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Kokkuvõte
I Kuna maailm muutub üha digitaalsemaks, on vaja teataval tasemel digioskusi, et

tulla toime nii eraelu kui ka tööga. 2019. aastal puudusid ELis kolmandikul töötavatest
või tööd otsivatest täiskasvanutest, st rohkem kui 75 miljonil inimesel, vähemalt
algtaseme digioskused või nad ei olnud viimase kolme kuu jooksul internetti üldse
kasutanud. Madala haridustasemega inimeste, eakate ja töötute osakaal oli nende
hulgas suurem.

II ELi roll digioskuste edendamisel on toetada riigisiseseid meetmeid suuniste ja

soovituste kaudu, toetades koostöövõrgustikke ja rahastades seda teemat käsitlevaid
meetmeid. Esmane vastutus haridussüsteemide ja kutseõppe eest lasub aga ELi
liikmesriikidel.

III Käesolev aruanne ei ole auditi tulemus, vaid peamiselt avalikult kättesaadava

teabe ülevaade. Ülevaade ei hõlma komisjoni poolt selles valdkonnas võetud
meetmete ega soovituste hindamist. Kirjeldame 25–64-aastaste töötavate elanike
põhiliste digioskuste hiljutist arengut ELis selles valdkonnas alates 2010. aastast ja
eelkõige viimase viie aasta jooksul võetud meetmete kontektstis. ELi uue
programmitöö perioodi 2021–2027 algus on ideaalne aeg juhtida tähelepanu selle
teema tähtsusele ning tuua 2021. aasta alguseks välja võimalikud kõrgetasemelised
väljakutsed nende jaoks, kes kavandavad ja valivad sellel ajavahemikul projekte.

IV Ülevaade näitab, et EL on juba ammu tunnistanud põhiliste digioskuste tähtsust

kõigi kodanike jaoks ning lisanud selle teema oma strateegiasse „Euroopa 2020“.
Alates 2010. aastast on EL käivitanud mitmeid erinevaid digioskusi käsitlevaid algatusi,
mis on sageli osa laiematest meetmetest. Teema on lai, hõlmates paljusid sidusrühmi
paljudel tasanditel. Tulemuseks on rida ELi tasandi meetmeid, mis toimivad
paralleelselt ja on osaliselt omavahel seotud. Alates 2016. aastast on rohkem
tähelepanu pööratud digi- ja põhilistele oskustele, kuigi meetmed on sageli suunatud
ka muudele oskustele, oskuste tasemele või sihtrühmadele.

V Kuni 2015. aastani ei olnud ELi meetmed suunatud konkreetselt täiskasvanute

põhilistele digioskustele. Sellest ajast alates on rohkem tähelepanu pööratud
meetmetele, mille eesmärk on suurendada põhiliste digioskustega tööjõu osakaalu.
Komisjon määratles rahvusvaheliselt tunnustatud digipädevuse raamistiku, toetas
riigisiseste digioskuste strateegiate väljatöötamist ning aitas luua riigisiseseid
digioskuste ja töökohtade koalitsioone peaaegu kõigis liikmesriikides. Teisest küljest
järeldas komisjon 2019. aastal, et ELi rahastatud väheste oskustega täiskasvanute

5
oskuste täiendamise projektide arv ei olnud piisav. Kuigi Euroopa digitaalarengu
tegevuskavas pakuti Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) prioriteediks aastateks 2014–2020
digikirjaoskust ja digipädevust, moodustasid konkreetselt digioskustega seotud
koolitust käsitlevad projektid liikmesriikides ligikaudu 2% ESFi kogu kõnealuse perioodi
vahenditest.

