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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Evropska unija temelji na skupnih, temeljnih vrednotah; ker so države članice 
odgovorne za zagotavljanje enakega dostopa do izobraževanja za vse; ker bi morale 
države članice vzpostaviti pogoje, ki vsem omogočajo razvoj digitalnih kompetenc, ter 
zagotoviti enak dostop do digitalnih vsebin in storitev ter digitalno dostopnost spletnih 
mest in mobilnih aplikacij javnih organov; ker ranljive skupine pogosto nimajo dostopa 
ali pa imajo le omejen dostop do digitalnih virov, tudi sodobne tehnologije in opreme, 
katerih pridobitev in vzdrževanje sta draga, zaradi česar se povečujeta vrzel v 
digitalnem dostopu v Uniji in socialna izključenost;

B. ker prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic izpostavlja pomen ohranjanja in 
pridobivanja znanj in spretnosti za zagotavljanje enakih možnosti in vključevanja na 
trga dela, in določa, da ima vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi znanja in 
spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje 
prehodov na trgu dela;

C. ker še vedno obstajajo neenakosti pri dostopu do orodij informacijske tehnologije in 
interneta in ker je v številnih regijah, zlasti na podeželskih območjih in v prikrajšanih 
regijah, slaba povezljivost; ker se s tem zmanjšujejo priložnosti za pridobivanje 
digitalnih znanj in spretnosti ter se povečujejo digitalni razkorak in delitve na trgu dela, 
kar se bo s časom morda še okrepilo; ker po podatkih iz študije v programu OECD za 
mednarodno primerjavo dosežkov učencev (PISA) leta 2018 veliko gospodinjstev z 
nizkimi dohodki ni imelo dostopa do računalnikov; ker so med državami članicami in v 
državah samih velike razlike tudi na področju dostopa do računalnikov v šolah; ker 
10 % gospodinjstev na podeželju EU nima dostopa do fiksnega interneta, 41 % 
gospodinjstev pa nima dostopa do širokopasovnih povezav1; ker je v državah z visoko 
stopnjo urbanizacije, visokim odstotkom višje izobraženega prebivalstva in širšim 
dostopom do širokopasovnega in mobilnega interneta v gospodinjstvih tudi več ljudi z 
osnovnimi ali naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi2;

D. ker je leta 2019 85 % državljanov uporabljalo internet, le 58 % pa jih je imelo vsaj 
osnovna digitalna znanja in spretnosti3; ker je raven digitalnih spretnosti povezana s 
konkretnimi družbeno-gospodarskimi vidiki ter vidiki spola, starosti, geografske 
lokacije in dostopnosti, ki jih je treba obravnavati; ker se zaposlitvene razmere hitro 
spreminjajo in bo po ocenah 65 % otrok, ki danes vstopajo v osnovno šolo, zaposlenih 
na popolnoma novih vrstah delovnih mest, ki še ne obstajajo4; 

E. ker so na področju digitalnih znanj in spretnosti še vedno prisotne velike razlike med 

1 Indeks Evropske komisije o digitalnem gospodarstvu in družbi 2020, vrednosti za EU-27 in Združeno kraljestvo.
2 Delovni dokument UNESCA o izobraževalni politiki z naslovom Managing tomorrow's digital skills: what 
conclusions can we draw from international comparative indicators? (Upravljanje jutrišnjih digitalnih znanj in 
spretnosti: kaj je mogoče sklepati na podlagi mednarodnih primerjalnih kazalnikov?) (str. 17).
3 Indeks Komisije o digitalnem gospodarstvu in družbi 2020.
4 Svetovni gospodarski forum, The future of jobs (Prihodnost delovnih mest), september 2018.
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spoloma, ki se bodo predvidoma še povečale; ker v tehnološkem sektorju ženske 
zasedajo le 17 % delovnih mest, čeprav ženske predstavljajo 54 % višješolskih 
študentov; ker je po podatkih Eurostata le eden od treh diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ženska; ker prizadevanja za 
odpravo pristranskosti na podlagi spola in neenakosti v digitalnem sektorju niso 
zadostna; ker so razlike med spoloma očitne zlasti na področju umetne inteligence, na 
katerem ženske predstavljajo le 22 % vseh strokovnjakov po svetu, s čimer se bo v 
bližnji prihodnosti krepil razvoj digitalnega sektorja, naklonjenega moškim;

