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Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 165 
ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 14,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
protokolli artiklit 2, milles käsitletakse õigust haridusele,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi 
(EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel 
ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ1,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni 22. septembri 2020. aasta resolutsiooni 
ettepanekut Euroopa hariduse tuleviku kohta COVID-19 kontekstis,

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu2,

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2018. aasta resolutsiooni hariduse kohta digiajastul 
ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta3,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2018. aasta resolutsiooni hariduse ajakohastamise kohta 
ELis4,

– võttes arvesse oma 14. septembri 2017. aasta resolutsiooni Euroopa uue oskuste 
tegevuskava kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2020. aasta järeldusi Euroopa digituleviku kujundamise 

1 ELT L 130, 17.5.2019, lk 92.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
3 ELT C 388, 13.11.2020, lk 2.
4 ELT C 28, 27.1.2020, lk 8.
5 ELT C 337, 20.9.2018, lk 135.



kohta1,

– võttes arvesse nõukogu 26. mai 2020. aasta järeldusi tuleviku Euroopa õpetajate ja 
koolitajate kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2019. aasta järeldusi, mis käsitlevad elukestva 
õppe poliitika keskset rolli ühiskonna võimekuse suurendamisel tegeleda 
tehnoloogiapõhisele ja rohelisele majandusele üleminekuga kaasavat ja kestlikku 
majanduskasvu toetaval viisil3,

– võttes arvesse nõukogu 22. mai 2018. aasta soovitust võtmepädevuste kohta elukestvas 
õppes4,

– võttes arvesse nõukogu 22. mai 2017. aasta soovitust, milles käsitletakse elukestva õppe 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas5,

– võttes arvesse nõukogu 30. mai 2016. aasta järeldusi meediapädevuse ja kriitilise 
mõtlemise arendamise kohta hariduse ja koolituse kaudu6,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2016. aasta soovitust „Oskuste täiendamise 
meetmed: uued võimalused täiskasvanutele“7,

– võttes arvesse nõukogu 27. mai 2015. aasta järeldusi alushariduse ja põhihariduse rolli 
kohta loovuse, innovatsiooni ja digipädevuse edendamisel8,

– võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitust mitteformaalse ja 
informaalse õppe valideerimise kohta9,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2020. aasta teatist „Digiõppe tegevuskava 2021–
2027: hariduse ja koolituse ümberkujundamine digiajastu jaoks“ (COM(2020)0624) ja 
sellele lisatud talituste töödokumenti (SWD(2020)0209),

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2020. aasta teatist Euroopa haridusruumi 
saavutamise kohta aastaks 2025 (COM(2020)0625),

– võttes arvesse komisjoni 1. juuli 2020. aasta teatist jätkusuutlikku konkurentsivõimet, 
sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta 
(COM(2020)0274),

– võttes arvesse komisjoni 17. jaanuari 2018. aasta teatist digiõppe tegevuskava kohta 

1 ELT C 202 I, 16.6.2020, lk 1.
2 ELT C 193, 9.6.2020, lk 11.
3 ELT C 389, 18.11.2019, lk 12.
4 ELT C 189, 4.6.2018, lk 1.
5 ELT C 189, 15.6.2017, lk 15.
6 ELT C 212, 14.6.2016, lk 5.
7 ELT C 484, 24.12.2016, lk 1.
8 ELT C 172, 27.5.2015, lk 17.
9 ELT C 398, 22.12.2012, lk 1.



(COM(2018)0022),

– võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2017. aasta teatist „Euroopa identiteedi 
tugevdamine hariduse ja kultuuri kaudu“ (COM(2017)0673),

– võttes arvesse komisjoni 30. mai 2017. aasta teatist „Koolide arendamine ja õpetamise 
täiustamine, et anda noortele edasiseks eluks hea stardipositsioon“ (COM(2017)0248),

– võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2016. aasta teatist „Hariduse täiustamine ja 
moderniseerimine“ (COM(2016)0941),

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aruannet 
„Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkit“ (COVID-19 
pandeemiale reageerimine hariduses: rakendusstrateegia töövahend),

– võttes arvesse OECD aruannet „OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital 
World“ (OECD oskuste väljavaated 2019: edukus digitaalses maailmas),

– võttes arvesse ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) 
aruannet „Skills for a connected world“ (Ühendatud maailma oskused),

– võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 4. juuni 2020. aasta aruannet 
„Digital gap during COVID-19 for VET learners at risk in Europe“ (Digilõhe 
COVID-19 pandeemia ajal haavatavate kutsehariduse ja -koolituse õppurite seas 
Euroopas),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
muudatusettepanekutena esitatud seisukohta,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A9-0042/2021),

A.  arvestades, et kaasav, õiglane ja nõuetekohaselt rahastatud kvaliteetne haridus on rohe- 
ja digipöörde peamine edasiviiv jõud; arvestades, et haridus on investeering meie 
ühisesse tulevikku, mis aitab kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvusele, kestlikule 
majanduskasvule, töökohtade loomisele ja tööhõivele ning seeläbi õiglasele 
ühiskonnale; arvestades, et haridus on individuaalse arengu ja eneseteostuse oluline 
vahend ning suurendab osalust demokraatlikus elus;

B. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on ELi alusväärtus, mis on sätestatud 
ELi toimimise lepingu artiklites 8 ja 19;

C. arvestades, et digitehnoloogia on ühiskonda ümber kujundamas, muutes põhilised 
digioskused ja digikirjaoskuse kõigi kodanike jaoks hädavajalikuks;

D. arvestades, et Euroopa sotsiaalõiguste samba esimeses põhimõttes tuuakse esile oskuste 
säilitamise ja omandamise tähtsus, et „tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs 
tööturule“, ning sätestatakse, et igaühel on „õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, 
koolitusele ja elukestvale õppele, et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad 



ühiskonnas täielikult osaleda ja aitavad suunduda edukalt tööturule“;

E. arvestades, et digioskuste ja digipädevuse omandamise üks peamine eeltingimus on 
valdkonnaüleste põhioskuste omandamine, nagu arvutusoskus, kriitiline mõtlemine ja 
sotsiaalse suhtlemise oskused; arvestades, et samal ajal suureneb tulevikus vajadus 
digioskuste (nagu programmeerimine, logistika ja robootika) järele mitte ainult 
IT-hariduse, vaid ka õppekava kui terviku seisukohast; arvestades, et kodanike 
digipädevuse raamistikus tunnistatakse pehmete oskuste, sealhulgas suhtlus-, koostöö- 
ja infosisu loomise tähtsust, mida sageli õpetatakse humanitaar-, kunsti- ja 
sotsiaalteaduste kaudu; arvestades, et interdistsiplinaarne lähenemine teaduse, 
tehnoloogia, inseneeria, kunsti ja matemaatika (STEAM) valdkonna õpingutele võib 
kaasa tuua digilahenduste parema ja inimkesksema kavandamise; 

F. arvestades, et küberhügieeni-, küberturvalisuse-, andmekaitse- ja meediapädevusealane 
põhiharidus peab olema eakohane ja orienteeritud õppijate arengule, et aidata neil saada 
kriitiliselt mõtlevateks õppijateks, aktiivseteks kodanikeks, internetikasutajateks ja 
demokraatliku digiühiskonna kujundajateks, teha teadlikke otsuseid ning olla teadlik 
internetiga kaasnevatest ohtudest, nagu veebis leviv desinformatsioon, ahistamine ja 
isikuandmetega seotud rikkumised, ja osata nendega toime tulla; arvestades, et 
õppekavadesse tuleks lisada küberturvalisusega seotud õppeprogrammid;

