievērš skolotāju, pedagogu un mācībspēku pastāvīgai 
apmācībai un apmācības pieejamībai, kā arī profesionālajai pilnveidei visos līmeņos, 
tostarp PIA; uzsver, ka skolotājiem, pedagogiem un mācībspēkiem jānodrošina digitālās 
iekārtas, lai viņi varētu uzlabot savas digitālās prasmes, tostarp prasmju vērtēšanas un 
sertifikācijas mehānismus, kā arī, lai viņi varētu izprast iespējamās problēmas 
skolēniem un studentiem, īstenojot tādas programmas kā e-mērķsadarbība, Eiropas 
Pieaugušo izglītības e-platforma (EPALE), "Erasmus+" un "School Education 
Gateway"; uzsver, ka skolotājiem, pedagogiem un mācībspēkiem visos līmeņos jābūt 
gan digitālās izglītības procesa plānošanas, gan arī īstenošanas centrā;

5. uzsver, ka ir jānodrošina efektīvs sociālais dialogs par PIA un pieaugušo izglītību, lai 
saskaņotu profesionālās izglītības efektīvu pārvaldību visos līmeņos, kā arī ir jāņem 
vērā visas kvalifikācijas un jāatzīst un jāapstiprina izglītība un darba pieredze, kā arī 
neformālā un ikdienējā mācīšanās;

6. uzsver, ka steidzami jāizstrādā politikas iniciatīvas, lai mazinātu digitālo prasmju 
trūkumu un uzlabotu digitālo pratību; aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt kopā, lai 
mazinātu nevienlīdzību izglītībā, likvidējot šķēršļus vienlīdzīgai piekļuvei un dalībai 
digitālajā izglītībā un visu vecumu izglītojamo un darba ņēmēju apmācībai, lai uzlabotu 
kvalifikāciju digitālajā jomā un risinātu digitālās atstumtības problēmu atbilstīgi Eiropas 
sociālo tiesību pīlāra principiem; uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš neaizsargātām 
grupām un minoritātēm, kurām digitālo prasmju trūkuma novēršana var būt veids, kā 
pārtraukt sociālās atstumtības un atstumtības no darba tirgus apburto loku;

7. uzsver, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai izglītības iestādes un mācībspēki būtu labi 
sagatavoti attālinātās mācīšanās procesam; aicina dalībvalstis un attiecīgās valsts un 
reģionālās iestādes nodrošināt atbilstīgu digitālo infrastruktūru, mācību materiālus un 
kvalificētus pedagogus, kas ir priekšnosacījums efektīva tiešsaistes mācību procesa 
nodrošināšanai; uzsver, ka pēc Covid-19 pandēmijas attālinātā mācīšanās varētu kļūt par 
daļu no mūsdienīga jaukta veida mācību procesa, proti, par integrētu hibrīdmācīšanās 
metodi, kas apvieno tradicionālās mācību metodes, tādas kā tiešs kontakts ar pedagogu, 
ar attālinātas un datorizētas mācīšanās elementiem; tomēr uzsver, ka attālinātās 
mācīšanās procesam nevajadzētu kļūt par standartu pirmsskolas vecuma un 
pamatizglītības pirmā posma bērniem un ka tai nevajadzētu pilnībā aizstāt mācības 
klātienē;

8. uzskata, ka dalībvalstīm būtu jātiecas digitālās tehnoloģijas visaptverošāk integrēt 
izglītības procesā, izstrādājot programmas un veicot mērķtiecīgus ieguldījumus ar 
galīgo mērķi nodrošināt, ka iedzīvotāji ir gatavi un sagatavoti nākotnes darbvietām, 
kurās nepieciešamas digitālās prasmes; uzsver, ka tādējādi tiktu nodrošināta iespēja 
dalībvalstīm un to iedzīvotājiem pilnvērtīgi izmanot digitālās pārejas potenciālu ES 
darba tirgū un gūt pēc iespējas lielāku labumu no uzņēmumu jauno darba metožu, tādu 
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kā tāldarbs, izmantošanas;

9. uzsver, ka ir jāpalielina sociālo partneru loma, nodrošinot, ka digitālās izglītības politika 
veicina koplīgumu slēgšanu par digitālo prasmju noteikšanu un regulējumu un 
pastāvīgu izglītošanos, apspriežoties ar sociālajiem partneriem par nepieciešamajām 
kompetencēm un atjauninot izglītības un mācību sistēmu programmas, kā arī 
sadarbojoties ar darba ņēmēju pārstāvjiem, lai attīstītu apmācību darbavietā, kas 
pielāgota darbaspēka vajadzībām;

10. aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu un ES finansēšanas instrumentu palīdzību, kad 
tas ir nepieciešams un iespējams, nodrošināt neaizsargātiem bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem ES piekļuvi atbilstīgiem tehnoloģiskiem resursiem un iekārtām, kas ļautu 
viņiem iegūt pamata digitālās prasmes, kas var nodrošināt daudz lielākas iespējas 
sociālās un ekonomiskās iekļautības jomā;

11. norāda, ka PIA var sniegt nozīmīgu devumu Eiropas zaļā kursa īstenošanā, palīdzot 
noteikt un īstenot tā dēvētās zaļās prasmes ekonomikas un visu iedzīvotāju interesēs; 
atgādina, ka Eiropas sociālo tiesību pīlārs, Prasmju programma Eiropai un Eiropas 
prasmju pilnveides pakts jāpielāgo "zaļajām prasmēm";

12. mudina dalībvalstis veicināt elastīgus izglītības modeļus un atbalstīt tālmācību, 
izmantojot tādus līdzekļus kā e-resursi, e-materiāli un bezmaksas attālinātās mācības;

13. brīdina, ka sociālā un izglītības nevienlīdzība agrā bērnībā negatīvi ietekmē izglītības 
līmeni un nodarbinātības iespējas turpmākajā dzīvē; atkārtoti uzsver, ka jāuzlabo 
piekļuve kvalitatīvai izglītībai un jāpieliek lielākas pūles digitālo un plašsaziņas līdzekļu 
prasmju attīstīšanai jau agrīnā vecumā; atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas paziņojumu, ka 
tiks ieviesta Eiropas Garantija bērniem, lai novērstu bērnu nabadzību; uzsver, ka 
dalībvalstīm jāpiešķir vismaz 5 % no dalītās pārvaldības Eiropas Sociālā fonda (ESF+) 
līdzekļiem, lai atbalstītu darbības, kas saistītas ar Eiropas Garantiju bērniem, un uzstāj, 
ka Eiropas Garantijai bērniem ir jāizveido atsevišķa budžeta pozīcija ESF+ ietvaros, 
paredzot piešķīrumu 20 miljardu EUR apmērā;

14. uzsver, ka Covid-19 krīzes rezultātā bez darba ir palikuši jau daudzi cilvēki, jo īpaši 
jaunieši, kuri biežāk ir nodarbināti nestabilā darbā; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas 
plānus pastiprināt Eiropas Garantiju jauniešiem; uzskata, ka būtu jāatbalsta visu 
jauniešu un it īpaši to jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) un kas 
iesaistās Garantijas jauniešiem shēmās, digitālo prasmju apguve un pilnveide, lai 
veicinātu pārkvalificēšanos un kvalifikācijas celšanu virzībā uz zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; uzsver, ka dalībvalstīm ir jāturpina ieguldīt pietiekami daudz ESF+ 
resursu pasākumos jauniešu nodarbinātības atbalstam un ka tādēļ saskaņā ar dalīto 
pārvaldību tām jāpiešķir vismaz 15 % no ESF+ resursiem mērķtiecīgām darbībām un 
strukturālām reformām, lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu nodarbinātību;

15. uzsver, ka ir jāmāca pamata digitālās prasmes un jāstiprina kritiskā domāšana un 
plašsaziņas līdzekļu izmantošanas prasmes bērniem un jauniešiem, jo tas viņiem ļaus 
novērtēt un pārvarēt apdraudējumu, ko rada viltus ziņas, kiberiebiedēšana, 
radikalizācija, kiberdrošības jautājumi un krāpšana, kā arī uzlabos viņu izpratni par datu 
privātumu; uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš mācību metodēm, nevis tikai digitālo 
rīku izmantošanai; uzsver mūžizglītības nozīmi, kā arī to, ka šai sakarā ir svarīgi 
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izglītības sistēmām nodrošināt pietiekamus resursus; šajā kontekstā uzsver, ka ir 
jāpalīdz mācībspēkiem veikt uzdevumu sagatavot studentus un mācekļus dzīvei un 
darbam digitālajā laikmetā;