F. ker so starejši bolj izpostavljeni digitalni izključenosti; ker ima osnovna digitalna znanja 
in spretnosti le 35 % oseb, starih od 55 do 74 let, medtem ko ima ta znanja in spretnosti 
82 % oseb, starih od 16 do 24 let;

G. ker je pandemija koronavirusne bolezni razkrila in poglobila velike neenakosti na 
področju izobraževanja in digitalne povezljivosti v določenih državah in regijah EU;

H. ker je pandemija koronavirusa nesorazmerno prizadela nekatere prikrajšane družbene 
skupine, kot so Romi, in sicer zato, ker njihovi otroci pogosto nimajo dostopa do 
digitalnega izobraževanja in/ali si ga ne morejo privoščiti zaradi pomanjkanja ali 
neustreznosti opreme informacijske tehnologije, internetne povezave in električne 
energije, zaradi česar so se neenakosti na področju izobraževanja še povečale;

I. ker je pandemija koronavirusa povečala obstoječe slabosti, s katerimi se invalidi in 
osebe s posebnimi potrebami soočajo pri dostopu do interneta; ker po podatkih 
Evropskega invalidskega foruma eden od treh invalidov še nikoli ni uporabljal interneta; 
ker je v členu 9 Konvencije OZN o pravicah invalidov določeno, da je treba invalidom 
zagotoviti enak dostop do informacij ter komunikacijskih tehnologij in sistemov kot 
drugim;

J. ker je pandemija koronavirusa razkrila pomanjkanje digitalnih znanj in spretnosti, kako 
pomembne so te za vse državljane ne glede na delovno mesto ali osebne okoliščine ter 
da jih je treba izboljšati, tudi s pomočjo izobraževanja in usposabljanja; ker so potrebne 
naložbe v digitalno infrastrukturo in opremo, da bodo lahko vsi učenci, učitelji in 
delavci vključeni v učenje na daljavo doma in v izobraževalnih ustanovah; ker je treba 
pri tem posebno pozornost nameniti družinam z več otroki, staršem samohranilcem in 
gospodinjstvom z nizkimi dohodki; ker se raven kakovosti in razpoložljivosti 
poučevanja med pandemijo razlikujejo in so odvisne od razpoložljivosti infrastrukture 
in opreme, učiteljev z digitalnimi znanji in spretnostmi, tudi z možnostmi in 
pripravljenostjo za prilagajanje načina poučevanja, ter od obstoja uporabnih in 
dostopnih digitalnih vsebin, orodij, storitev in platform;

K. ker tudi do 32 % učencev in študentov med krizo zaradi covida-19 ni imelo dostopa do 
interneta in digitalnih orodij, zato jim je bilo izobraževanje zelo slabo dostopno; ker 
digitalna vrzel v zgodnjem otroštvu negativno vpliva na zaposlitvene možnosti pozneje 
v življenju; ker je pred krizo le 39 % učiteljev v EU menilo, da so dobro ali zelo dobro 
pripravljeni na uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju, pri čemer so bile med 
državami članicami velike razlike; ker je Komisija v akcijskem načrtu za digitalno 
izobraževanje za obdobje 2021–2027 navedla, da se je v nekaterih državah število ur, ki 
jih učenci porabijo za izobraževalne dejavnosti, zmanjšalo tudi za polovico; ker ima 
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lahko tudi začasno zaprtje izobraževalnih ustanov precejšnje posledice za učence, 
krajšanje časa za učenje pa lahko negativno vpliva na učne rezultate in poveča obstoječe 
družbene neenakosti5; ker je kriza zaradi covida-19 pokazala, da je pri določanju ciljev, 
mehanizmov in sredstev politike za digitalno izobraževanje potreben pristop z več 
deležniki; 

L. ker je učenje v učilnici nujno potrebno, saj digitalna orodja ne smejo v celoti 
nadomestiti osebnega poučevanja in njegovih prednosti; ker morajo spletno učenje in 
poučevanje ter digitalna orodja še naprej zgolj dopolnjevati običajne načine učenja in 
poučevanja v vseh fazah šolanja ter strokovno znanje in presojo učiteljev; ker so za 
izobraževanje otrok v šoli še naprej odgovorni učitelji in pedagogi; ker je treba posebno 
pozornost nameniti tudi predšolskim otrokom, osnovnošolcem in otrokom s posebnimi 
učnimi potrebami, učnimi težavami ali omejitvami, zaradi katerih je učenje na daljavo 
zanje težje;

