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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja ključno vlogo vsem dostopnega izobraževanja, usposabljanja in 
prekvalifikacije, ki so najboljša naložba v prihodnost EU; poudarja, da je izobraževanje 
strateško pomembno za zaposljivost, rast, konkurenčnost, inovacije in socialno 
kohezijo; je trdno prepričan, da digitalna preobrazba močno vpliva na izobraževalne 
sisteme; poudarja, da so digitalne kompetence vse bolj pomembne za vsakega 
posameznika in bodo pripomogle k vzpostavljanju vključujoče družbe, prav tako pa 
poudarja, da bodo v prihodnosti digitalne veščine in podatkovna pismenost potrebne za 
skoraj vsa delovna mesta, storitve in vsakdanje dejavnosti;

2. poudarja, da bi moral izobraževalni sistem v primeru hitre digitalne in družbene 
preobrazbe od zgodnjega otroštva in skozi vse življenje podpirati uravnotežen nabor 
spretnosti in kompetenc, ki spodbujajo odpornost posameznikov, kritično razmišljanje, 
blaginjo in inovacijski potencial; poudarja, da je treba nujno iskati sinergijo med 
ustreznimi digitalnimi in življenjskimi spretnostmi1, pa tudi ključnimi kompetencami2

(zlasti osebne, socialne in podjetniške spretnosti);

3. pozdravlja sporočilo Komisije z dne 17. januarja 2018 o akcijskem načrtu za digitalno 
izobraževanje (COM(2018)0022) in predlog Komisije za vzpostavitev programa za 
digitalno Evropo, opozarja na pomen dokončanja enotnega digitalnega trga s polno 
uporabo novih tehnologij kot orodij za spodbujanje inovacij v evropskih izobraževalnih 
sistemih ter poudarja potrebo po učinkovitem razvoju digitalnih kompetenc; poudarja, 
da je poleg digitalne preobrazbe potrebna izobraževalna podpora, ki bo državljanom 
omogočila prehod na nove strokovne in družbene vloge; poudarja, da ima digitalizacija 
dvojen vpliv na izobraževalne sisteme: državljani bi morali biti pripravljeni na 
vseživljenjsko učenje v svetu, ki je vse bolj digitaliziran, poleg tega pa bi morala 
digitalna preobrazba potekati tudi v samih izobraževalnih sistemih, tako da bi bili 
izvajalci izobraževanja ustrezno usposobljeni;

4. poudarja pomen izobraževanja za pomoč posameznikom pri učinkoviti uporabi 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), pri pripravah za hitro prilagajanje 
spremembam, ki so posledica digitalizacije, ter za dejavno sodelovanje pri oblikovanju 
procesa digitalizacije; nadalje poudarja, da je zelo pomembna zadostna infrastruktura, ki 
zagotavlja kakovostno in dostopno povezljivost za vse državljane, in da bi bilo treba ob 
postavitvi te infrastrukture ponuditi ustrezno usposabljanje, da se zagotovi njena 
učinkovita uporaba; poudarja, da je treba odpraviti digitalni razkorak in zagotoviti 
digitalno dostopnost, in sicer z oblikovanjem naložbam prijaznega okolja in 
spodbujanjem digitalne infrastrukture, kot so visokozmogljiva širokopasovna omrežja; 
poudarja pomen instrumenta za povezovanje Evrope pri zagotavljanju fizične 

                                               
1 Življenjske spretnosti Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot sposobnost prilagajanja in pozitivnega 
vedenja, ki posameznikom omogoča učinkovito obravnavanje zahtev in izzivov vsakdanjega življenja [...]. 
Glavne življenjske spretnosti so odločanje, reševanje problemov, ustvarjalno mišljenje, učinkovito 
komuniciranje, sposobnost medosebnih odnosov, samozavedanje, empatija, obvladovanje čustev, obvladovanje 
stresa.
2 Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, sprejeto dne 22. maja 2018.
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infrastrukture za visokozmogljiva širokopasovna omrežja; poudarja pomen večjega 
financiranja in naložb za doseganje strateških ciljev EU glede povezljivosti;