G. arvestades, et digiüleminek kujundab tööturgu ning et komisjoni hinnangul1 vajab 
mitmetes töökategooriates 90 % töökohtadest tulevikus eeldatavasti mõningaid 
digioskusi ja 65 % lastest, kes alustavad praegu õpinguid algkoolis, peaksid lõpuks 
töötama töökohtadel, mida ei ole veel olemas; arvestades, et kõrgtasemel digioskuste 
järele on suur nõudlus, mis toob tõenäoliselt kaasa suurema rõhuasetuse STEAM-
erialadele;

H. arvestades, et põhjalikult tuleb uurida selliste uute tehnoloogiavaldkondade nagu 
robootika ja tehisintellekti mõju tööhõivele; arvestades, et on juba selge, et digioskustest 
on kiiresti saamas üldlevinud oskused, mida vajatakse ka töökohtadel, mis olid varem 
digisfääriga väga vähe seotud või üldse mitte seotud, sealhulgas füüsilises töös; 
arvestades, et ümber- ja täiendusõpe on vajalikud selleks, et inimesed saaksid kohaneda 
üha digitaalsemaks muutuva tööturu muutuvate vajaduste ja tegelikkusega; arvestades, 
et COVID-19 põhjustatud üleminek kaugtööle toob kaasa uued digioskused, suhtluse ja 
muud probleemid; arvestades, et tööandjad peaksid tagama töötajatele digiväljaõppe ja -
vahendid, pöörates nõuetekohast tähelepanu erivajadustega töötajatele, näiteks 
pakkudes puuetega inimestele mõistlikke võimalusi; arvestades, et kutseharidusel ja -
õppel on väga oluline roll tulevastele töötajatele areneva tööturu jaoks vajalike oskuste 
ja kvalifikatsiooni pakkumisel;

I. arvestades, et 42 %-l eurooplastest puuduvad ikka veel isegi põhilised digioskused2, 
kusjuures märkimisväärsed erinevused digioskuste tasemes esinevad liikmesriikide sees 
ja nende vahel ning sõltuvad sotsiaal-majanduslikust staatusest, vanusest, soost, 
sissetulekust, haridustasemest ja tööhõivest; arvestades, et ainult 35 %-l 55–

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace, 
https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf  

2 Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksit (DESI) käsitlev 2020. aasta aruanne, Euroopa 
Komisjon.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf


74-aastastest inimestest on põhilised digioskused, võrreldes 82 %-ga 16–24-aastastest1, 
mis muudab eakamad inimesed digitaalse tõrjutuse suhtes haavatavamaks; arvestades, 
et oskuste tegevuskava eesmärk on tagada, et 2025. aastaks on 70 %-l 16–74-aastastel 
põhilised digioskused, mis tähendab keskmiselt kahe protsendipunktilist kasvu aastas 
võrreldes 0,75 protsendipunktilise iga-aastase kasvuga aastatel 2015–2019; arvestades, 
et õppijad ei ole kunagi digioskuste omandamisel võrdsel positsioonil, sest põhioskuste 
tase on väga erinev;

J. arvestades, et endiselt esineb ebavõrdsust juurdepääsul digitaristule ja -seadmetele, kuna 
maa- ja äärepoolsed piirkonnad ning mahajäänud linnapiirkonnad kannatavad sageli 
halva ühenduvuse tõttu ja madalama sissetulekuga leibkondadel puudub sageli 
juurdepääs arvutitele; arvestades, et 10 % ELi maapiirkondades elavatest leibkondadest 
on interneti püsiühenduseta ja veel 41 % on lairibaühenduseta;

K. arvestades, et sooline lõhe digioskustes on 11 %2; arvestades, et Eurostati andmetel on 
vaid iga kolmas teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) erialade 
lõpetaja naissoost, ehkki 54 % kõrgharidust omandavatest üliõpilastest on naised; 
arvestades, et poiste ja tütarlaste suhtumine STEM-ainetesse alghariduse ajal ei erine, 
kuid tütarlaste huvi näib vähenevat alates 15. eluaastast; arvestades, et vähem kui kolm 
protsenti teismelistest tütarlastest väljendab huvi töötada IKT-spetsialistina;

L. arvestades, et sooline ebavõrdsus hariduses ja koolituses väljendub töökohtadel, kuna 
naised töötavad ainult 17 %-l IKT-sektori töökohtadest ja digitaalsektoris töötavate 
meeste osakaal on 3,1 korda suurem kui naiste osakaal3; arvestades, et sooline 
ebavõrdsus on eriti ilmne tehisintellekti sektoris, kus ainult 22 % spetsialistidest kogu 
maailmas on naised; arvestades, et sellised erinevused mõjutavad naiste võimalusi 
töötada hästi tasustatud ja tulevikku suunatud sektorites ning piiravad samuti 
digitaalsektori mitmekesisust, näiteks seoses tehnoloogia kavandamisega;

M. arvestades, et on oluline mõista tegureid, mis mõjutavad tütarlaste ja naiste haridust ja 
karjäärivalikuid, sealhulgas soolist kallutatust, ning motiveerida neid jätkama 
STEM-erialade ning IKT-õpinguid ja karjääri; arvestades, et sellega seoses on vaja 
edasi arendada kutsenõustamist puudutavaid lahendusi;

N. arvestades, et digitehnoloogias peitub märkimisväärne potentsiaal õpetajatele, 
koolitajatele ja haridustöötajatele ning õppijatele kõigis haridussektorites ja -
keskkondades juurdepääsetavate, avatud, sotsiaalsete ja personaalsete 
tehnoloogiavõimaluste näol, mis võivad viia kaasavamate õppimisvõimalusteni; 
arvestades, et uuenduslikest õpetamismeetoditest ja õppijate võimestamisest juhinduv 
digitehnoloogia arukas kasutamine võib anda inimestele eluks vajalikud põhipädevused, 
nagu loov mõtlemine, uudishimu ja probleemilahendamise oskus; arvestades, et 
digitehnoloogia kasutamist ei tohi kunagi pidada kulude kokkuhoiu meetmeks; 
arvestades, et õpetajate vabadus valida parim õpetamismeetodite ja õpetatava sisu 
kombinatsioon peaks jääma haridusprotsessi keskmesse;

O. arvestades, et õpetaja ja õpilase vaheline suhtlemine on õpilaste heaolu ja arengu jaoks 

1 DESIt käsitlev 2020. aruanne.
2 Euroopa Komisjoni 2019. aasta tulemustabel naiste osalemise kohta digivaldkonnas.
3 Euroopa Komisjoni 5. märtsi 2020. aasta teatis „Võrdõiguslik liit: soolise 

võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025“ (COM(2020)0152).