M. ker sta prekvalifikacija in izpopolnjevanje potrebna tudi za prilagoditev razmeram 
dolgoročnega dela na daljavo, ki zaradi koronavirusne krize postaja vse bolj razširjeno; 
ker bi morali delodajalci vsem zaposlenim zagotoviti digitalno usposabljanje in opremo, 
pozornost pa nameniti posebnim potrebam, kot je skrb za razumne prilagoditve za 
invalide;

N. ker je cilj digitalnega izobraževanja učence naučiti spretne uporabe digitalnih tehnologij 
na različnih življenjskih področjih;

O. ker sta izpopolnjevanje in prekvalifikacija, vključno s spletnim usposabljanjem in 
razvojem digitalnih znanj in spretnosti za vse, posameznikova in družbena odgovornost 
ter sta bistvena za prilagajanje spreminjajočim se potrebam vse bolj digitaliziranega trga 
dela in novim delovnim razmeram, kot je delo na daljavo, da bi zmanjšali 
diskriminacijo in izgubo delovnih mest, izboljšali dostop do osnovnih storitev ter 
obravnavali digitalno in socialno izključenost, zlasti starejših; ker imata zgodnje in 
vseživljenjsko učenje velik potencial za premostitev razkoraka med znanji in 
spretnostmi ter potrebami na trgu dela; ker je bilo v času omejitev gibanja spletno 
komuniciranje eden glavnih načinov, da so družine ostale povezane;

P. ker digitalna pismenost hitro postaja vseprisotna spretnost, potrebna za delovna mesta, 
ki pred tem niso imela večje ali kakršne koli povezave z digitalnim področjem, vključno 
s poklicnimi delovnimi mesti ali fizičnim delom;

Q. ker je zaradi nezadostnih raziskav o strategijah za digitalizacijo ter poročil o oceni 
posameznih projektov in nacionalnih strategij težko opredeliti jasno povezavo med 
posameznim ukrepom in ugotovljenim izboljšanjem digitalnih kvalifikacij; ker se kaže 
jasna potreba za zbiranje kakovostnih podatkov in izmenjavo najboljše prakse med 
državami članicami, pa tudi za pristop z več deležniki, ki bo vključeval socialne 
partnerje, zlasti podjetja, mednarodne organizacije, akademske kroge in civilno družbo;

5 Tehnično poročilo skupnega izobraževalnega središča Komisije z naslovom „The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets“ (Najverjetnejši učinek 
covida-19 na izobraževanje: razmislek na podlagi obstoječe literature in najnovejših mednarodnih podatkov), 
2020.
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R. ker je digitalno izobraževanje stalen in pogosto vseživljenjski učni proces; ker je 
mogoče s podpiranjem digitalne pripravljenosti v splošnih in poklicnih šolah ter z 
individualizacijo in inovacijami v izobraževalnih sistemih izboljšati učne rezultate za 
učence vseh starosti, prispevati k večji pravičnosti, kakovosti, vključevanju in 
učinkovitosti izobraževanja ter obravnavati polarizacijo delovnih mest; ker bi morala 
strategija za digitalno izobraževanje temeljiti na pristopu vseživljenjskega učenja in 
vključevati vse sektorje izobraževanja in usposabljanja v formalnem in neformalnem 
izobraževalnem okolju;

S. ker je izobraževanje naložba v prihodnost in pomembno orodje za razvoj in 
samouresničevanje posameznika; ker bi lahko s pomočjo digitalnega izobraževanja 
odgovorili na izzive, kot so dezinformacije, radikalizacija, kraja identitete in podatkov, 
spletno nadlegovanje in spletne prevare; ker bodo imeli izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje osrednjo vlogo pri pravičnem prehodu na digitalno gospodarstvo;

T. ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje bistven del evropskih izobraževalnih 
sistemov, ki mladim in odraslim zagotavlja kvalifikacije in kompetence, potrebne za 
zaposlitev in vseživljenjsko učenje; ker v Evropski uniji poklicno izobraževanje in 
usposabljanje zaključi približno polovica vseh dijakov, ki končajo srednješolsko 
izobraževanje; ker bo imelo poklicno izobraževanje in usposabljanje osrednjo vlogo pri 
odgovarjanju na izzive zelenega in digitalnega prehoda in bo bistveno pri ustreznem 
usposabljanju delavcev za trg dela EU;

