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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európska únia je založená na súbore spoločných základných hodnôt; keďže 
členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaniu 
pre všetkých; keďže členské štáty by mali vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj 
digitálnych zručností pre všetkých a zabezpečiť rovnaký prístup k digitálnemu obsahu 
a službám vrátane zabezpečenia digitálnej prístupnosti webových sídel a mobilných 
aplikácií verejných subjektov; keďže zraniteľné skupiny často nemajú žiadny alebo len 
obmedzený prístup k digitálnym zdrojom vrátane moderných technológií a vybavenia, 
ktorých získanie a údržba sú nákladné, čo vedie k zväčšujúcim sa rozdielom 
v digitálnom prístupe v Únii a prispieva k sociálnemu vylúčeniu;

B. keďže v prvej zásade Európskeho piliera sociálnych práv sa uvádza význam udržiavania 
a získavania zručností na „zabezpečenie rovnakých príležitostí a prístupu na trh práce“ 
a keďže sa v nej stanovuje, že každý má právo na „kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, 
odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu 
umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na 
trhu práce“;

C. keďže rozdiely v prístupe k IT nástrojom a k internetu stále existujú a keďže mnohé 
regióny, najmä vidiecke oblasti a znevýhodnené regióny, sa vyznačujú zlou 
pripojiteľnosťou; keďže v dôsledku toho sa znižujú možnosti rozvoja digitálnych 
zručností a keďže to prispieva k digitálnej priepasti a k rozdielom na trhoch práce, ktoré 
sa časom môžu prehĺbiť; keďže podľa štúdie OECD s názvom Program pre 
medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA) z roku 2018 mnoho domácností s nízkymi 
príjmami nemá prístup k počítaču; keďže prístup k počítačom v školách sa tiež výrazne 
líši medzi členskými štátmi a v rámci nich; keďže 10 % domácností vo vidieckych 
oblastiach EÚ nemá prístup k pevnému internetu a ďalších 41 % domácností nemá 
prístup k širokopásmovému pripojeniu1; keďže krajiny s vysokou úrovňou urbanizácie, 
vysokým podielom obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním a vyššou úrovňou 
širokopásmového pripojenia a prístupu k mobilnému internetu v domácnostiach majú 
tiež viac občanov so základnými alebo pokročilými digitálnymi zručnosťami2;

D. keďže v roku 2019 85 % občanov používalo internet a len 58 % malo aspoň základné 
digitálne zručnosti3; keďže úroveň digitálnej gramotnosti sa vyznačuje osobitnými 
sociálno-ekonomickými, ako aj rodovými, vekovými a geografickými aspektmi a 
aspektmi týkajúcimi sa prístupnosti, ktoré sa musia riešiť; keďže situácia v oblasti 
zamestnanosti sa rýchlo vyvíja a odhaduje sa, že 65 % dnešných detí, ktoré nastupujú 
do základných škôl, bude napokon pracovať na úplne nových typoch pracovných miest, 

1 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti Komisie 2020 – hodnoty pre EÚ27 a Spojené kráľovstvo.
2 Pracovný dokument UNESCO o politike vzdelávania s názvom Managing tomorrow’s digital skills – what 
conclusions can we draw from international comparative indicators? (Riadenie digitálnych zručností budúcnosti 
– aké závery môžeme vyvodiť z medzinárodných komparatívnych ukazovateľov?), s. 17.
3 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti Komisie 2020.
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ktoré ešte neexistujú4; 

E. keďže stále pretrvávajú výrazné rodové rozdiely v digitálnych zručnostiach a očakáva 
sa, že sa zväčšia; keďže ženy zastávajú len 17 % pracovných miest v sektore technológií 
aj napriek tomu, že tvoria 54 % študentov v terciárnom vzdelávaní; keďže podľa 
Eurostatu je len jeden z troch absolventov vedy, technológie, inžinierstva a matematiky 
(STEM) ženou; keďže úsilie zamerané na boj proti rodovým predsudkom a nerovnosti 
v digitálnom sektore nie je dostatočné; keďže rodové rozdiely sú zrejmé najmä v 
odvetví umelej inteligencie, kde ženy tvoria len 22 % odborníkov na celom svete, čím 
sa pre blízku budúcnosť upevňuje selektívne mužské smerovanie pre digitálny sektor;

F. keďže staršie osoby sú zraniteľnejšie voči digitálnemu vylúčeniu; keďže len 35 % osôb 
vo veku 55 – 74 rokov má základné digitálne zručnosti v porovnaní s 82 % osôb 
vo veku 16 – 24 rokov;

G. keďže pandémia ochorenia COVID-19 odhalila a prehĺbila výrazné nerovnosti 
v prístupe k vzdelávaniu a digitálnej pripojiteľnosti v niektorých krajinách a regiónoch 
v EÚ;