VI Komisjoni kasutatud näitajate kohaselt on ELi liikmesriikides tervikuna põhiliste

digioskuste valdkonnas viimastel aastatel tehtud vähe edusamme. Kuigi kõige paremad
tulemused saavutanud ELi liikmesriigid kuuluvad maailma juhtivasse riikide rühma,
mille kohta on võrreldavad andmed olemas, ei ole kõige kehvemate näitajatega
liikmesriigid paremad kui kõige kehvemate näitajatega kolmandad riigid. Viimati
nimetatud liikmesriikide rühma puhul halvenes olukord aastatel 2015–2018 järkjärgult, mis näitab, et digilõhe ei ole probleemiks mitte ainult riigisiseste rühmade, vaid
ka suure ja väikse tulemuslikkusega riikide vahel.

VII Uueks perioodiks (2021–2027) on komisjon esimest korda seadnud konkreetse

eesmärgi suurendada põhiliste digioskustega kodanike osakaalu 56%-lt 2019. aastal
70%-le 2025. aastal. Selle eesmärgi saavutamiseks tegime kindlaks mõned
sõlmküsimused, eelkõige konkreetsete summade eraldamine tulevastele ELi
programmidele, selle eesmärgi saavutamiseks vajalike alleesmärkide ja vaheeesmärkide määratlemine, täiskasvanute põhilisi digioskusi käsitlevate projektide
kindlakstegemine ning digioskuste järjepidev hindamine pikema aja jooksul kiiresti
muutuvas digikeskkonnas.
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Sissejuhatus
01 2019. aastal ei olnud 35%-l 25–64-aastastest töötavatest ELi elanikest, keda on
rohkem kui 75 miljonit inimest, vähemalt algtaseme digioskusi (või nende oskusi ei
olnud võimalik hinnata, sest nad ei ole viimase kolme kuu jooksul internetti
kasutanud). ELi liikmesriikide vahel on märkimisväärseid erinevusi (joonis 1).

Joonis 1. Aktiivse tööjõu osakaal, kellel ei ole 2019. aastal vähemalt
põhilisi digioskusi

Märkus: andmed põhinevad EL 28 liikmesriigi andmetel ja hõlmavad ka neid kodanikke, kelle oskusi ei
olnud võimalik hinnata, sest nad ei olnud viimase kolme kuu jooksul internetti kasutanud.
Allikas: Eurostat.
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1. selgitus
Mis on põhilised digioskused?
Digioskuste ja -pädevuste määratlused on erinevad ning sageli kasutatakse
sünonüümina mitmeid mõisteid, nagu digikirjaoskus, digipädevus, IKT-ga seotud
oskused ja e-oskused. 2018. aasta mais märkis nõukogu, et „digipädevus seisneb
suutlikkuses kasutada digitehnoloogiat oskuslikult, kriitiliselt ja vastutustundlikult
õppimise, töö ja ühiskonnaelus osalemise eesmärgil. See hõlmab info- ja
andmekirjaoskust, suhtlust ja koostööd, meediapädevust, digitaalse infosisu
loomist (sh programmeerimine), ohutust (sealhulgas digitaalne heaolu ja
küberturvalisusega seotud pädevused), intellektuaalomandi küsimusi,
probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist“.
Digioskuste taseme puhul viitame peamiselt Euroopa kodanike digipädevuse
raamistikule (vt punkt 09), mille kohaselt peab algtasandi pädevust omav inimene
suutma täita lihtsaid ülesandeid kõigis nõukogu nimetatud valdkondades.

02 Selle nn digilõhe tagajärg on see, et madalama digioskuste tasemega

täiskasvanutel on sagedamini probleeme töö leidmisega ning tööle asudes teenivad
nad vähem kui kõrgema digioskuste tasemega täiskasvanud 1. OECD analüüs näitab, et
nõudlus algtaseme digioskuste järele on enamikus riikides suurenenud. Paljud töötajad
kasutavad IKT-d regulaarselt ilma piisavate IKT-oskusteta – keskmiselt ei ole enam kui
40%-l kontoritarkvara igapäevaselt kasutavatest töötajatest piisavalt oskusi selle
tõhusaks kasutamiseks 2. 2020. aasta veebruaris rõhutas komisjon oma teatises
„Euroopa digituleviku kujundamine“3, et üle 90% töökohtadest vajavad juba praegu
vähemalt algtaseme digioskusi, kuid vajadus digioskuste järele ulatub palju kaugemale
tööturust.