1. poudarja, da je pandemija koronavirusa pokazala, da učenje na daljavo ni dostopno 
vsem učencem, zlasti ne iz prikrajšanih okolij in tistim s podeželskih ali oddaljenih 
območij; poziva Komisijo in države članice, naj povečajo naložbe v kakovostno 
digitalno infrastrukturo in opremo, digitalno izobraževanje ter pridobivanje digitalnih 
znanj in spretnosti ter kvalifikacij na podeželju, redko poseljenih, oddaljenih in 
obrobnih območjih, da bi EU prevzela vodilno vlogo pri oblikovanju digitalne dobe; 
ponovno poziva k ambicioznemu proračunu za obsežne naložbe v izobraževanje; 
poudarja pomen več instrumentov EU za razvoj formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter naložbe v digitalno pismenost, izobraževalno infrastrukturo in 
digitalno opremo v šolah, med katere so evropski strukturni in investicijski skladi, 
instrument za povezovanje Evrope, Obzorje Evropa, Erasmus+, evropska solidarnostna 
enota in novi akcijski načrt za digitalno izobraževanje; nadalje opozarja, da so potrebne 
tudi naložbe na nacionalni ravni; opozarja, da bo treba najmanj 20 % sredstev, 
zagotovljenih v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, nameniti za digitalni 
prehod, s čimer bi lahko povečali digitalno zmogljivost izobraževalnih sistemov;

2. poziva države članice, naj poskrbijo, da imajo vsa gospodinjstva in javne ustanove 
dostop do elektrike in hitrega interneta ter potrebno opremo in orodja informacijske 
tehnologije, ki so bistveni za izboljšanje digitalnih spretnosti in znanj učencev in 
njihovih družin ter za vključitev v spletno izobraževanje; poudarja, da je treba starše in 
otroke podpreti pri učenju na daljavo ter jim zagotoviti potrebno digitalno infrastrukturo 
ter tehnične in digitalne spretnosti in znanja; poudarja, da zaradi neenakih socialno-
ekonomskih razmer posameznikov prihaja do razlik pri dostopu do električne energije, 
digitalne povezljivosti, digitalne opreme ter znanj in spretnosti, posledično pa do 
digitalne vrzeli med učenci;
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3. poudarja, da je treba revidiran akcijski načrt za digitalno izobraževanje uskladiti z 
ustreznimi načeli evropskega stebra socialnih pravic, cilji OZN za trajnostni razvoj in 
strategijo EU za enakost spolov;

4. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti stalnemu usposabljanju in njegovi 
dostopnosti ter strokovnemu razvoju učiteljev, izvajalcev usposabljanj in pedagogov na 
vseh ravneh, tudi v poklicnem izobraževanju in usposabljanju; poudarja, da jim je treba 
za izboljšanje digitalnih spretnosti in znanj zagotoviti digitalno opremo, ocenjevanje 
spretnosti in znanja ter mehanizme za certificiranje, pa tudi izboljšati njihovo 
poznavanje morebitnih izzivov za učence, in sicer s pomočjo programov, kot so e-
twinning, elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE), 
Erasmus+ ter School Education Gateway; poudarja, da je treba učitelje, izvajalce 
usposabljanj in pedagoge na vseh ravneh umestiti v središče procesa digitalnega 
izobraževanja, in sicer tako v načrtovanje kot v izvajanje;

5. poudarja, da je treba vzpostaviti učinkovit socialni dialog o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju ter izobraževanju odraslih, da bi okrepili učinkovito upravljanje 
poklicnega usposabljanja na vseh ravneh, ter da je treba v celoti upoštevati kvalifikacije 
ter zagotoviti priznavanje in potrjevanje usposabljanja, delovnih izkušenj ter 
neformalnega in priložnostnega izobraževanja;

6. poudarja, da je treba nujno pripraviti politične pobude za zmanjšanje vrzeli v digitalnih 
znanjih in spretnostih ter za izboljšanje digitalne pismenosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj si skupaj prizadevajo za zmanjšanje neenakosti v izobraževanju tako, da 
odpravijo ovire za enako dostopnost in vključenost v okviru digitalnega izobraževanja 
in usposabljanj za učence in delavce vseh starosti, da bi izboljšali digitalne kvalifikacije 
in odpravljali digitalno izključenost v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic; 
poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam in 
manjšinam, za katere je lahko premostitev razkoraka v digitalnih znanjih in spretnostih 
sredstvo za prekinitev začaranega kroga socialne in delovne izključenosti;