H. keďže pandémia ochorenia COVID-19 odhalila, že isté znevýhodnené sociálne skupiny, 
ako sú Rómovia, boli neprimerane zasiahnuté krízou, keďže digitálne vzdelávanie často 
nebolo pre ich deti prístupné a/alebo cenovo dostupné z dôvodu nedostatku vhodného 
IT vybavenia alebo IT vybavenia vôbec, pripojenia na internet a elektriny, čím sa ešte 
viac prehĺbili nerovnosti vo vzdelávaní;

I. keďže v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa ešte zhoršili existujúce nevýhody, 
ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami pri prístupe na 
internet; keďže podľa Európskeho fóra zdravotného postihnutia jedna z troch osôb 
so zdravotným postihnutím nikdy nepoužila internet; keďže v článku 9 Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím sa stanovuje požiadavka prístupu 
k informačným a komunikačným technológiám a systémom na rovnakom základe 
s ostatnými;

J. keďže pandémia ochorenia COVID-19 odhalila nedostatok digitálnych zručností, ich 
význam pre všetkých občanov bez ohľadu na pracovnú oblasť alebo osobnú situáciu 
a potrebu ich zlepšenia, a to aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy; keďže 
je potrebné investovať do digitálnej infraštruktúry a vybavenia, ktoré by študentom, 
učiteľom a pracovníkom umožnili zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní doma 
a vo vzdelávacích zariadeniach; keďže v tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala 
venovať mnohodetným rodinám, osamelým rodičom a domácnostiam s nízkym 
príjmom; keďže kvalita a dostupnosť výučby počas pandémie sa líši v závislosti 
od dostupnosti infraštruktúry a zariadení, prítomnosti pedagógov s digitálnymi 
zručnosťami vrátane schopnosti a ochoty upraviť učebné metódy a existencie 
použiteľného a prístupného digitálneho obsahu, nástrojov, služieb a platforiem;

K. keďže až 32 % žiakov a študentov nemalo počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia 
COVID-19 prístup k internetu a digitálnym nástrojom, čo znamená, že malo veľmi 
obmedzený prístup k vzdelávaniu; keďže digitálna priepasť v ranom detstve má 

4 Svetové ekonomické fórum, The Future of Jobs (Budúcnosť pracovných miest), september 2018.
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negatívny vplyv na vyhliadky na zamestnanie v neskoršom živote; keďže pred krízou 
len 39 % učiteľov v EÚ cítilo, že sú dobre alebo veľmi dobre pripravení používať 
digitálne technológie na výučbu, pričom medzi členskými štátmi existovali výrazné 
rozdiely; keďže Komisia vo svojom akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 
2021 – 2027 poukázala na to, že počas pandémie sa v niektorých členských štátoch 
počet hodín, ktoré žiaci trávia vykonávaním vzdelávacích činností, znížil o polovicu; 
keďže aj dočasné zatvorenie vzdelávacích zariadení môže mať značné dôsledky pre 
žiakov a keďže skrátenie vyučovacieho času môže mať nepriaznivý vplyv na 
vzdelávacie výstupy a prehĺbiť existujúce sociálne nerovnosti5; keďže kríza spôsobená 
pandémiou ochorenia COVID-19 poukázala na to, že pri vymedzovaní cieľov, 
mechanizmov a prostriedkov politík digitálneho vzdelávania je potrebné zaujať prístup 
spočívajúci v zapojení viacerých zainteresovaných strán; 

L. keďže prezenčná odborná príprava naďalej zostáva nevyhnutná, pretože digitálne 
nástroje by nemali plne nahradiť prezenčné vyučovanie a výhody, ktoré sú s ním 
spojené; keďže dištančné vzdelávanie a výučba, ako aj digitálne nástroje, by mali 
naďalej dopĺňať bežné vzdelávacie a učebné metódy, ako aj odborné znalosti a 
rozhodnutia pedagógov; keďže učitelia a pedagógovia sú naďalej zodpovední za 
vzdelávanie detí v školách; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom v 
predškolskom veku, žiakom základných škôl a deťom s osobitnými vzdelávacími 
potrebami, ktoré majú problém s učením alebo zdravotné postihnutie, v dôsledku 
ktorého je pre ne dištančné učenie sa ťažšie;

M. keďže s cieľom prispôsobiť sa dlhodobým podmienkam telepráce, ktoré sa majú v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 ešte viac rozšíriť, je 
potrebná rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností; keďže zamestnávatelia by mali 
poskytovať digitálnu odbornú prípravu a digitálne vybavenie všetkým zamestnancom, 
pričom by mali venovať náležitú pozornosť osobitným potrebám, ako je zabezpečenie 
vhodných zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím;