ülioluline ning seetõttu peab kontaktõpe jääma hariduse andmise keskmesse; arvestades, 
et digivahendid ja -tehnoloogia ei saa asendada õpetaja rolli, kuid nad pakuvad siiski 
mitmeid eeliseid, mis täiendavad kontaktõpet, sealhulgas kombineeritud 
haridusmudelite kujul; arvestades, et tehnoloogia ja digitaalseadmete ülemäärane 
kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu unepuudus, sõltuvus ja istuv eluviis; 
arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata väiksematele lastele ja õppijatele, kellel on 
hariduslikud erivajadused või puue, ning kelle jaoks veebiõpe kujutab endast erilist 
probleemi;

P. arvestades, et digitehnoloogia tuleks kasutusele võtta õppijakesksel, eakohasel ja 
arengule suunatud viisil; arvestades, et digiõppe strateegiates tuleb arvesse võtta 
uuringuid digitehnoloogia varajase kasutamise mõju kohta väikelaste arengule;

Q. arvestades, et digitaristu ja -tehnoloogia arendamine hariduses nõuab märkimisväärseid 
avaliku sektori investeeringuid, sealhulgas haridusasutuste IT-töötajatesse; arvestades, 
et e-õppe lahenduste väljatöötamisele aitavad olulisel määral kaasa ka 
erainvesteeringud;

R. arvestades, et juurdepääs digitaristule, sealhulgas kiirele internetile ning kvaliteetsetele 
ja haridusvajadustele kohandatud seadmetele ja sisule on digiõppe eeltingimus; 
arvestades, et COVID-19 pandeemia ja äkiline digiüleminek kaug- või veebiõppele tõid 
välja juurdepääsu ja ühenduvusega seotud puudused liikmesriikides ja nende vahel, 
avaldades eri haridussektoritele erinevat mõju; arvestades, et 2020. aasta kevadel 
COVID-19 liikumispiirangute ajal ei olnud 32 %-l1 mõne liikmesriigi õpilastest ja 
tudengitest juurdepääsu internetile ja digitaalsetele vahenditele;

S. arvestades, et järsk üleminek veebi- ja kaugõppele tõi ühtlasi välja valmisoleku 
puudumise enamiku Euroopa piirkondade haridussüsteemides ning puudused õpetajate, 
haridustöötajate, lapsevanemate ja õppijate digioskustes ja nende võimekuses 
digitehnoloogiat tõhusalt ja turvaliselt kasutada; arvestades, et enne kriisi tundsid vaid 
39 % ELi õpetajatest, et neil on õppetöös digitehnoloogia kasutamiseks hea või väga 
hea ettevalmistus, kusjuures siin esines liikmesriikide vahel olulisi erinevusi; 
arvestades, et õpetajad on siiski näidanud, et nad suudavad kohaneda haridussüsteemi 
põhjalike muutustega, kui neile võimaldatakse piisav paindlikkus ja autonoomia, ja nad 
kasutavad parimal viisil ära veebi- ja kaugõppe innovatsioonipotentsiaali;

T. arvestades, et üleminek veebi- ja kaugõppele on võimendanud olemasolevaid 
ebavõrdsusi, jättes ebasoodsas olukorras olevad, haavatavad õppijad, hariduslike 
erivajadustega õppijad ja puuetega õppijad veelgi kaugemale maha, suurendades koolist 
väljakukkumise määra mitmetes haridussektorites ning tuues esile nõustamise ja 
sotsiaalse toe puudumise digitaalses keskkonnas; arvestades, et varases lapseeas 
sotsiaalse ja haridusliku ebavõrdsuse kogemine võib mõjuda negatiivselt hilisemas elus 
õpitulemustele ja töövõimalustele; arvestades, et kiiresti on vaja parandada veebiõppe 
kvaliteeti ja kaasavust; 

U. arvestades, et COVID-19 pandeemia toob kaasa põhjalikke muutusi meie eluviisis ning 
on esile toonud vajaduse pakkuda kõigile täiemahulist ja kvaliteetset haridust, et 

1 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-
lockdowspring-2020 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdowspring-2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdowspring-2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdowspring-2020


valmistuda võimalikeks tulevasteks kriisideks, suurendada haridussüsteemide pikaajalist 
vastupanuvõimet ja panna alus edukale digiüleminekule;

V. arvestades, et kuigi õpetuse sisu ja haridussüsteemi korraldus kuulub liikmesriikide 
pädevusse, nõuavad uued väljakutsed siiski tõhusat kooskõlastamist ning vajaduse 
korral Euroopa Liidu digiõppe poliitikat ja vahendeid keskpikas ja pikas perspektiivis, 
mis on Euroopa haridusruumi oluline mõõde; 

W. arvestades, et kvaliteetse veebiõppe kättesaadavus ei ole sageli alternatiiv, vaid ainus 
võimalus teatavatele rühmadele, nagu maa- ja äärepoolseimates piirkondades 
täistööajaga töötavad inimesed või töötud või puuetega inimesed;

X. arvestades, et haridus on investeering tulevikku ja iga inimese oluline arengu ning 
eneseteostamise vahend; arvestades, et digiõpe võiks aidata lahendada selliseid 
probleeme nagu desinformatsioon, radikaliseerumine, identiteedi- ja andmevargused, 
küberkiusamine ja veebipettused; arvestades, et haridusel, koolitusel ja elukestval õppel 
on õiglasel üleminekul digimajandusele keskne roll;

Läbivaadatud digiõppe tegevuskava: visioon, juhtimine, rahastamine ja tulemuslikkuse 
mõõtmine

1. rõhutab, et Euroopa sotsiaalõiguste samba kohane õigustepõhine lähenemisviis 
digiõppele peab olema digiõppe poliitika juhtpõhimõte, et tagada kõigi õigus kaasavale 
ja kvaliteetsele haridusele; rõhutab, et pandeemiajärgne taastumine ja hariduspoliitika 
taaselustamine on lahutamatult seotud muude probleemidega, millega liit ja maailm 
silmitsi seisavad, ning rõhutab vajadust siduda digiõppe poliitika muude 
poliitikavaldkondadega, et edendada kaasavamat, sooliselt tasakaalustatud, 
innovatiivsemat ja keskkonnahoidlikumat ühiskonda;

2. peab sellega seoses tervitatavaks ajakohastatud digiõppe tegevuskava ning selle 
laiendatud ulatust ja ambitsiooni koos konkreetsete eesmärkidega, mis käsitlevad 
eelkõige püsivaid puudujääke digioskustes, kvaliteetse arvuti- ja IT-hariduse 
edendamist või paremat ühenduvust koolides, mis on täiendav samm terviklikuma 
digioskuste ja -õppe strateegia suunas; on arvamusel, et kava on edukas, kui selle 
täideviimisel on digiõpe saanud tõeliselt hariduspoliitika osaks ja kui sellega on 
kaasnenud kogu liidus juurdepääsu, kvaliteedi ja võrdsete võimaluste osas selged, 
järjepidevad ja positiivsed tulemused; tunnistab liikmesriikide erinevaid 
lähtepositsioone selles protsessis, mida tuleks kava rakendamisel arvesse võtta;

3. avaldab tunnustust otsusele viia kava vastavusse seitsmeaastase mitmeaastase 
finantsraamistikuga, kuna see annab pikaajalise perspektiivi ja seob selle asjaomaste 
rahastamisvahenditega; rõhutab kava tähtsust Euroopa haridusruumi loomisel ja 
omakorda Euroopa haridusruumi tähtsust kava elluviimisel, mis peaks tagama selle 
rakendamisel läbipaistvuse ja vastutuse;