7. poudarja, da bi morale države članice poskrbeti, da bodo izobraževalne ustanove in 
učitelji dobro pripravljeni na poučevanje na daljavo; poziva države članice ter ustrezne 
nacionalne in regionalne organe, naj zagotovijo ustrezno digitalno infrastrukturo, učno 
gradivo in usposobljene učitelje, kar je predpogoj za učinkovito spletno učenje; 
poudarja, da bi lahko učenje na daljavo po pandemiji covida-19 postalo del sodobnega 
pristopa „mešanega učenja“, in sicer celostnega, hibridnega načina učenja, ki 
tradicionalne metode učenja, kot je neposreden stik z učiteljem, združuje z dejavnostmi, 
ki potekajo na daljavo prek računalnika; vendar poudarja, da učenje na daljavo ne bi 
smelo postati standard za predšolske otroke in osnovnošolce ter ne bi smelo v celoti 
nadomestiti poučevanja v živo;

8. meni, da bi si morale države članice prizadevati za celovitejše vključevanje digitalnih 
tehnologij v izobraževanje in za to pripraviti programe in ciljne naložbe s končnim 
ciljem, da bi bili državljani pripravljeni in usposobljeni za delovna mesta v prihodnosti, 
kjer bodo potrebna digitalna znanja in spretnosti; poudarja, da bi lahko s tem države 
članice in državljani v celoti izkoristili potencial digitalnega prehoda na trgu dela EU ter 
uživali vse prednosti novih načinov dela v podjetjih, kot je delo na daljavo;
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9. poudarja, da je okrepiti vlogo socialnih partnerjev tako, da politika na področju 
digitalnega izobraževanja spodbuja sklepanje kolektivnih pogodb, ki bodo določale in 
urejale digitalna znanja in spretnosti ter stalno usposabljanje, in sicer v posvetovanju s 
socialnimi partnerji o potrebah po kompetencah in posodobitvi učnih načrtov v 
programih izobraževanja in usposabljanja ter v sodelovanju s predstavniki delavcev pri 
oblikovanju sistemov za usposabljanje na delovnem mestu, prilagojeno potrebam 
delovne sile;

10. poziva države članice, naj s pomočjo Evropske komisije in, če je ustrezno in možno, s 
pomočjo razpoložljivih finančnih instrumentov EU poskrbijo, da bodo imeli ranljivi 
otroci, mladi in odrasli v EU dostop do ustreznih tehnoloških virov in opreme, s 
pomočjo katerih bodo lahko pridobili osnovna digitalna znanja in spretnosti in s tem 
tudi več priložnosti za socialno in ekonomsko vključevanje;

11. ugotavlja, da lahko poklicno izobraževanje in usposabljanje bistveno prispevata k 
uresničevanju evropskega zelenega dogovora, saj lahko pomagata pri opredelitvi in 
pridobivanju tako imenovanih zelenih znanj in spretnosti za gospodarstvo in vse 
državljane; opozarja, da je treba evropski steber socialnih pravic, program znanj in 
spretnosti za Evropo in evropski pakt za znanja in spretnosti uskladiti z zelenim znanji 
in spretnostmi;

12. spodbuja države članice, naj promovirajo prožne modele izobraževanja in podpore 
učencem, ki se učijo na daljavo, in sicer s sredstvi, kot so elektronski viri, elektronsko 
gradivo in brezplačno spletno usposabljanje;

13. opozarja, da socialne neenakosti in neenakosti na področju izobraževanja v zgodnjem 
otroštvu negativno vplivajo na stopnjo izobrazbe in zaposlitvene možnosti pozneje v 
življenju; ponovno poudarja, da je treba izboljšati dostop do kakovostnega 
izobraževanja in več dela vložiti v pridobivanje digitalnih in medijskih znanj in 
spretnosti v otroštvu; pozdravlja napoved Evropske komisije, da bo za odpravo revščine 
med otroki uvedla evropsko jamstvo za otroke; poudarja, da bi morale države članice 
vsaj 5 % sredstev iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) v okviru deljenega 
upravljanja nameniti dejavnostim v sklopu evropskega jamstva za otroke, in vztraja, da 
je treba v okviru ESS+ oblikovati ločeno proračunsko vrstico za evropsko jamstvo za 
otroke v višini 20 milijard EUR;