N. keďže cieľom digitálneho vzdelávania je pripraviť študentov na zručné používanie 
digitálnych technológií v rôznych oblastiach života;

O. keďže zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia, a to aj prostredníctvom odbornej 
prípravy online a rozvoja digitálnych zručností pre všetkých, sú individuálnou, ako aj 
sociálnou zodpovednosťou a majú zásadný význam pre prispôsobenie sa meniacim sa 
potrebám čoraz digitalizovanejšieho trhu práce a novým pracovným realitám, ako je 
telepráca, s cieľom bojovať proti diskriminácii a strate pracovných miest, zlepšiť prístup 
k základným službám a riešiť problém digitálneho a sociálneho vylúčenia, najmä pokiaľ 
ide o staršie osoby; keďže vzdelávanie v ranom detstve a celoživotné vzdelávanie majú 
značný potenciál odstrániť rozdiely medzi dostupnými zručnosťami a potrebami trhu 
práce; keďže počas obdobia obmedzenia pohybu bola online komunikácia jedným z 
hlavných prostriedkov komunikácie, prostredníctvom ktorého mohli rodiny zostať v 
kontakte;

5 Spoločné výskumné centrum Komisie, technická správa s názvom The likely impact of COVID-19 on education: 
Reflections based on the existing literature and recent international datasets (Pravdepodobný vplyv ochorenia 
COVID-19 na vzdelávanie: Úvahy založené na existujúcej literatúre a nedávnych medzinárodných súboroch 
údajov), 2020.
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P. keďže digitálna gramotnosť sa rýchlo stáva všadeprítomnou zručnosťou potrebnou pre 
pracovné miesta, ktoré v minulosti len slabo súviseli s digitálnou sférou alebo s ňou 
nesúviseli vôbec, a to vrátane manuálnej práce a pracovných miest, ktoré si vyžadujú 
odborné vzdelanie;

Q. keďže je ťažké určiť jasnú súvislosť medzi daným zásahom a pozorovaným nárastom 
digitálnych kvalifikácií v dôsledku nedostatočného výskumu stratégií digitalizácie a 
nedostatku hodnotiacich správ týkajúcich sa individuálnych projektov, ako aj národných 
stratégií; keďže je jednoznačne potrebné zhromažďovať kvalitné údaje a zabezpečiť 
výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a zároveň zaujať prístup 
spočívajúci v zapojení viacerých zainteresovaných strán vrátane sociálnych partnerov, a 
to najmä podnikov, medzinárodných organizácií, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti;

R. keďže digitálne vzdelávanie je nepretržitým a často celoživotným vzdelávacím 
procesom; keďže podpora digitálnej pripravenosti všeobecných a odborných škôl, ako 
aj individualizácia a inovácie vo vzdelávacích systémoch, môžu pomôcť zlepšiť 
vzdelávacie výstupy vzdelávajúcich sa osôb všetkých vekových kategórií, prispieť k 
dosiahnutiu väčšej spravodlivosti, zvýšiť kvalitu, inkluzívnosť a účinnosť vzdelávania 
a riešiť polarizáciu pracovných miest; keďže v rámci každej stratégie v oblasti 
digitálneho vzdelávania by sa mal uplatňovať prístup spočívajúci v celoživotnom 
vzdelávaní a keďže každá takáto stratégia by mala zahŕňať všetky oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy, a to v kontexte formálneho aj neformálneho vzdelávania;

S. keďže vzdelávanie je investíciou do budúcnosti a dôležitým nástrojom rozvoja a 
sebarealizácie každého jednotlivca; keďže digitálne vzdelávanie by mohlo pomôcť 
riešiť výzvy, akými sú dezinformácie, radikalizácia, krádež totožnosti a údajov, 
kybernetické šikanovanie a online podvody; keďže vzdelávanie, odborná príprava a 
celoživotné vzdelávanie budú zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o spravodlivý 
prechod na digitálne hospodárstvo;

T. keďže odborné vzdelávanie a príprava (OVP) sú základnou súčasťou európskych 
vzdelávacích systémov, ktorými sa mladým ľuďom a dospelým poskytujú kvalifikácie a 
zručnosti potrebné na zamestnanie a celoživotné vzdelávanie; keďže OVP predstavujú 
približne polovicu absolventov vyššieho sekundárneho vzdelávania v Európskej únii; 
keďže OVP budú zohrávať významnú úlohu pri riešení výziev spojených so zelenou a 
digitálnou transformáciou a budú mať zásadný význam pre poskytovanie kvalifikácií 
potrebných na trhu práce EÚ pracovníkom;