16. uzsver, ka ir jāveicina vispārīgās prasmes, tādas kā empātija, radošums un problēmu 
risināšanas spējas STEM kompetenču jomās, it īpaši, lai izvērstu automatizāciju un MI 
sistēmu izmantošanu; norāda, ka ir jāveido kompetences, kas vajadzīgas, lai radītu un 
izmantotu MI balstītas tehnoloģijas ar mērķi pilnveidot ētisko satvaru, kas reglamentē 
šādu rīku izmantošanu, un veikt datu apstrādi; uzsver, ka uzņēmumiem, kas izmanto 
MI, robotiku un saistītās tehnoloģijas, ir pienākums nodrošināt pienācīgu 
pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu visiem attiecīgajiem darbiniekiem, lai viņi 
varētu iemācīties izmantot digitālos rīkus un strādāt ar kobotiem un citām jaunām 
tehnoloģijām, tādējādi pielāgojoties mainīgajām darba tirgus vajadzībām un arī turpmāk 
nodrošinot savu nodarbinātību; šai sakarā uzsver Eiropas sociālo partneru 
pamatnolīguma digitalizācijas jomā nozīmi; atgādina, ka šajā nolīgumā noteikta darba 
devēju atbildība nodrošināt darba ņēmēju pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu, it 
īpaši ņemot vērā darbavietu digitalizāciju;

17. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt politiku, kas nodrošina, ka personām ar invaliditāti ir 
vienādas iespējas un piekļuve kvalitatīvai digitālai izglītībai; aicina dalībvalstis 
sadarboties ar organizācijām, kas pārstāv personas ar dažādu invaliditāti, lai izvērtētu 
digitālās izglītības radītās problēmas un iespējas un lai personu ar invaliditāti īpašās 
vajadzības ņemtu vērā efektīvas digitālās izglītības politikas izstrādē; aicina dalībvalstis 
veicināt pieaugušo izglītību, kas sniedz mūžizglītības iespējas, veicināt piemērotību 
darba tirgum un nodrošināt, ka visi to iedzīvotāji, tostarp neaizsargātās grupas, gūst 
labumu no digitālās pārejas ES darba tirgū; aicina nodrošināt piekļūstamas un izmaksu 
ziņā pieejamas digitālo prasmju programmas, kas pielāgotas vecāka gadagājuma 
iedzīvotāju vajadzībām; aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgu priekšlikumu saistībā ar 
Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā laikposmam pēc 2020. gada, lai personām ar 
invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
un sistēmu piekļūstamību un pieejamību izmaksu ziņā;

18. atzinīgi vērtē priekšlikumu Padomes ieteikumam par PIA ilgtspējīgai konkurētspējai, 
sociālajam taisnīgumam un noturībai6; atbalsta priekšlikuma vispārējos mērķus 
modernizēt ES politiku PIA jomā, racionalizēt Eiropas sadarbības procesu PIA jomā un 
vienkāršot PIA pārvaldību; uzsver, ka PIA sistēmām jābūt vienlīdz nozīmīgām 
pieaugušajiem, kuriem nepieciešama pārkvalificēšanās un kvalifikācijas celšana; aicina 
Komisiju pieņemt holistisku pieeju PIA un pieaugušo izglītībai, kas aptver formālo un 
neformālo izglītību un ikdienējo mācīšanos; aicina Komisiju un dalībvalstis maksimāli 
palielināt centienus, lai veiktu ieguldījumus izmaksu ziņā pieejamā, piekļūstamā un 
iekļaujošā augstas kvalitātes PIA; aicina dalībvalstis PIA padarīt pievilcīgāku un 
pieejamāku pieaugušajiem un veidot spēcīgāku saikni un ciešāku sadarbību starp 
pieaugušo PIA un neformālo izglītību, lai veicinātu galvenās kompetences, tostarp labas 
pamatprasmes un digitālās prasmes, kā arī transversālās un citas dzīvesprasmes, kas 
nodrošina spēcīgu pamatu noturības veicināšanai, mūžilgai piemērotībai darba tirgum, 
sociālajai iekļautībai, aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai un personības attīstībai; uzsver, ka 
"zaļo prasmju" attīstība ir viens no pasākumiem, lai nodrošinātu kvalificētu darbaspēku, 