14. poudarja, da je v času krize zaradi covida-19 delo izgubilo že precej ljudi, zlasti mladih, 
ki se pogosteje znajdejo v prekarnem delovnem razmerju; v zvezi s tem pozdravlja 
načrte Komisije za okrepitev evropskega jamstva za mlade; meni, da bi bilo treba mlade 
na splošno, zlasti pa tiste, ki niso zaposleni oziroma se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
ob prijavi v programe jamstva za mlade podpreti pri pridobivanju in izboljšanju 
digitalnih znanj in spretnosti, da bi jim omogočili izpopolnjevanje in prekvalifikacijo v 
skladu s potrebami zelenega in digitalnega prehoda; poudarja, da morajo države članice 
še naprej dovolj sredstev iz ESS+ namenjati ukrepom za podporo pri zaposlovanju 
mladih, in sicer naj vsaj 15 % sredstev iz ESS+ v okviru deljenega upravljanja namenijo 
ciljnim ukrepom in strukturnim reformam za podporo kakovostnega zaposlovanja 
mladih;

15. poudarja, da je treba otroke in mlade naučiti osnovnih digitalnih znanj in spretnosti in 
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pri njih spodbuditi bolj kritično razmišljanje in uporabo medijev, da bodo znali presojati 
nevarnosti lažnih novic, spletnega nadlegovanja, radikalizacije in drugih kibernetskih 
nevarnosti in goljufij ter se spoprijemati z njimi in da bodo bolj poznali področje 
zasebnosti podatkov; poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti učnim metodam 
in ne le uporabi digitalnih orodij; poudarja pomen vseživljenjskega učenja in zadostnih 
sredstev za izobraževalne sisteme v tem pogledu; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
učiteljem pomagati, da bodo sposobni pripraviti učence in vajence na življenje in delo v 
digitalni dobi;

16. poudarja, da je treba glede na uvajanje avtomatizacije in sistemov umetne inteligence 
spodbujati mehke veščine, kot so empatija, ustvarjalnost in reševanje problemov v 
okviru posebnih kompetenc na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike; poudarja, da je treba razvijati kompetence, potrebne za razvijanje in 
uporabo tehnologij umetne inteligence, da bi okrepili etični okvir za uporabo teh orodij 
in zaradi obdelave podatkov; poudarja, da so podjetja, ki uporabljajo umetno 
inteligenco, robotiko in povezane tehnologije, odgovorna za ustrezno prekvalifikacijo in 
izpopolnjevanje vseh zadevnih zaposlenih, da bi se naučili uporabljati digitalna orodja 
ter delati s sodelujočimi roboti in drugimi novimi tehnologijami ter se tako prilagodili 
spreminjajočim se potrebam trga dela in ohranili zaposlitev; v zvezi s tem poudarja 
pomen okvirnega sporazuma evropskih socialnih partnerjev o digitalizaciji; opozarja, da 
je v navedenem sporazumu določeno, da morajo delodajalci poskrbeti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delavcev, zlasti glede na digitalizacijo delovnih 
mest;

17. poudarja, da je treba pripraviti politike, ki invalidom zagotavljajo enake možnosti in 
dostopnost kakovostnega digitalnega izobraževanja; spodbuja države članice, naj 
sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo osebe z različnimi invalidnostmi, da bi preučili 
izzive in priložnosti, ki jih prinaša digitalno izobraževanje, ter pri pripravi učinkovitih 
politik digitalnega izobraževanja upoštevali posebne potrebe invalidov; poziva države 
članice, naj spodbujajo izobraževanje odraslih, ki ponuja možnosti vseživljenjskega 
učenja, izboljšajo njihovo zaposljivost in poskrbijo, da vsi državljani, tudi ranljive 
skupine, v celoti izkoristijo digitalni prehod na trgu dela EU; poziva k dostopnim in 
cenovno ugodnim programom za digitalna znanja in spretnosti, ki bodo prilagojenim 
potrebam starejših; poziva Komisijo, naj v okviru evropske strategije o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020 predloži ambiciozen predlog za enakopravno, cenovno ugodno in 
učinkovito dostopnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov za 
invalide;

18. pozdravlja predlagano priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za 
trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost6; podpira splošne cilje 
predloga za posodobitev politike Unije na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, vključitev evropskega sodelovanja v proces ter poenostavljeno 
upravljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja; opozarja, da bi morali imeti 
sistemi za poklicno izobraževanje in usposabljanje enako pomembno vlogo za odrasle, 
ki potrebujejo izpopolnjevanje in prekvalifikacijo; poziva Komisijo, naj na področju 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih sprejme celosten 
pristop, ki bo zajemal formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje; poziva 