1. zdôrazňuje, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, že nie všetky vzdelávajúce sa 
osoby majú prístup k dištančnému vzdelávaniu, a to najmä tie osoby, ktoré pochádzajú 
zo znevýhodneného prostredia, a tie, ktoré žijú vo vidieckych a vzdialených oblastiach; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili investície do kvalitnej digitálnej 
infraštruktúry a vybavenia, digitálneho vzdelávania a rozvoja digitálnych zručností a 
kvalifikácií vo vidieckych, riedko osídlených, vzdialených a okrajových oblastiach s 
cieľom zabezpečiť, že EÚ zaujme vedúcu pozíciu pri formovaní digitálneho veku; 
znovu pripomína svoje opakované žiadosti o ambiciózny rozpočet a značné investície 
určené na vzdelávanie; zdôrazňuje význam viacerých nástrojov EÚ na rozvoj 
formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj investícií do digitálnej gramotnosti, 
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vzdelávacej infraštruktúry a digitálneho vybavenia v školách, ako sú európske 
štrukturálne a investičné fondy, Nástroj na prepájanie Európy, Horizont Európa, 
Erasmus+, Európsky zbor solidarity a nový akčný plán digitálneho vzdelávania; okrem 
toho zdôrazňuje, že sú nevyhnutné aj investície na vnútroštátnej úrovni; pripomína, že 
aspoň 20 % finančných prostriedkov, ktoré sa majú poskytnúť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, sa vyčlenilo na digitálnu transformáciu, ktorá by mohla 
pomôcť posilniť digitálnu kapacitu vzdelávacích systémov;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že všetky domácnosti a verejné inštitúcie budú 
mať prístup k elektrine a vysokorýchlostnému internetu, ako aj k potrebnému vybaveniu 
a IT nástrojom, ktoré majú zásadný význam pre zlepšenie digitálnych zručností 
študentov a ich rodín a pre účasť na online vzdelávaní; zdôrazňuje, že v súvislosti s 
dištančným vzdelávaním je potrebné podporiť rodičov a deti tým, že sa im poskytne 
potrebná digitálna infraštruktúra, ako aj technické a digitálne zručnosti; zdôrazňuje, že 
rozdiely v sociálno-ekonomickom zázemí, ktoré vedú k rôznym stupňom prístupu k 
elektrine, digitálnej pripojiteľnosti, digitálnemu vybaveniu a zručnostiam, vytvárajú 
digitálnu priepasť medzi študentmi;

3. zdôrazňuje, že je potrebné zosúladiť revidovaný akčný plán digitálneho vzdelávania s 
príslušnými zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a európskou stratégiou pre rodovú rovnosť;

4. zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť ďalšej odbornej príprave a 
prístupu k nej, ako aj profesijnému rozvoju učiteľov, školiteľov a pedagógov na 
všetkých úrovniach vrátane OVP; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať im digitálne 
vybavenie s cieľom zlepšiť ich digitálne zručnosti, vrátane hodnotenia zručností a 
mechanizmov certifikácie, ako aj ich pochopenie možných výziev pre študentov 
prostredníctvom programov, ako sú eTwinning, Elektronická platforma vzdelávania 
dospelých v Európe (EPALE), Erasmus+ a School Education Gateway; zdôrazňuje, že 
je potrebné zaradiť učiteľov, školiteľov a pedagógov na všetkých úrovniach do centra 
procesu digitálneho vzdelávania, a to pri jeho navrhovaní, ako aj vykonávaní;

5. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť účinný sociálny dialóg o OVP a vzdelávaní 
dospelých s cieľom upevniť účinnú správu odbornej prípravy na všetkých úrovniach a 
že je tiež potrebné rešpektovať úplné kvalifikácie a uznávanie a potvrdzovanie odbornej 
prípravy, pracovných skúseností a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu rozvíjať politické iniciatívy zamerané na zníženie 
rozdielov v oblasti digitálnych zručností a zvýšenie digitálnej gramotnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na znižovaní nerovností vo vzdelávaní tým, 
že budú odstraňovať prekážky v rovnakom prístupe k digitálnemu vzdelávaniu a k 
odbornej príprave a v účasti na nich pre vzdelávajúce sa osoby a pracovníkov všetkých 
vekových kategórií s cieľom zlepšiť digitálne kvalifikácie a riešiť digitálne vylúčenie v 
súlade s Európskym pilierom sociálnych práv; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zraniteľným skupinám a menšinám, pre ktoré prekonanie rozdielov v 
oblasti digitálnych zručností môže znamenať prostriedok na prelomenie začarovaného 
kruhu sociálneho a pracovného vylúčenia;

7. zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, že vzdelávacie inštitúcie a pedagógovia 