4. märgib siiski, et kava tõhus täideviimine sõltub mitmete programmide ja 
liikmesriikidevahelisest kooskõlastamisest; kutsub komisjoni üles tagama eri 
programmide vahelise tõhusa koostoime ning järjepidevama ja tõhusama 
kooskõlastamise kõigi asjakohaste digiõppe poliitikameetmete vahel ELi tasandil, et 
vähendada killustatust ja vältida kattumist riiklike ja Euroopa rahastamisvahendite ja 
poliitika vahel ning seeläbi suurendada mõju;



5. osutab Euroopa struktuuri-ja investeerimisfondide, Euroopa ühendamise rahastu, 
programmi „Euroopa horisont“, Euroopa solidaarsuskorpuse, programmi „Loov 
Euroopa“ ja programmi „Erasmus+“ panusele kava eri tahkude rahastamises; väljendab 
heameelt programmi „Erasmus+“ eelarve märkimisväärse suurendamise üle ja hoiatab 
programmi uute poliitiliste ambitsioonidega ülekoormamise eest, arvestades, et 
põhitähelepanu peab olema programmi kaasavamaks muutmisel;

6. juhib tähelepanu taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi tähtsaimate 
investeerimisprioriteetide „ühendamine“ ja „ümberõppimine ja oskuste täiendamine“ 
olulisusele digiõppe tegevuskava elluviimisel; ergutab liikmesriike eraldama rahastu 
vahenditest vähemalt 10 % haridusele; kordab oma seisukohta ergutada liikmesriike 
märkimisväärselt suurendama avaliku sektori kulutusi haridusele, tunnistades hariduse 
keskset rolli majanduskasvu tugevdamisel, töökohtade loomisel ning majandusliku ja 
sotsiaalse vastupanuvõime suurendamisel; tuletab samuti meelde, et vähemalt 20 % 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames eraldatavatest vahenditest on ette 
nähtud digiüleminekuks, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid rahastu 
vahendeid, et tugevdada haridussüsteemi digitaalset suutlikkust ja investeerida näiteks 
koolide, õpilaste ja haavatavate rühmade digitaristusse, eelkõige tõrjutud piirkondades; 

7. rõhutab parlamendi algatatud katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete väärtust 
tugevama liiduülese koostöö tagamisel, et vähendada liikmesriikide, piirkondade ning 
maa- ja linnapiirkondade vahelisi hariduslikke erinevusi, näiteks uus ettevalmistav 
meede, mille eesmärk on parandada juurdepääsu õppevahenditele piirkondades ja 
kogukondades, kus on ebapiisav ühenduvus või juurdepääs tehnoloogiale; nõuab 
edukate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete lõimimist liidu programmidesse; 
väljendab sellega seoses heameelt meediapädevuse meetme lisamise üle uude 
programmi „Loov Euroopa“, tuginedes edukale katseprojektile „Meediaoskus kõigile“ 
ja ettevalmistavale meetmele, ning nõuab piisavat rahastamist, et tagada uue meetme 
tulemuslikkus;

8. märgib, et uues kavas on seatud konkreetsed eesmärgid, et kõrvaldada püsivad lüngad 
digiõppes, näiteks seoses ühenduvuse, digioskuste ja veebipõhise õppesisuga; tunneb 
heameelt, et komisjon on näinud ette vahehindamise, ja komisjoni kavatsuse üle 
andmekogumist suurendada; kutsub komisjoni üles töötama välja tervikliku 
järelevalvesüsteemi kõigi digiõppe poliitikameetmete jaoks, mida tuleks kasutada heade 
tavade jagamiseks kogu ELis ja mida tuleks vahehindamisel arvesse võtta; kordab, et 
vaja on selget rakendamise ajakava ning selgeid võrdlusaluseid ja vahe-eesmärke, mis 
esitatakse nii parlamendile kui ka nõukogule; on jätkuvalt veendunud, et kaval peab 
olema selgem juhtimise ja kooskõlastamise struktuur, millesse parlament tuleks arengu 
ja tulemuslikkuse pidevaks jälgimiseks kaasata; kutsub komisjoni seetõttu üles looma 
foorumi, mis toob kokku liikmesriigid, parlamendi ning teised asjaomased sidusrühmad 
ja eksperdid, sealhulgas haridusasutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid;

9. nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks hariduse, sealhulgas digiõppe rolli ja nähtavust 
Euroopa poolaasta raames ning lisaks oma rõhuasetusse viited hariduse majanduslikule 
mõjule, et kaasata sotsiaalsed eesmärgid ja hariduse pakkumise kvaliteet; märgib, et 
liikmesriigid väljuvad COVID-19 kriisist enneolematult kõrge võlatasemega; juhib 
tähelepanu sellele, et hariduse liigitamine rahvamajanduse arvepidamise kulutuseks on 
mõnikord viinud eelmiste kriiside ajal hariduseelarve märkimisväärse kärpimiseni; 
rõhutab, et digiüleminek hariduses ei ole võimalik ilma oluliste investeeringuteta;



10. märgib, et COVID-19 kriis on esile toonud vajaduse, et liikmesriigid kooskõlastaksid 
digiõppe poliitikat ja meetmeid tõhusamalt ning jagaksid parimaid tavasid mitmeid 
sidusrühmi hõlmava hariduspoliitika käsituse kaudu, tagamaks, et see vastab ELi 
kodanike vajadustele ja asetab õppijad kesksele kohale; tunneb seetõttu heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle luua Euroopa digiõppe keskus esimese sammuna 
ühisloomeprotsessi ja pideva järelevalvesüsteemi suunas, mis ühendab riiklikke ja 
piirkondlikke digiõppe strateegiaid ning kaasab peamisi sidusrühmi ja eksperte, 
sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioone, kes esindavad erinevaid lähenemisviise 
nii tavahariduse siseselt kui ka väliselt; on seisukohal, et uus keskus pakub kanalit, mille 
kaudu liikmesriigid peaksid edendama haridus- ja koolitusasutuste vahelist koostööd 
digiõppe pakkumise parandamiseks; tunnustab soovi kasutada keskust strateegilise 
dialoogi alustamiseks liikmesriikidega digiõppe edukust soodustavate peamiste tegurite 
üle, pidades silmas nõukogu soovitust; nõuab tungivalt, et komisjon tegutseks kiiresti, et 
tuua soovituse projekti avalikustamise kuupäev 2021. aastale;

11. kutsub komisjoni üles teostama subsidiaarsuse põhimõtet järgides järelevalvet 
rakendamise üle riiklikul tasandil ning tagama keskustes ja nõustamisteenustes ning 
sidusrühmadega konsulteerimisel õiglase esindatuse ja sõltumatuse; kutsub komisjoni 
üles kaasama täielikult parlamenti Euroopa ja riiklike keskuste ja nõustamisteenuste 
loomisse ning asjaomaste sidusrühmade nimetamisse; tuletab komisjonile meelde, et 
kavandatava Euroopa teabevahetusplatvormi kontseptsiooni väljatöötamisel tuleb 
vältida kattumist ja dubleerimist keskuse eesmärkidega;

12. rõhutab, et Euroopa Liit peab toimima kvaliteetse digiõppe ülemaailmse võrdlusalusena, 
ning kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd asjaomaste ülemaailmsete ja 
piirkondlike institutsioonide ja sidusrühmadega, et parandada juurdepääsu kvaliteetsele 
digiõppele kogu maailmas;