5. poudarja ključno vlogo, ki jo bodo imela zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja, 
kibernetska varnost, blokovne verige in umetna inteligenca kot osnovna struktura 
prihodnjih programov izobraževanja in usposabljanja; poudarja pomen uvedbe učenja 
programiranja v vse šole, univerze in visoke šole ter spodbujanja šol k sodelovanju v 
evropskem tednu programiranja; poudarja, da je lahko učenje programiranja v pomoč 
pri preprečevanju prevar in lažnih novic prek spleta in družbenih omrežij ter poudarja, 
da morajo imeti dostop do teh programov osebe, ki morda ne morejo dostopati do njih 
prek izobraževalnih sistemov; poudarja pomen vseživljenjskega učenja za razvoj 
digitalnih spretnosti in orodij, potrebnih za podporo procesom, ki so povezani z umetno 
inteligenco in kibernetsko varnostjo; poudarja, da bi morali biti učni programi na 
področju kibernetske varnosti uvedeni v učne načrte za akademsko in poklicno 
usposabljanje; poziva k zadostnim naložbam v raziskave in inovacije, na primer v 
omrežja 5G, umetno inteligenco in kibernetsko varnost;

6. poudarja, da je treba nujno razviti vse digitalne spretnosti, ki jih bodo posamezniki in 
podjetja potrebovali v vse bolj digitalnem gospodarstvu; poudarja vlogo, ki jo lahko 
imajo pri tem vozlišča za digitalne inovacije; poudarja pomen digitalnih kompetenc pri 
ocenjevanju zanesljivosti spletnih informacij; poudarja pomen oblikovanja posebnih 
načinov usposabljanja zaposlenih v malih in srednje velikih podjetjih (MSP), 
prekvalificiranja brezposelnih ter razvoja digitalnih vsebin in infrastrukture za 
usposabljanje, dostopnih vsem; poudarja, da je treba okrepiti povezave in aktiven dialog 
med izobraževanjem in zaposlovanjem ter priznava pomen spodbujanja vajeništva, ki 
temelji na učenju na delovnem mestu; ugotavlja, da bo digitalna preobrazba vplivala na 
odpravo nekaterih sedanjih delovnih mest in nastanek novih delovnih mest v
prihodnosti; opozarja, da je treba mlade spodbujati k študiju informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter študiju na področju naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike; kot korak v tej smeri pozdravlja pobudo za prakso, 
imenovano Digitalna priložnost, in poudarja, da je treba vključiti in spodbujati enak 
dostop do digitalnih spretnosti in usposabljanja na tem področju za ženske in dekleta; 
poudarja, da bi bilo treba pripraviti priporočila za minimalno raven digitalnih 
kompetenc, ki bi jih morali učenci pridobiti med izobraževanjem, ter da bi morali biti v 
učne načrte vključeni zasebnost, varnost in osnovni zaščitni ukrepi za zaščito pred 
zlonamernimi dejavnostmi; poudarja, da je treba okrepiti podjetniške sposobnosti in 
podjetniški duh ter podpirati digitalno podjetništvo; poudarja vlogo Evropskega inštituta 
za inovacije in tehnologijo ter skupnosti znanja in inovacij pri združevanju podjetij, 
raziskav in izobraževanja v trikotnik znanja; poudarja pomen univerzitetnih 
inkubatorjev in meni, da je treba na evropskih univerzah razviti več programov 
inkubiranja, ki so povezani z univerzami;

7. poudarja, da digitalna preobrazba na delovnem mestu vključuje spremembe in izzive 
prilagajanja za same človeške vire; zato poudarja pomen podpiranja usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja, osredotočenega na razvoj digitalnih spretnosti v sinergiji z 
življenjskimi spretnostmi in ključnimi kompetencami, ki so bistvene za odpornost, 
krepitev moči in dobrobit delovne sile v prehodu;

8. opozarja, da digitalna tehnologija in dostop do podatkov omogočata inovacije v 
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izobraževanju; poudarja pomen odprtih podatkov kot izobraževalnega vira ter orodja za 
nadaljnji razvoj odprte znanosti.
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