6 Komisijas 2020. gada 1. jūlija priekšlikums Padomes ieteikumam (COM(2020)0275).
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kas ir arī ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes virzītājspēks; tāpat aicina dalībvalstis 
izstrādāt efektīvas stratēģijas kvalifikācijas jomā, tostarp konkrētus mērķus to PIA un 
pieaugušo izglītības politikas jomā, lai sniegtu atbalstu strādājošajiem un 
bezdarbniekiem;

19. uzsver, ka ir jāuzrauga digitalizācijas ietekme, jāprognozē jauni darbvietu veidi un 
nepieciešamās kvalifikācijas un prasmes, kā arī jāizmanto šie dati, lai plānotu 
mūsdienīgus digitālās izglītības modeļus un programmas; aicina Komisiju noteikt 
skaidras pamatnostādnes attiecībā uz valstu digitālajām stratēģijām un uzlabot 
mehānismus, lai uzraudzību darbības saskaņā ar Digitālās izglītības rīcības plānu, kas 
palīdzēs veidot projektu sinerģijas šajā jomā un ļaus novērtēt īstenoto projektu 
efektivitāti un to ietekmi uz digitālo kompetenču attīstību; aicina attiecīgās valstu un 
reģionālās iestādes veicināt un sekmēt paraugprakses un zinātības apmaiņu un veikt 
esošo digitālās izglītības programmu kartēšanu, kā arī uzraudzīt galvenās ar tām 
saistītās ieinteresētās personas, pievēršot īpašu vērību to pieejamībai neaizsargātām 
grupām un izglītojamo sasniegumiem digitālo kompetenču, tostarp IT prasmju jomā, 
pamatizglītības pirmā un otrā posma līmenī; aicina dalībvalstis izvērtēt situāciju 
digitālās izglītības jomā Covid-19 pandēmijas laikā;

20. aicina dalībvalstis veicināt paraugprakses apmaiņu īstenojamas digitālās izglītības 
politikas izstrādes jomā, kā arī saistībā ar to, kā vislabāk risināt potenciālās problēmas, 
kas rodas saistībā ar digitālās izglītības reformu īstenošanu; uzsver nepieciešamību 
mācīties no Covid-19 krīzes, piemērojot dažu valstu labo praksi digitālo rīku 
izmantošanā izglītības nolūkos;

21. atgādina, ka Covid-19 krīze ir izgaismojusi vairāku ieinteresēto personu pieejas 
nepieciešamību izglītības politikā, iesaistot pedagogus un mācībspēkus, izglītojamos, 
vecākus, sociālos partnerus, NVO, vietējās iestādes un kopienu organizācijas gan valsts 
digitālās izglītības politikas plānošanā, gan arī īstenošanā, lai nodrošinātu šīs politikas 
atbilstību ES iedzīvotājiem un prioritāti piešķirtu izglītojamajiem; uzsver, ka digitālo 
prasmju trūkuma novēršanas procesā Eiropā ir svarīgi iesaistīti sociālos partnerus, it 
īpaši uzņēmumus un izglītības un mācību iestādes, kā arī pētniecības un inovācijas 
jomas pārstāvjus; aicina dalībvalstis veicināt iniciatīvas, ar kuru starpniecību uzņēmumi 
un jaunuzņēmumi var iepazīstināt ar augsto tehnoloģiju inovācijām un koplietot tās ar 
izglītojamajiem, tostarp rīkus un instrumentus, kas veicina digitālo mācīšanos; aicina 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību digitālās sertifikācijas jomā un veicināt šo pieeju 
galveno ieinteresēto personu, proti, kvalifikāciju piešķīrēju un sociālo partneru, tostarp 
darba devēju, vidū;

22. uzsver, ka digitālo prasmju un iespēju atšķirības starp dzimumiem ir ekonomiska, 
sociāla un kultūras problēma, kas būtu jārisina, izmantojot holistisku pieeju; aicina 
dalībvalstis nodrošināt dzimumu līdztiesību digitālās izglītības politikas jomā un 
mazināt esošās digitālo prasmju un iespēju atšķirības starp dzimumiem; uzsver, ka ir 
jāveicina STEM priekšmetu apguve un digitālā izglītība sieviešu un meiteņu vidū, kā arī 
viņu iesaiste darba tirgū IKT jomā;