13. rõhutab teadusuuringute keskset rolli kava elluviimisel ning tulemusliku ja 
nõuetekohase digiõppe saavutamisel kõigi jaoks, ning peab kiiduväärseks, et komisjon 
on seda tunnistanud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima rohkem 
interdistsiplinaarsetesse teadusuuringutesse, et hinnata digitaliseerimise pikaajalist mõju 
õppimisele ja digiõppe poliitikameetmete tõhusust, andes seeläbi teavet selle edasiseks 
kavandamiseks ja rakendamiseks, sealhulgas nähes ette uut tüüpi töökohti ja oskusi ning 
kohandades vastavalt hariduskavasid; rõhutab vajadust jätkata teadusuuringuid selle 
kohta, millist mõju avaldab digitehnoloogia laste haridusele ja arengule, ühendades 
haridusteaduse, pedagoogika, psühholoogia, sotsioloogia, neuroteaduse ja informaatika, 
et võimalikult põhjalikult mõista, kuidas laste – ja täiskasvanute – psüühika 
digitaalkeskkonnale reageerib ja millised on sellega kaasnevad digiõppe probleemid;

Hästitoimiva digihariduse ökosüsteemi edendamine

14. rõhutab, et COVID-19 pandeemia on näidanud, et mitte kõigil õppijatel ei ole 
juurdepääsu digitaalsele haridusele ning kaug- ja veebiõppele ning seega ei saa nad 
sellest kasu; märgib, et lünki esineb nii liikmesriikide sees kui ka vahel ning neil on 
ebaproportsionaalne mõju ebasoodsa taustaga inimestele ning kaugetes või 
maapiirkondades elavatele inimestele; peab liidus jätkuvalt esinevat digilõhet 
kahetsusväärseks; väljendab kahetsust, et mõnes liikmesriigis ei ole jõupingutused 
kvaliteetse digihariduse omandamiseks vilja kandnud, jättes liiga paljud õpilased 
mitmeks kuuks ilma juurdepääsust haridusele; nõustub komisjoni analüüsiga, et kiire ja 
usaldusväärne internet ja kvaliteetsed digiseadmed haridusasustustes, mitteformaalsetes 



keskkondades ja kodus on tõhusa digihariduse eeltingimus; juhib tähelepanu sellele, et 
samuti on teatavad liikmesriigid digitaristu ja -seadmete pakkumisel ning seega 
digiõppe lahenduste pakkumisel kaugele jõudnud; rõhutab vajadust võidelda digitaalse 
lõhe vastu kui absoluutset prioriteeti ning on veendunud, et avaliku ja erasektori 
partnerlused, mis lähtuvad haridusasutuste vajadustest, võivad lahenduste pakkumist 
kiirendada;

15. nõuab tungivalt, et lairibaühendust tuleks pidada avalikuks hüveks ja selle taristut 
piisavalt rahastada tagamaks, et see oleks hädavajaliku sammuna digilõhe kaotamisel 
kõigile kättesaadav ja taskukohane; märgib lisaks potentsiaali, mida 5G kasutuselevõtt 
võib pakkuda, ning kutsub komisjoni üles uurima 5G võimalikku panust 
digitaalhariduse algatustesse; nõuab erimeetmete ja rahastamiskavade kehtestamist, et 
suurendada juurdepääsu kõigile haridusasutustele eelkõige äärealadel, maa- ja mägistes 
piirkondades, kus on ebapiisav ühenduvus ja piiratud juurdepääs kujunemisjärgus 
tehnoloogiatele, nagu tehisintellekt, robootika, plokiahel, avatud lähtekoodiga, uued 
haridusseadmed või mängustamine, pidades silmas nende üha suuremat tähtsust ja 
potentsiaali;

16. väljendab heameelt, et kava keskendub koolide ja ülikoolide ühenduvuse toetamisele 
Euroopa ühendamise rahastu ja ELi rahastusvõimaluste tutvustamise kaudu; kutsub 
komisjoni üles tegema liikmesriikide, kohalike omavalitsuste ja sidusrühmadega tihedat 
koostööd, et tagada ELi toetuse ühtimine riiklike kavadega, eelkõige ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade toetamiseks; kutsub komisjoni üles suunama toetust 
koolidest kaugemale, et jõuda kõigi formaalse ja mitteformaalse hariduse asutusteni; 
tuletab meelde, et haridusasutused peavad saama tuge koolitatud töötajatelt, kes jälgivad 
võrgustikke ja rakendusi ning pakuvad andmekaitsealast koolitust ja abi;

17. rõhutab, kui oluline on, et liit võtaks digiõppes juhtrolli ning hõlbustaks õpetajate, 
õppijate ja lapsevanemate juurdepääsu innovatsioonile ja tehnoloogiale; nõuab sellega 
seoses uusi haridusalgatusi, mis kasutavad täiel määral ära uusi tehnoloogiaid, nagu 
tehisintellekt ja robootika, ning mis suurendavad ka teadlikkust nende võimalustest ja 
probleemidest hariduskeskkonnas; tuletab meelde, et tehisintellekti ja robootika 
kasutamisel tuleks tagada eetiline ja inimkeskne lähenemisviis; märgib, et tehisintellekti 
arukas kasutamine võib vähendada töötajate töökoormust, muuta haridussisu 
kaasavamaks, hõlbustada õppimist mitmes valdkonnas ja toetada paremini kohandatud 
õpetamismeetodeid, mis on kohandatud individuaalsete õpilaste vajadustele; tunneb 
muret tehisintellektiga seotud kõrgharidusprogrammide ja teadusuuringute puudumise 
pärast liidus, mis võib kahjustada ELi konkurentsivõimet; nõuab avaliku sektori 
suuremaid investeeringuid tehisintellekti;

18. ergutab Euroopa Komisjoni ja liikmesriike pakkuma koolidele (õpetajatele ja õpilastele) 
mitte ainult tehnilist tuge ja internetiühendust, vaid ka vajalikku tuge turvalise ja 
usaldusväärse tarkvara näol, ning edendama paindlikke haridusmudeleid ja toetust 
kaugõppuritele, kasutades selliseid vahendeid nagu e-ressursid, e-materjalid, videod, e-
mentorlus ja tasuta veebikoolitus; rõhutab sellega seoses, et kohalikud kultuuri- ja 
kogukonnaasutused, nagu raamatukogud ja muuseumid, on selliste digiressursside 
peamised pakkujad; hoiatab negatiivse mõju eest, mida haridusressursside müüjate 
seotus avaldab pedagoogilisele sõltumatusele, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama niisugust sõltumatust mis tahes sekkumisest või huvidest; rõhutab vajadust 
avatud ja läbipaistva digihariduse ökosüsteemi järele seoses sisu, seadmete ja 
tehnoloogiaga; rõhutab, et avatud tehnoloogiad toetavad koostöötunnet ning et tasuta ja 



avatud lähtekoodiga lahendused, avalikus omandis infosisu taaskasutamine ning 
koostalitlusvõimelised riist- ja tarkvaralahendused parandavad juurdepääsu ja loovad 
tasakaalustatuma digitaalruumi;

19. rõhutab vajadust tunnustada intellektuaalomandiga seotud õiguslikke ja eetilisi 
põhimõtteid seoses haridusliku digitaalse infosisu suurema loomise ja levitamisega; 
tervitab ja toetab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti hallatavat haridusalase 
intellektuaalomandi võrgustikku ning ergutab õppijate ja õpetajate intellektuaalomandi 
alaste oskuste arendamist; tuletab meelde direktiivi (EL) 2019/790 artiklis 5 sätestatud 
erandit autoriõigusest seoses teoste ja muu materjali kasutamisega digitaalses ja 
piiriüleses õpetamistegevuses;