PE657.258v02-00 8/14 AD\1219185SK.docx

SK

budú dobre pripravení poskytovať dištančné vzdelávanie; vyzýva členské štáty a 
príslušné vnútroštátne a regionálne orgány, aby poskytli primeranú digitálnu 
infraštruktúru, učebné materiály a kvalifikovaných učiteľov, čo je predpokladom pre 
účinné poskytovanie dištančného vzdelávania; zdôrazňuje, že po pandémii ochorenia 
COVID-19 by sa dištančné vzdelávanie mohlo stať súčasťou moderného prístupu 
spočívajúceho v zmiešanom učení, konkrétne integrovanej, hybridnej metódy 
vzdelávania, ktorá spája tradičné vzdelávacie metódy, t. j. priamy kontakt so 
školiteľom, s činnosťami na diaľku vykonávanými pomocou počítačov; zdôrazňuje 
však, že dištančné vzdelávanie by sa nemalo stať normou pre deti v predškolskom veku 
a žiakov základných škôl a nemalo by v plnom rozsahu nahradiť prezenčné vyučovanie;

8. domnieva sa, že členské štáty by sa mali usilovať o komplexnejšie začlenenie 
digitálnych technológií do vzdelávania tým, že budú vytvárať programy a cielené 
investície s konečným cieľom zabezpečiť, že ich občania budú pripravení na budúce 
pracovné pozície, ktoré si vyžadujú digitálne zručnosti; zdôrazňuje, že to by členským 
štátom a ich občanom umožnilo využiť plný potenciál digitálnej transformácie na trhu 
práce EÚ a v plnej miere využívať súčasné používanie nových pracovných metód, ako 
je telepráca, podnikmi;

9. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť úlohu sociálnych partnerov tým, že sa zabezpečí, že 
v rámci politiky digitálneho vzdelávania sa budú podporovať kolektívne zmluvy 
týkajúce sa vymedzenia a regulácie digitálnych zručností a ďalšej odbornej prípravy, a 
to konzultáciami so sociálnymi partnermi o potrebách spôsobilosti a aktualizácii 
učebných osnov systémov vzdelávania a odbornej prípravy a prostredníctvom 
spolupráce so zástupcami pracovníkov s cieľom navrhnúť odbornú prípravu na 
pracovisku prispôsobenú potrebám pracovnej sily;

10. vyzýva členské štáty, aby s podporou Komisie a pomocou nástrojov financovania EÚ, 
ak sú oprávnené a dostupné, zabezpečili, že zraniteľné deti, mladí ľudia a dospelí v EÚ 
budú mať prístup k primeraným technologickým zdrojom a vybaveniu, ktoré im 
umožnia získať základné digitálne zručnosti, ktoré môžu znásobiť ich príležitosti na 
sociálne a hospodárske začlenenie;

11. konštatuje, že OVP môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej 
dohody tým, že pomôžu vymedziť a vykonávať tzv. zelené zručnosti pre hospodárstvo a 
pre všetkých ľudí; pripomína, že Európsky pilier sociálnych práv, program v oblasti 
zručností pre Európu a európsky pakt pre zručnosti sa musia zosúladiť so zelenými 
zručnosťami;

12. nabáda členské štáty, aby presadzovali pružné modely vzdelávania a podpory pre osoby 
vzdelávajúce sa dištančnou formou s využitím takých prostriedkov, ako sú elektronické 
zdroje, elektronické materiály a bezplatná online odborná príprava;

13. varuje, že sociálne nerovnosti a nerovnosti v oblasti vzdelávania v ranom detstve majú 
negatívny vplyv na dosiahnutý stupeň vzdelania a vyhliadky na zamestnanie v 
neskoršom veku; opakuje, že je potrebné zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 
vynaložiť intenzívnejšie úsilie na rozvoj digitálnych a mediálnych zručností v ranom 
veku; víta oznámenie Komisie o úmysle zaviesť európsku záruku pre deti s cieľom 
riešiť chudobu detí; zdôrazňuje, že členské štáty by mali vyčleniť aspoň 5 % 
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prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF+) v rámci zdieľaného riadenia na 
podporu činností v rámci európskej záruky pre deti, a trvá na tom, aby sa pre európsku 
záruku pre deti vytvoril samostatný rozpočtový riadok v rámci ESF+ s finančnými 
prostriedkami vo výške 20 miliárd EUR;

14. zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 už teraz pripravila veľa ľudí o 
zamestnanie, a to najmä mladých ľudí, ktorí majú stále častejšie neisté zamestnanie; v 
tejto súvislosti víta plány Komisie zamerané na posilnenie európskej záruky pre 
mladých ľudí; domnieva sa, že mladí ľudia vo všeobecnosti a najmä tí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), ktorí sa 
prihlásia do systému záruky pre mladých ľudí, by sa mali podporovať pri rozvoji a 
zlepšovaní digitálnych zručností, aby sa uľahčilo zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia smerom k zelenej a digitálnej transformácii; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby členské štáty naďalej investovali dostatočné zdroje z ESF+ do opatrení na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, a preto by mali vyčleniť aspoň 15 % svojich zdrojov z 
ESF+ v rámci zdieľaného riadenia na cielené opatrenia a štrukturálne reformy na 
podporu kvalitnej zamestnanosti mladých ľudí;

15. zdôrazňuje, že treba vyučovať základné digitálne zručnosti a posilniť zručnosti 
kritického myslenia a využívania médií u detí a mladých ľudí, čo im umožní posúdiť a 
prekonať hrozby falošných správ, kybernetického šikanovania, radikalizácie, 
kybernetickej bezpečnosti a podvodov, ako aj zvýšiť ich informovanosť o ochrane 
údajov; zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať učebným metódam, 
a nielen používaniu digitálnych nástrojov; zdôrazňuje význam celoživotného 
vzdelávania a v tejto súvislosti aj poskytovania dostatočných zdrojov vzdelávacím 
systémom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné pomôcť pedagogickým 
zamestnancom zvládnuť výzvu, akou je príprava študentov a učňov na život a prácu 
v digitálnom veku;

16. zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať mäkké zručnosti, ako sú ľudská empatia, 
tvorivosť a schopnosti v oblasti  riešenia problémov v rámci zručností v oblasti STEM, 
a to najmä s cieľom zavádzať automatizáciu a systémy umelej inteligencie; poukazuje 
na potrebu budovať zručnosti potrebné na vytváranie a používanie technológií 
založených na umelej inteligencii, na zlepšovanie etického rámca, ktorý upravuje 
používanie takýchto nástrojov, a na spracúvanie údajov; zdôrazňuje, že spoločnosti, 
ktoré zavádzajú umelú inteligenciu, robotiku a súvisiace technológie, sú zodpovedné za 
poskytovanie primeranej rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností všetkým 
dotknutým zamestnancom, aby sa naučili používať digitálne nástroje a pracovať so 
spolupracujúcimi robotmi (cobotmi) a inými novými technológiami, a tak sa 
prispôsobili meniacim sa potrebám trhu práce a udržali si zamestnanie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam rámcovej dohody európskych sociálnych partnerov o digitalizácii; 
pripomína, že v tejto dohode sa uvádza zodpovednosť zamestnávateľov za zvyšovanie 
úrovne zručností a rekvalifikáciu pracovníkov, najmä s ohľadom na digitalizáciu 
pracovných miest;

17. zdôrazňuje význam rozvoja politík, ktorými sa osobám so zdravotným postihnutím 
zabezpečia rovnaké príležitosti a prístup ku kvalitnému digitálnemu vzdelávaniu; 
nabáda členské štáty, aby pracovali s organizáciami, ktoré zastupujú osoby s rôznymi 
druhmi zdravotného postihnutia, s cieľom preskúmať výzvy a príležitosti spojené s 
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digitálnym vzdelávaním a zohľadniť osobitné potreby osôb so zdravotným postihnutím 
pri vypracúvaní účinných politík digitálneho vzdelávania; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali vzdelávanie dospelých, ktoré poskytuje príležitosti na celoživotné 
vzdelávanie, zlepšili zamestnateľnosť a zabezpečili, že všetci ich občania budú môcť v 
plnej miere využívať digitálnu transformáciu na trhu práce EÚ, a to vrátane 
zraniteľných skupín; žiada prístupné a cenovo dostupné programy digitálnych zručností 
prispôsobené potrebám starších osôb; naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny návrh v rámci európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na 
obdobie po roku 2020 s cieľom zabezpečiť cenovú dostupnosť a účinnú prístupnosť 
informačných a komunikačných technológií a systémov pre osoby so zdravotným 
postihnutím na rovnakom základe s ostatnými;