6 Predlog priporočila Sveta z dne 1. julija 2020 COM(2020)0275)
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Komisijo in države članice, naj si čim bolj prizadevajo za naložbe v cenovno ugodno, 
dostopno, vključujoče in kakovostno poklicno izobraževanje in usposabljanje; poziva 
države članice, naj povečajo privlačnost in dostopnost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za odrasle ter okrepijo povezave in sodelovanje med temi programi za 
odrasle in neformalnim izobraževanjem zanje, da bi tako spodbudile glavne 
kompetence, vključno z dobrim osnovnim znanjem in spretnostmi ter digitalnimi, 
prečnimi in drugimi življenjskimi znanji in spretnostmi, ki so trdna podlaga za 
odpornost, vseživljenjsko zaposljivost, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in 
osebni razvoj; poudarja, da je pridobivanje zelenih znanj in spretnosti eden od ukrepov 
za usposobljeno delovno silo, ki pa je tudi gonilo trajnostnega razvoja in rasti; poziva 
države članice, naj pri nacionalnih politikah za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
ter izobraževanje odraslih oblikujejo učinkovite strategije usposabljanja s konkretnimi 
cilji, da bi podprle delavce in brezposelne;

19. poudarja, da je treba spremljati vpliv digitalizacije, predvideti nove vrste delovnih mest 
in potrebne kvalifikacije ter znanja in spretnosti in te podatke uporabiti pri oblikovanju 
sodobnih modulov in učnih načrtov za digitalno izobraževanje; poziva Komisijo, naj 
določi jasne smernice za nacionalne digitalne strategije ter izboljša orodja za 
spremljanje dejavnosti v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, kar bo prispevalo 
k sinergijam med projekti na tem področju ter omogočilo oceno učinkovitosti projektov, 
ki se izvajajo, in njihovega vpliva na razvoj digitalnih kompetenc; poziva nacionalne in 
regionalne organe, naj pospešujejo in spodbujajo izmenjavo dobre prakse in 
strokovnega znanja in izkušenj ter naj evidentirajo obstoječe programe digitalnega 
izobraževanja in spremljajo njihove glavne uporabnike, pri čemer naj se posebej 
posvetijo dostopnosti za ranljive skupine in uspešnosti učencev na področju digitalnih 
kompetenc ter znanj in spretnosti informacijske tehnologije v osnovni in srednji šoli; 
poziva države članice, naj analizirajo stanje digitalnega izobraževanja med pandemijo 
covida-19;

20. poziva države članice, naj izboljšajo izmenjavo dobre prakse o pripravi uspešnih politik 
digitalnega izobraževanja in o najboljšem pristopu k reševanju izzivov, ki se lahko 
pojavijo pri izvajanju reform digitalnega izobraževanja; poudarja, da se je treba iz krize 
zaradi covida-19 kaj naučiti in uporabiti dobre prakse nekaterih držav pri uporabi 
digitalnih orodij v izobraževanju;

21. poudarja, da je kriza zaradi covida-19 pokazala, da je treba v načrtovanje in izvajanje 
nacionalne politike za digitalno izobraževanje vključiti več deležnikov, tudi učitelje in 
izvajalce usposabljanj, učence, starše, socialne partnerje, nevladne organizacije, lokalne 
organe in organizacije skupnosti, da bi ta politika odgovarjala na potrebe državljanov 
EU ter v središče postavila učence; poudarja, da je treba socialne partnerje, zlasti 
podjetja, izobraževalne ustanove in ustanove za usposabljanje ter sektorje raziskav in 
inovacij vključiti v odpravljanje vrzeli na področju digitalnih znanj in spretnosti v 
Evropi; poziva države članice, naj spodbujajo pobude, s katerimi lahko podjetja in 
zagonska podjetja učencem predstavijo visokotehnološke inovacije ter orodja in 
instrumente za digitalno učenje; poziva države članice, naj tesneje sodelujejo na 
področju digitalnega certificiranja in naj ta pristop spodbujajo med glavnimi deležniki, 
in sicer predstavniki ustanov za certificiranje in socialnimi partnerji, zlasti delodajalci;