20. osutab huvitavatele innovaatilistele algatustele, mis muudavad veebikeskkonna ja 
mänguväljaku ohutuks, huvitavaks ja lõbusaks igas haridusetapis; rõhutab, kui oluline 
on ühendada pedagoogilised, kognitiivsed ja psühholoogilised lähenemisviisid 
haridusele ning kohandada vastavalt veebipõhiseid ja -väliseid formaate; võtab sellega 
seoses teadmiseks alushariduse ja lapsehoiu Euroopa strateegias välja pakutud 
lähenemisviisi;

21. tuletab meelde, kui oluline on pakkuda õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele 
kvaliteetset ja kättesaadavat digitaalse hariduse sisu mitmesugustest allikatest, ning 
ergutab liikmesriike eraldama rahalisi vahendeid Euroopa innovatsiooni abil välja 
töötatud professionaalsete ja turvaliste digitaalsete õppematerjalide, sealhulgas koos 
ekspertidega loodud kvaliteetse haridussisu omandamiseks; kutsub liikmesriike üles 
edendama algatusi, mis võimaldavad ettevõtetel ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidel jagada kõrgtehnoloogilist innovatsiooni hariduskogukonnaga;

22. on seisukohal, et liidul võib olla oluline roll kvaliteetse haridussisu arendamisel ja 
kättesaadavaks tegemisel; märgib rahuloluga, et üha rohkem luuakse digiõppe 
platvorme, et võimaldada juurdepääsu allikatele ja jagada häid tavasid, näiteks 
eTwinning, Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm (EPALE) ja School 
Education Gateway; kutsub komisjoni üles jätkama selliste edukate algatuste 
edendamist ja laiendamist niisuguste asjakohaste programmide abil nagu InvestEU ja 
Erasmus+ ning nõuab, et liikmesriigid kasutaksid nende potentsiaali paremini ära; on 
seisukohal, et Euroopa teabevahetusplatvormil on potentsiaal tagada parem koostöö 
sidusrühmade ja haridusvaldkonna osalejate vahel Euroopa tasandil, ning kutsub 
komisjoni üles kavandatud teostatavusuuringut õigeaegselt lõpule viima;

23. innustab liikmesriike kasutama oma haridus- ja koolitussüsteemides innovatsiooni ja 
digitehnoloogiat arukal ja õppijale keskenduval viisil, et saavutada edaspidi tõhus 
kombineeritud õppe lähenemisviis; tuletab siiski meelde, kui oluline on näost-näkku 
õpe, ning rõhutab, et digitaalseid vahendeid tuleks kasutada klassiruumis õpetamise 
täiendamiseks ja tõhustamiseks; on arvamusel, et on vaja kaaluda pikema ekraaniaja 
negatiivset mõju õppijate heaolule; rõhutab, et COVID-19 pandeemia on toonud esile 
selgeid lünki hariduse pakkumises, mida veebipõhine õppimine ei saa hõlpsalt täita, 
ning sellega tuleb edasi tegeleda, eelkõige seoses koolitoidu, hingehariduse toetamise ja 
füüsilise tegevusega;

Digiülemineku saavutamiseks digioskuste ja -pädevuste edendamine

24. leiab, et digitehnoloogia potentsiaali kasutamine ja maksimeerimine peab käima 



käsikäes olemasolevate õppekavade ning õppimis- ja õpetamismeetodite 
ajakohastamisega; rõhutab sellega seoses, kui oluline on anda rahalist toetust õpetajatele 
mõeldud koolituskursustele; nõuab seepärast tungivalt, et kättesaadavale õpetajate 
koolitusele pöörataks suuremat tähelepanu, kuna kava eesmärk on tagada, et õpetajad ja 
haridustöötajad mitte ainult ei omaks digioskusi, vaid oskaks neid ka õpetada; ergutab 
sellega seoses investeerima digitaalsete õpetamisoskuste erialakursustesse nii õpetajate 
kui ka õpetada soovivate IT-spetsialistide jaoks; rõhutab mentorluse kui koolitus- ja 
arenguvahendi väärtust; rõhutab programmi „Erasmus+“ ja õpetajate liikuvuse olulist 
rolli oskuste omandamisel; võtab teadmiseks tulevase Teacher Academy potentsiaali 
ning kutsub komisjoni üles esitama parlamendile selge kontseptsiooni ja eelarve; nõuab 
kogu liitu hõlmavat algatust, et töötada digitaalse keskkonna jaoks välja uued 
pedagoogilised ja hindamismeetodid, tunnistades konkreetseid digitaalseid probleeme, 
nagu asünkroonne õpe, ja kriitilise dialoogi edendamise tähtsust;

25. rõhutab vanemate, perekondade ja juhendajate üha olulisemat rolli kaugõppes ning 
vajadust, et neil oleksid head interneti-, digitaal- ja tehnilised oskused ning asjakohane 
varustus, ning nõuab neile spetsiaalse koolituse ja toetusmehhanismide andmist; rõhutab 
vajadust aidata perekondi digitaalsete vahenditega, et suurendada juurdepääsu 
kaugõppele, kutsub komisjoni üles viima läbi spetsiaalse uuringu digitaalse vanemluse1 
kohta, et töötada kõigis liikmesriikides välja järjepidev ja tõhus lähenemisviis 
lapsevanemate abistamiseks;

26. rõhutab probleemi, mis on seotud kahjuliku ja ebaseadusliku infosisu ja tegevusega 
digitaalses keskkonnas, mis mõjutab ka vaimset tervist ja heaolu, nagu veebipõhine 
ahistamine, sealhulgas küberrünnakud ja küberkiusamine, lapsporno ja seksuaalsuhte 
eesmärgil kontakti otsimine, andmetega seotud ja eraelu puutumatuse rikkumine, 
ohtlikud võrgumängud, väärinfo; väljendab seepärast suurt heameelt täiustatud kava 
suurema rõhuasetuse üle digikirjaoskusele ja infopädevusele hariduse ja koolituse abil; 
on veendunud, et tervishoiutöötajad, haridusasutused, kodanikuühiskond ja 
mitteformaalse hariduse pakkujad peavad koostöös vanematega töötama välja eakohase 
õppekava, et õppijad saaksid teha teadlikke ja asjakohaseid valikuid ning vältida 
kahjulikku käitumist; 

27. tuletab meelde, et inimestel peavad olema vahendid ja oskused mitmesugustes 
digitaalkeskkonna ohtudes navigeerimiseks ning eelkõige väärinfo ja võltsuudiste 
avastamiseks ja kriitiliseks hindamiseks; väljendab sellega seoses heameelt hiljutise 
meedia tegevuskava kiire vastuvõtmise üle ja selle keskendumise üle meediapädevusele 
ning kutsub komisjoni üles vaatama väärinfot käsitleva tegevusjuhendi korrapäraselt 
läbi ja võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada sotsiaalmeedia vastuseis veebis levivale 
väärinfole; ootab kavandatud suuniseid õpetajatele ja haridustöötajatele digitaalse 
kirjaoskuse edendamise ja väärinfo vastu võitlemise kohta; kutsub komisjoni üles 
suuremale ambitsioonikusele ning tegema koostööd riiklike ja kohalike 
sidusrühmadega, et käivitada ulatuslikud digikirjaoskuse kampaaniad; märgib, kui 
oluline on laialdaselt reklaamida olemasolevaid algatusi, nagu ELi 
programmeerimisnädal ja turvalisema interneti päev;