18. víta návrh odporúčania Rady týkajúceho sa OVP pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť6; podporuje celkové ciele návrhu, ktorými sú 
modernizácia politiky EÚ v oblasti OVP, zefektívnenie európskej spolupráce v tomto 
procese a zjednodušenie riadenia OVP; zdôrazňuje, že systémy OVP by mali zohrávať 
rovnako dôležitú úlohu pre dospelých, ktorí potrebujú zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu; vyzýva Komisiu, aby zaujala holistický prístup k OVP a vzdelávaniu 
dospelých spočívajúci vo formálnom a neformálnom vzdelávaní a informálnom učení 
sa; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby maximalizovali svoje úsilie o investovanie do 
cenovo dostupného, prístupného, inkluzívneho a vysoko kvalitného OVP; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili väčšiu atraktívnosť a prístupnosť OVP pre vzdelávajúcich 
sa dospelých a vytvorili silnejšie väzby a užšiu spoluprácu medzi OVP pre dospelých a 
neformálnym vzdelávaním dospelých s cieľom podporiť kľúčové kompetencie vrátane 
dobrých základných zručností, digitálnych zručností a prierezových a iných životných 
zručností, ktoré poskytujú silné základy pre odolnosť, celoživotnú zamestnateľnosť, 
sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a osobný rozvoj; zdôrazňuje, že rozvoj zelených 
zručností je jedným z opatrení na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá je 
tiež faktorom udržateľného rozvoja a rastu; ďalej vyzýva členské štáty, aby navrhli 
účinné kvalifikačné stratégie vrátane konkrétnych cieľov v rámci svojich vnútroštátnych 
politík v oblasti OVP a vzdelávania dospelých na podporu pracovníkov a 
nezamestnaných;

19. zdôrazňuje potrebu monitorovať vplyv digitalizácie, predvídať nové druhy pracovných 
miest a potrebných kvalifikácií a zručností a použiť tieto údaje na vypracovanie 
aktuálnych modulov a učebných osnov digitálneho vzdelávania; vyzýva Komisiu, aby 
vydala jasné usmernenia k národným digitálnym stratégiám a zlepšila nástroje na 
monitorovanie opatrení podľa akčného plánu digitálneho vzdelávania, čo prispeje k 
budovaniu synergií medzi projektmi v tejto oblasti a umožní posudzovanie účinnosti 
projektov, ktoré sa vykonávajú, a ich vplyvu na rozvoj digitálnych zručností; vyzýva 
príslušné vnútroštátne a regionálne orgány, aby uľahčovali a podporovali výmenu 
osvedčených postupov a know-how a aby zmapovali existujúce programy digitálneho 
vzdelávania a monitorovali ich hlavných príjemcov a zároveň venovali osobitnú 
pozornosť ich prístupnosti pre zraniteľné skupiny a výsledkom študentov v oblasti 
digitálnych zručností vrátane IT zručností na úrovni základných a stredných škôl; 
vyzýva členské štáty, aby zanalyzovali stav digitálneho vzdelávania počas pandémie 

6 Návrh odporúčania Rady z 1. júla 2020 (COM(2020)0275).
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ochorenia COVID-19;

20. vyzýva členské štáty, aby posilnili výmenu najlepších postupov v súvislosti s 
vytváraním životaschopných politík digitálneho vzdelávania a so spôsobom, ako 
najlepšie riešiť potenciálne výzvy vyplývajúce z vykonávania reforiem digitálneho 
vzdelávania; zdôrazňuje, že si treba zobrať ponaučenie z krízy spôsobenej pandémiou 
ochorenia COVID-19, a to prostredníctvom výmeny osvedčených postupov niektorých 
členských štátov, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov na vzdelávanie;

21. zdôrazňuje, že kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVD-19 poukázala na to, že pri 
navrhovaní aj realizácii vnútroštátnych politík digitálneho vzdelávania je potrebný 
prístup k politike vzdelávania spočívajúci v zapojení viacerých zainteresovaných strán 
vrátane učiteľov a školiteľov, študentov, rodičov, sociálnych partnerov, MVO, 
miestnych orgánov a komunitných organizácií s cieľom zabezpečiť, že tieto politiky 
budú zamerané na plnenie potrieb občanov EÚ a že do ich centra sa budú klásť 
vzdelávajúce sa osoby; zdôrazňuje význam zapojenia sociálnych partnerov, a najmä 
podnikov a vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy, ako aj sektoru 
výskumu a inovácií, do procesu odstraňovania rozdielov v oblasti digitálnych zručností 
v Európe; vyzýva členské štáty, aby podporovali iniciatívy, prostredníctvom ktorých 
môžu podniky a startupy predstaviť študentom špičkové inovácie vrátane nástrojov a 
prostriedkov, ktoré uľahčujú digitálne vzdelávanie; vyzýva členské štáty, aby 
intenzívnejšie spolupracovali v oblasti digitálnej certifikácie a podporovali tento prístup 
medzi kľúčovými zainteresovanými stranami, t. j. zástupcami poskytovateľov 
kvalifikácií a sociálnymi partnermi, najmä zamestnávateľmi;

22. zdôrazňuje, že digitálne rodové rozdiely sú hospodárskym, spoločenským a kultúrnym 
problémom, ktorý by sa mal riešiť prostredníctvom holistického prístupu; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili rodovú rovnosť v politikách digitálneho vzdelávania a 
riešili existujúce digitálne rodové rozdiely; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať účasť 
dievčat a žien na predmetoch STEM, digitálnom vzdelávaní a na trhu práce v oblasti 
IKT;