22. poudarja, da so razlike med spoloma na digitalnem področju gospodarsko, družbeno in 
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kulturno vprašanje, ki bi ga bilo treba reševati celostno; poziva države članice, naj v 
politikah digitalnega izobraževanja zagotovijo enakost spolov in odpravijo digitalni 
razkorak med spoloma; poudarja, da je treba deklice in ženske spodbujati k učenju 
predmetov s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, digitalnemu 
izobraževanju in vključevanju na trg dela IKT;

23. pozdravlja zamisel Komisije o ustanovitvi evropskega vozlišča za digitalno 
izobraževanje, ki bi podprlo države članice z vzpostavitvijo omrežja nacionalnih 
svetovalnih služb za digitalno izobraževanje, povezalo različne deležnike in nacionalne 
in regionalne strategije za digitalno izobraževanje ter spremljalo izvajanje akcijskega 
načrta za digitalno izobraževanje in razvoj digitalnega izobraževanja v Evropi;

24. meni, da so za plodno poklicno prihodnost potrebni programi usposabljanja, ki 
spodbujajo odgovorno uporabo tehnoloških orodij in združujejo ročne dejavnosti, igro, 
ustvarjalnost in iznajdljivost ter socialne spretnosti, ki omogočajo človeški stik in razvoj 
medosebnih odnosov brez pomoči elektronskih in digitalnih naprav;

25. poudarja, da je treba podpreti telesno zdravje dijakov in učencev, ki bi lahko bilo 
ogroženo zaradi dolgih ur, ki jih zaradi pretežno digitalnega izobraževanja med 
koronavirusno krizo preživijo pred računalniškimi zasloni; poziva države članice, naj 
pripravijo ciljno usmerjene kampanje o pomenu telesne dejavnosti;

26. poudarja, da je treba digitalno izobraževanje povezati z drugimi področji politike, da bi 
predstavili, kako lahko digitalno izobraževanje prispeva k enakosti in preprečevanju 
diskriminacije ter ustvarjanju bolj vključujočih, inovativnih in zelenih gospodarstev;

27. spodbuja države članice, naj podprejo in spodbujajo sodelovanje med izobraževalnimi 
ustanovami in ustanovami za usposabljanje, vključno s čezmejnim sodelovanjem, kot 
del vključevanja in posodabljanja uporabe digitalnih tehnologij v teh ustanovah ter 
spodbujanja razvoja naprednejših digitalnih znanj in spretnosti;

28. spodbuja države članice, naj vzpostavijo nacionalne programe za srednje šole, s 
katerimi bi povečali število diplomantov na področju informacijske tehnologije; 
poudarja, da bi se lahko ti programi razvili pod okriljem visokotehnoloških podjetij in 
univerz;

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za digitalizacijo izobraževanja in kvalifikacij ter tudi 
novo platformo Europass in načrtovano infrastrukturo za digitalne kvalifikacije 
Europass; ob tem opozarja, da je treba izboljšati funkcionalnost platforme Europass 
glede iskanja in prejemanja ponudb za delo in tečaje, ustrezno posodabljati informacije 
na platformi o aktualnih tečajih, usposabljanjih in ponudbah za delo ter določiti 
institucije, ki bodo odgovorne za ta postopek;

30. poziva države članice, naj intenzivneje promovirajo novo platformo Europass v šolah, 
na univerzah in v ustanovah za izobraževanje in usposabljanje ter med učitelji, študenti 
in delodajalci;

31. spodbuja države članice, naj lokalnim institucijam, kot so knjižnice, skupnostni centri in 
centri za socialno delo, omogočijo, da postanejo tudi središča za razvoj digitalnih 
kompetenc in ponujajo katalog dodatnih storitev za pridobivanje digitalnih kompetenc;
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32. poziva Komisijo in države članice, naj prednostno povečajo sredstva za financiranje 
interdisciplinarnih raziskav o različnih vidikih učenja v digitalnem okolju ter se posebej 
osredotočijo na psihološke (vedenjske) in metodološke vidike ter orodja, trg dela in 
nove poklice;

33. spodbuja države članice, naj vzpostavijo nacionalne sisteme za digitalno izobraževanje 
odraslih, ki bi osebe z zaključeno formalno izobrazbo pripravili na življenje in delo v 
digitalnem okolju ter delavcem v industriji 4.0 zagotovili prekvalifikacijo; poudarja, da 
bi morala biti pri teh programih v ospredju predvsem izpopolnjevanje in prekvalifikacija 
zaposlenih na delovnem mestu in ne na zunanjih tečajih, ki bi jih organizirali subjekti, 
ki ne poznajo posebnosti podjetja.
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