28. toonitab, et digitaalhariduse valdkonna mis tahes areng peab käima käsikäes kindla 

1 Digitaalse vanemluse all peetakse silmas vanemate jõupingutusi ja tavasid digitaalses 
keskkonnas toimuva laste tegevuse mõistmiseks, toetamiseks ja reguleerimiseks, aidates 
neil eelkõige internetti turvaliselt kasutada.



andmekaitseraamistikuga ning vältima õppijate andmete äriotstarbelist kasutamist; 
rõhutab, et alaealiste andmete suhtes tuleb kohaldada kõrgeimaid kaitsemeetmeid, 
sealhulgas teadusuuringute ja õpetamise eesmärgil; palub komisjonil koostöös Euroopa 
Andmekaitsenõukoguga tegeleda haridusandmete ning õpilaste ja õppijatega seotud 
andmete eripäraga;

29. rõhutab, et traditsioonilisi, humanistlikke ja pehmeid oskusi, nagu sotsiaalsed oskused, 
empaatia, probleemide lahendamine ja loovus, tuleks jätkuvalt toetada osana 
jõupingutustest digioskuste ja -kirjaoskuse õpetamiseks, eelkõige laiaulatuslike 
digitaalse kirjaoskuse kampaaniate kaudu; rõhutab kodanikuhariduse digitaalse mõõtme 
tähtsust ja peab kahetsusväärseks uue digiõppe tegevuskava piiratud ambitsioone seoses 
digitaalse kodakondsuse edendamisega;

30. tuletab meelde vajadust arenenud digioskuste järele ning julgustab liikmesriike looma 
riiklikke haridusprogramme, mis aitaksid suurendada IT õppurite ja IT-haridusega 
koolilõpetajate arvu; rõhutab, et selliste õppetundide programmi võib välja töötada koos 
kõrgtehnoloogiaettevõtete ja ülikoolidega;

31. rõhutab keskkonnahoidliku hariduse ja keskkonnahariduse tähtsust ning nõuab 
spetsiaalsete õppekavade väljatöötamist kogu Euroopas, võttes arvesse digitaalhariduse 
keskkonnamõju;

32. rõhutab, et kooskõlas Euroopa sotsiaalpartnerite digiülemineku raamkokkuleppega on 
uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid kasutusele võtvatel ettevõtetel kohustus pakkuda 
kõigile asjaomastele töötajatele asjakohast ümber- ja täiendõpet, et nad saaksid õppida 
kasutama digitaalseid vahendeid, kohaneda tööturu muutuvate vajadustega ja jääda 
tööturule; rõhutab sotsiaalpartnerite rolli digioskuste ja täiendõppe kindlaksmääramist ja 
reguleerimist käsitlevate kollektiivlepingute kaudu vajalike oskuste kindlakstegemisel, 
töökohal toimuva koolituse arendamisel ning haridus- ja koolituskavade 
ajakohastamisel; tuletab meelde pandeemiast tulenevat uut tööolukorda, nagu kaugtöö, 
ning julgustab haridus- ja koolitusasutusi ning tööandjaid korraldama asjakohast 
koolitust, et valmistada inimesi uueks töökeskkonnaks ette;

33. rõhutab digioskuste hindamise ja jälgimise tähtsust ning juhib sellega seoses tähelepanu 
selliste olemasolevate vahendite väärtusele nagu Euroopa kodanike digipädevuse 
raamistik ja enesehindamisvahend SELFIE; väljendab heameelt SELFIE laiendamise 
üle õpetajatele; kutsub komisjoni üles suurendama selliste vahendite praegu piiratud 
kasutuselevõttu;

34. rõhutab lisaks vajadust digioskuste, -kvalifikatsioonide ja digitaalsete 
kvalifikatsioonitunnistuste parema ja uuenduslikuma tunnustamise, valideerimise ja 
sertifitseerimise ning seega ülekantavuse järele; kiidab heaks kava töötada välja 
Euroopa digioskuste sertifikaat kui vahend, mis hõlbustab digipädevuse raamistikus 
tulemuste valideerimist ja ülekantavust; tuletab meelde, et kava tuleb välja töötada 
tihedas koostöös liikmesriikidega, et vältida dubleerimist ja kattumist olemasolevate 
kavadega; kutsub komisjoni üles lisama sertifikaadi Europassi ja võimaluse korral ka 
tulevasse Euroopa üliõpilaspiletisse;

35. kiidab heaks komisjoni jõupingutuse hariduse ja kvalifikatsioonide digiteerimiseks, 
sealhulgas uue Europassi platvormi ning kavandatava Europassi digitaalsete 
kvalifikatsioonide taristu; juhib samal ajal tähelepanu vajadusele parandada töökohtade 



otsimise ning töö- ja kursusepakkumiste saamisega seotud Europassi platvormi 
funktsiooni, uuendada platvormil käimasolevate kursuste, koolituste ja aktiivsete 
tööpakkumistega seotud teavet ning määrata selle protsessi eest vastutavad asutused; 
kutsub liikmesriike üles edendama uut Europassi platvormi paremini haridus- ja 
koolitusasutustes ning nende töötajate ja tööandjate seas;

36. rõhutab vajadust täiustada digitaalseid ressursse, vahendeid ja mehhanisme liidu 
tasandil, et avada elukestva õppe võimalused kõigile ja võimaldada täielik ja kvaliteetne 
juurdepääs kõrghariduse kursustele ja materjalidele; võtab teadmiseks uue 
üleilmastunud digitaalse keskkonna ja kõrghariduse turu arengu ning vajaduse, et 
Euroopa kõrgharidusasutused jääksid selles keskkonnas asjakohaseks ja edukaks; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma ülikoolide vahel sünergiat Euroopa ülikooli 
veebiplatvormi kaudu, mis võimaldaks kogu Euroopas juurdepääsu mitmekesisele, 
mitmekeelsele ja veebipõhisele haridussisule ja -programmidele;

37. tuletab meelde kutsehariduse ja -õppe ning täiskasvanuhariduse olulist rolli ümberõppe 
ja täiendusõppe võimaluste pakkumisel elukestva õppe lähenemisviisi kaudu; väljendab 
heameelt nõukogu soovituse üle jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja 
toimetulekut toetava kutsehariduse kohta ning selle üldise eesmärgi üle ajakohastada 
ELi kutsehariduse ja -õppe poliitikat, muuta Euroopa koostöö selles protsessis 
ladusamaks ning lihtsustada kutsehariduse ja -õppe haldamist; kutsub komisjoni üles 
võtma kutsehariduse ja -õppe ning täiskasvanuhariduse suhtes vastu tervikliku 
lähenemise, mis hõlmab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õpet ning 
võimaldab õppijatel omandada mitmesuguseid digi- ja rohelisele majandusele 
üleminekuks olulisi oskusi, aitab kaasa sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja 
isiklikule arengule ning võimaldab inimestel areneva tööturuga kohaneda; rõhutab 
keskkonnasäästlike kutseoskuste omandamise tähtsust;