03 COVID-19 pandeemia on veelgi rõhutanud põhiliste digioskuste tähtsust kodanike

jaoks. 2020. aasta juunis ütles komisjon: „Koroonaviiruse kriis on näidanud, kui oluline
on kodanike ja ettevõtete jaoks veebiühendus ja -suhtlus. Jätkame koostööd
liikmesriikidega, et teha kindlaks valdkonnad, kus on vaja rohkem investeeringuid, et
kõik eurooplased saaksid kasu digiteenustest ja -uuendustest“4.

1

„Does having digital skills really pay off?“, sarjast „Adult skills in focus“, OECD, 2015.

2

„Skills for a Digital Word“, 2016. aasta ministrite kohtumine digitaalmajanduse teemal,
taustdokument, OECD, 2016, lk 6.

3

COM(2020) 67 final.

4

Vt komisjoni 11. juuni 2020. aasta pressiteade, Brüssel.
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04 EL on juba mõnda aega tunnistanud vajadust tagada, et kodanikel oleksid

digioskused. ELi pikaajaline kõrgetasemeline strateegia „Euroopa 2020“, mis kestis
ajavahemikul 2010–2020, hõlmas ühena seitsmest juhtalgatusest Euroopa
digitaalarengu tegevuskava. Selles kinnitati, et komisjon „teeb tööd selle nimel, et
laiendada juurdepääsu internetiühendusele ja aidata kõikidel Euroopa kodanikel seda
kasutada, kehtestades selleks eelkõige digikirjaoskust ja internetile juurdepääsu
toetavad meetmed“. Konkreetselt digioskustele viidatakse kui sellele, mida
liikmesriigid peavad arendama5. Alates strateegia käivitamisest 2010. aastal on EL välja
töötanud mitu algatust, mis hõlmavad erinevas ulatuses digioskusi, nagu on kirjeldatud
käesoleva aruande põhiosas.

05 Liikmesriikidel lasub esmane vastutus haridussüsteemide ja kutseõppe eest. ELi

poliitika nendes valdkondades on kavandatud toetama liikmesriikides võetavaid
meetmeid 6. Seepärast aitab EL liikmesriikidel lahendada ühiseid probleeme, nagu
vananev ühiskond, oskuste nappus, tehnoloogia areng ja konkurents ülemaailmsel
tasandil.

06 Selle raames ning struktuurireformide ja sihipäraste projektide toetamiseks ELi

fondidest võib EL vastu võtta ka suuniseid ja soovitusi ning toetada
koostöövõrgustikke. Kuna ELi algatused täiskasvanute põhiliste digioskuste valdkonnas
on tavaliselt osa laiematest algatustest, ei ole üldiselt võimalik kindlaks määrata ELi
rahaliste vahendite kogusummat, mis on kulutatud täiskasvanute põhiliste digioskuste
valdkonnale.

5

Strateegia „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegia“, KOM(2010) 2020, lõplik.

6

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 165 ja 166.
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Ülevaate eesmärk, ulatus ja käsitlusviis
07 Võttes arvesse põhiliste digioskuste tähtsust majanduse paljudes osades ja

selliste oskusteta täiskasvanute suurt arvu, on käesoleva ülevaate eesmärk anda
olukorrast ülevaade ja analüüsida erinevaid viise, kuidas EL toetab liikmesriikide
jõupingutusi olukorra parandamiseks – vt joonis 2. Käesolev ülevaade põhineb selle
valdkonna varasematel kontrollikoja aruannetel7. Uurime, mida on tehtud alates 2010.
aastast, ja toome esile komisjoni plaanid järgmiseks programmitöö perioodiks (2021–
2027). ELi uue programmitöö perioodi 2021–2027 algus on ideaalne aeg juhtida
tähelepanu selle teema tähtsusele ning tuua 2021. aasta alguseks välja võimalikud
kõrgetasemelised väljakutsed nende jaoks, kes kavandavad ja valivad sellel
ajavahemikul projekte.