23. víta myšlienku, že Komisia by mohla zriadiť európske centrum digitálneho vzdelávania, 
ktoré by mohlo podporovať členské štáty zriadením siete vnútroštátnych poradenských 
služieb v oblasti digitálneho vzdelávania, prepojiť jednotlivé zainteresované strany, 
prepojiť národné a regionálne stratégie digitálneho vzdelávania, monitorovať 
vykonávanie akčného plánu digitálneho vzdelávania a sledovať rozvoj digitálneho 
vzdelávania v Európe;

24. zastáva názor, že v záujme podpory úspešnej profesionálnej budúcnosti sú potrebné 
programy odbornej prípravy zamerané na podporu zodpovedného používania 
technologických nástrojov, v ktorých sa spájajú manuálne činnosti, hra, tvorivosť a 
vynaliezavosť a sociálne zručnosti, ktoré umožňujú ľudský kontakt a vedú k rozvoju 
osobných vzťahov bez toho, aby bolo potrebné využiť elektronické a digitálne 
zariadenia;

25. zdôrazňuje potrebu podporovať fyzické zdravie žiakov a študentov, ktoré sa mohlo 
oslabiť v dôsledku dlhých hodín strávených pred počítačovými obrazovkami z dôvodu 
prevažne digitálneho vzdelávania počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19; 
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vyzýva členské štáty, aby začali cielené kampane na zvyšovanie informovanosti 
o potrebe fyzického cvičenia;

26. zdôrazňuje, že je dôležité prepojiť digitálne vzdelávanie s ďalšími oblasťami politiky 
s cieľom ukázať, ako môže digitálne vzdelávanie prispieť k posilneniu rovnosti a k boju 
proti diskriminácii a podporiť inkluzívnejšie, inovatívnejšie a zelenšie hospodárstva;

27. nabáda členské štáty, aby podporovali a presadzovali spoluprácu medzi vzdelávacími 
inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy vrátane cezhraničnej spolupráce ako 
súčasť úsilia o začlenenie používania digitálnych technológií do vzdelávacích zariadení 
a zariadení odbornej prípravy a jeho aktualizáciu a o podporu rozvoja pokročilejších 
digitálnych zručností;

28. nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne programy pre stredné školy, ktoré by 
podporili zvýšenie počtu absolventov v oblasti IT; zdôrazňuje, že takéto vyučovanie by 
sa mohlo rozvíjať pod záštitou spoločností pôsobiacich v oblasti špičkových technológií 
a univerzít;

29. víta úsilie Komisie o digitalizáciu vzdelávania a kvalifikácií vrátane novej platformy 
Europass a plánovanej infraštruktúry digitálnych Europass-certifikátov; zároveň 
upozorňuje na potrebu zlepšiť funkčnosť platformy Europass, pokiaľ ide o 
vyhľadávanie a prijímanie ponúk pracovných miest a kurzov, potrebu uskutočniť 
príslušné aktualizácie informácií na platforme o súčasných ponukách kurzov, odbornej 
prípravy a pracovných miest a potrebu určiť inštitúcie zodpovedné za tento proces;

30. vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje propagačné činnosti týkajúce sa novej 
platformy Europass v školách, medzi učiteľmi, na univerzitách, medzi študentmi, vo 
vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách odbornej prípravy a medzi zamestnávateľmi;

31. nabáda členské štáty, aby vytvorili príležitosti pre miestne inštitúcie, ako sú knižnice, 
komunitné centrá a centrá sociálnych služieb, aby mohli vykonávať dodatočnú funkciu 
ako centrá rozvoja digitálnych zručností a ponúkali katalóg ďalších služieb súvisiacich s 
rozvojom digitálnych zručností;

32. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili finančné prostriedky na interdisciplinárny 
výskum rôznych aspektov vzdelávania v digitálnom prostredí ako osobitnú prioritu, 
s osobitným dôrazom na psychologické (behaviorálne) a metodické aspekty, ako aj 
aspekty týkajúce sa nástrojov, trhu práce a nových povolaní;

33. nabáda členské štáty, aby vytvorili vnútroštátne systémy digitálneho vzdelávania 
dospelých, ktoré by pripravili ľudí, ktorí ukončili svoje formálne vzdelávanie, na život a 
prácu v digitálnom prostredí a poskytovali rekvalifikáciu pre ľudí pracujúcich v 
Priemysle 4.0; zdôrazňuje, že takéto programy by sa mali zameriavať skôr na 
zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu na pracoviskách zamestnancov, a nie na 
externé kurzy organizované subjektmi, ktoré nepoznajú osobitosti danej spoločnosti.
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