38. rõhutab raskusi, millega seisavad digikeskkonnaga kohanemisel silmitsi praktilisele 
koolitusele tuginevad kutseharidus- ja -õppeasutused; nõuab sobivaid lahendusi ja 
piisavat rahastamist, et tagada kutsehariduse ja -õppe tõhus pakkumine; väljendab 
heameelt digitaalsete võimaluste praktikaprogrammi kavandatava laiendamise üle 
kutsehariduses ja -õppes osalejatele ning õpetajatele, koolitajatele ja haridustöötajatele;

39. tuletab meelde, et digioskuste omandamine on elukestev ettevõtmine ja seetõttu peaks 
poliitikas keskenduma kogu demograafiale, mitte ainult tööealisele elanikkonnale; 
rõhutab, et see nõuab valdkonnaülest ja terviklikku lähenemisviisi haridusele, mis 
põhineb tõdemusel, et õppimine toimub nii kohustuslikus hariduses kui ka sellest 
väljaspool ning sageli mitteformaalses ja informaalses keskkonnas; nõuab seetõttu 
mitteformaalse õppe pakkujate toetamist, et suurendada suutlikkust ja vahendeid, mis 
võimaldavad pakkuda kättesaadavat kvaliteetset digiharidust ja -koolitust; kutsub 
komisjoni üles võtma arvesse tehnoloogia arengu eri tasemeid haridussektorites ja 
haridusasutustes ning pöörama soovituste ja suuniste koostamisel erilist tähelepanu 
raskesti ligipääsetavatele valdkondadele ja rühmadele;

40. hoiatab, et varases lapseeas sotsiaalse ja haridusliku ebavõrdsuse kogemine võib mõjuda 
negatiivselt hilisemas elus hariduse omandamisele ja töövõimalustele; kordab, et vajalik 
on ligipääs kvaliteetsele haridusele ja teha rohkem jõupingutusi varases eas digi- ja 
meediaoskuste arendamiseks; väljendab heameelt Euroopa Komisjoni teate üle, et laste 
vaesuse vastu võitlemiseks luuakse Euroopa lastegarantii; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid eraldaksid kõnealuse garantii rakendamiseks märkimisväärse summa 



Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) vahenditest, mille puhul kehtib jagatud eelarve täitmine, 
eelkõige selleks, et toetada sihipäraseid meetmeid ja struktuurireforme, millega saaks 
tõhusalt tegeleda laste vaesusega või sotsiaalse tõrjutusega kokkupuutega; tuletab 
meelde, et madalam haridustase võrdub sageli madalama digioskuste tasemega, ning 
väljendab seetõttu heameelt tugevdatud noortegarantiis esitatud soovituse üle, et 
mittetöötavad ja mitteõppivad inimesed läbiksid digioskuste hindamise ja saaksid 
koolitust; võtab teadmiseks ESF+ programmi potentsiaali elukestva õppe toetamisel;

41. toonitab vajadust kaotada digilõhe ja tuletab meelde, et erilist tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, et tagada juurdepääs kvaliteetsele digiharidusele ja -sisule ning parandada 
madalama kvalifikatsiooniga täiskasvanute, puuetega inimeste, haavatavatesse või 
marginaliseeritud rühmadesse kuuluvate inimeste, eakate ning kaugetes või 
maapiirkondades elavate inimeste digioskusi; juhib tähelepanu asjaolule, et kõigest 
4,3 % madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutest võttis 2018. aastal osa mis tahes liiki 
täiskasvanute koolitustest;

42. peab seega kahetsusväärseks madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutest õppijatele ja 
eakatele inimestele suunatud meetmete jätkuvat puudumist selles kavas; rõhutab, et 
selline tegevusetus õõnestab hädavajalikku elukestva õppe digihariduse mõõdet ja 
takistab jõupingutusi kõigile peamiste eluks vajalike oskuste tagamisel; kutsub seetõttu 
komisjoni üles tegema koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega, et 
kehtestada lisameetmeid täiskasvanute digiõppe stimuleerimiseks, tehes selle 
kättesaadavaks ja juurdepääsetavaks, mis valmistaks formaalhariduse omandanud 
inimesed ette digikeskkonnas elamiseks ja töötamiseks ning tagaks, et nad saavad 
digiüleminekust tõeliselt kasu ja aitavad seda kujundada;

43. rõhutab, kui oluline on töötada välja poliitikameetmed, millega oleks võimalik tagada, 
et puudega inimestel oleksid samad võimalused ja juurdepääs kvaliteetsele digiõppele; 
julgustab liikmesriike tegema koostööd erinevate puudega inimesi esindavate 
organisatsioonidega, et uurida digiõppest tingitud katsumusi ja võimalusi ning võtta 
tulemusliku digiõppe poliitika väljatöötamisel arvesse puudega inimeste erivajadusi; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid kindlaks ja investeeriksid puuetega 
inimeste jaoks kavandatud ja kohandatud digihariduse eriomadustesse; on seisukohal, et 
digiõpe pakub õpiraskustega õpilastele suurepäraseid võimalusi, kuna see võimaldab 
kohandatud pedagoogilisi lähenemisviise nende erinevatele võimetele; nõuab rohkem 
investeeringuid, et pakkuda toetust, mis on sellistel rühmadel liiga sageli puudunud;

44. rõhutab vajadust soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise järele hariduse, oskuste ja 
digiülemineku poliitikas ning eelkõige tegevuskavas; on seisukohal, et digiõppel on 
keskne roll tütarlaste ja naiste osalemise suurendamisel digiajastul; rõhutab, et sooline 
digilõhe on majanduslik, ühiskondlik ja kultuuriline probleem, ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegelema selle lõhega mitmetasandilise ja tervikliku poliitilise 
lähenemise abil; väljendab heameelt komisjoni dokumendi „Naised digitaalses 
tulemustabelis“ üle ja rõhutab vajadust koguda soolise ja vanuse alusel eristatud 
andmeid, et saada teavet soolise digilõhe mõistmiseks;

45. rõhutab vajadust keskenduda tütarlaste paremale kaasamisele digiõppesse juba väga 
varasest east alates; rõhutab, et on vaja teha kooskõlastatud jõupingutusi, et julgustada 
ja motiveerida rohkem tüdrukuid õppima teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja 
matemaatika (STEM) aineid ning teadus-, tehnoloogia-, inseneri-/keskkonna-, kunsti- ja 
tootmisvaldkonna (STEAM) aineid ning käima programmeerimise-, arvutus- ja 



IKT-kursustel koolis ja ülikoolis; kordab, et sooline lõhe hariduses kandub üle 
tööturule, ning rõhutab vajadust julgustada ja hõlbustada naiste juurdepääsu 
kõrgtehnoloogia- ja digisektorile, võideldes ühtlasi soolise palgalõhe vastu asjakohaste 
strateegiate ja rahastamisega;

46. on seisukohal, et on oluline luua positiivne ja kaasav keskkond, mis edendab naiste 
eeskujusid, motiveerimaks tüdrukuid valima STEM-, STEAM- ja IKT-aineid ning 
võitlema alateadlike eelarvamuste ja sooliste stereotüüpide vastu seoses aine ja 
karjäärivalikutega; usub, et erasektoril on koostöös haridus- ja koolitusasutuste, 
valitsusväliste organisatsioonide ja muude kodanikuühiskonna organisatsioonidega täita 
oma roll tõhusate algatuste ja kampaaniate väljatöötamisel selles valdkonnas; rõhutab 
komisjoni rakkerühma „Naised digiajastul“ ja algatuse Digital4Her väärtust;

o
o   o

47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