23. atzinīgi vērtē Komisijas ierosmi veidot Eiropas digitālās izglītības centru, kas varētu 
sniegt atbalstu dalībvalstīm, izveidojot valstu konsultāciju pakalpojumu tīklu digitālās 
izglītības jomā, apvienot dažādas ieinteresētās personas, saistīt valstu un reģionālās 
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digitālās izglītības stratēģijas, uzraudzīt Digitālās izglītības rīcības plāna īstenošanu un 
līdzsekot digitālās izglītības attīstībai Eiropā;

24. uzskata — lai veicinātu veiksmīgu karjeru nākotnē, ir vajadzīgas tādas mācību 
programmas, kas veicina tehnoloģiju atbildīgu izmantošanu, apvienojot manuālās 
aktivitātes, spēles elementus, radošumu, izdomas spējas un sociālās prasmes, kas padara 
iespējamu cilvēku saziņu un veicina personīgu attiecību veidošanos, neizmantojot 
elektroniskās un digitālās ierīces;

25. uzsver, ka ir jāveicina skolēnu un studentu fiziskā aktivitāte, kas, iespējams, ir 
pasliktinājusies daudzo stundu dēļ, kas tiek pavadītas pie datora ekrāna, lielākoties 
īstenojot digitālo izglītību Covid-19 krīzes laikā; aicina dalībvalstis īstenot mērķtiecīgas 
kampaņas, lai vairotu izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību;

26. uzsver, ka ir svarīgi digitālo izglītību saistīt ar citām politikas jomām, lai parādītu, kā 
digitālā izglītība var palīdzēt veicināt vienlīdzību un mazināt diskrimināciju, kā arī 
veicināt iekļaujošāku, inovatīvu un zaļāku ekonomiku;

27. aicina dalībvalstis atbalstīt un veicināt sadarbību, tostarp pārrobežu sadarbību, izglītības 
un mācību iestāžu starpā, īstenojot centienus digitālo tehnoloģiju izmantošanu integrēt 
un aktualizēt izglītības un mācību iestādēs un veicināt augstāku digitālo prasmju 
apguves līmeni;

28. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts programmas pamatizglītības otrā posma izglītības 
iestādēs, lai veicinātu absolventu IT jomā skaita pieaugumu; uzsver, ka šādas 
programmas var izstrādāt sadarbībā ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem un 
universitātēm;

29. atzinīgi vērtē Komisijas centienus digitalizēt izglītību un iegūto kvalifikāciju, tostarp 
jauno Europass platformu un plānoto Europass digitālo akreditācijas infrastruktūru; 
vienlaikus vērš uzmanību uz nepieciešamību uzlabot Europass platformas 
funkcionalitāti attiecībā uz darba un kursu piedāvājumu meklēšanu un saņemšanu, uz 
nepieciešamību veikt attiecīgus informācijas atjauninājumus platformā attiecībā uz 
pašreizējiem kursiem, mācībām un darba piedāvājumiem un uz nepieciešamību 
izraudzīties iestādes, kas atbild par šo procesu;

30. aicina dalībvalstis aktīvāk popularizēt jauno Europass platformu skolu, skolotāju, 
universitāšu, izglītojamo, izglītības un mācību iestāžu un darba devēju vidū;

31. mudina dalībvalstis radīt iespējas vietējām iestādēm, piemēram, bibliotēkām, 
sabiedriskās dzīves centriem un sociālo pakalpojumu centriem, lai tie varētu uzņemties 
papildu funkcijas kā digitālās kompetences attīstības centri, piedāvājot papildu 
pakalpojumu kopumu, kas saistīts ar digitālo kompetenču attīstību;

32. aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt prioritāti finansējuma palielināšanai starpnozaru 
pētījumiem par mācīšanās digitālajā vidē dažādiem aspektiem, liekot īpašu uzsvaru uz 
psiholoģiskiem (uzvedības), metodoloģiskiem, ar rīkiem saistītiem un darba tirgu 
saistītiem, kā arī jaunu profesiju aspektiem;

33. aicina dalībvalstis veidot valsts pieaugušo digitālās izglītības sistēmas, kas sagatavotu 
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cilvēkus, kuri ieguvuši formālo izglītību, dzīvei un darba digitālajā vidē un 
pārkvalificētu personas, kuras ir strādājošie ceturtās industriālās revolūcijas laikā; 
uzsver, ka šādās programmās uzsvars jāliek uz pārkvalificēšanos un kvalifikācijas 
celšanu darba ņēmēju darbavietās, nevis ārējos kursos, ko organizē struktūras, kurām 
nav zināšanu par uzņēmuma specifiku.
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