08 Kontrollikoda osaleb EUROSAI koostööprojektirühmas „Tööjõud 2030 –

probleemid ja võimalused“8, milles vaadeldakse ülemaailmseid, tehnoloogilisi ja
demograafilisi muutusi, millega maailm tulevikus silmitsi seisab, ning nende mõju
tööjõule. Kõrgeimad kontrolliasutused on käivitanud mitu paralleelset auditit, mis on
osa töörühma lõpparuandest.

7

Eriaruanded nr 19/2020, 22/2018, 5/2017 ja 3/2015.

8

Selles projektirühmas osalevad Bulgaaria, Soome, Iisraeli, Itaalia, Poola, Korea Vabariigi,
Põhja-Makedoonia Vabariigi kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda.
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Joonis 2. Ülevaate ulatus

Märkus: linnukese märgi ja rohelise taustaga väljad näitavad käesoleva ülevaate ulatust.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

09 2013. aastal avaldas komisjon võrdlusraamistikuna Euroopa kodanike

digipädevuse raamistiku (DigComp)9, et selgitada, mida tähendab olla digitaalselt
pädev. DigCompi uusimas versioonis10 kirjeldatakse põhjalikult teadmisi, oskusi ja
hoiakuid, mida inimesed vajavad viies pädevusvaldkonnas: info- ja andmekirjaoskus;
suhtlus ja koostöö; digitaalne infosisu ja selle loomine; probleemide lahendamine ja
turvalisus. DigComp kehtestab ka kaheksa erinevat oskuste taset, mis põhinevad
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) struktuuril ja sõnavaral, ulatudes algtasemest
põhjalike eriteadmisteni.

9

Ferrari, Anusca: „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe“, Teadusuuringute Ühiskeskus, 2013.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. ja Punie, Y. (2017). „DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use“, EUR 28558 EN,
doi:10.2760/38842.
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10 Alates 2015. aastast (v.a 2018. aastal) on Eurostat igal aastal avaldanud
koondnäitaja, millega mõõdetakse digioskusi neljas valdkonnas (nn digioskuste
näitaja), mis vastab DigCompi viiele pädevusvaldkonnale, v.a turvalisus (kuni
2020. aastani). Eurostati andmete kohaselt ei ole inimestel põhilisi oskusi või on need
vähesed, algtasemel või algtasemest kõrgemal tasemel (või neid ei olnud võimalik
hinnata). Käesoleva ülevaate keskmes on ELi meetmed, mille eesmärk on parandada
täiskasvanute digioskusi alates oskuste puudumisest või madalamast tasemest kuni
algtasemeni või üle selle. Sellised meetmed on sageli osa laiematest algatustest, mis
käsitlevad põhilisi oskusi, digioskusi või elukestvat õpet. Muud käesolevas ülevaates
analüüsitud digioskuste näitajad hõlmavad digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksit
(DESI), rahvusvahelist DESI-t ja oskuste uuringut, mis viidi läbi OECD täiskasvanute
oskuste rahvusvahelise hindamise programmi raames. Need erinevad näitajad ei anna
samu tulemusi ja ei ole erinevate metoodiliste käsitlusviiside tõttu alati võrreldavad.
Näitajate ja nende metoodika üksikasjalik kirjeldus on esitatud I lisas.

11 Kuna tegemist ei ole auditiaruande, vaid ülevaatega, põhineb käesolevas
aruandes esitatud teave peamiselt avalikult kättesaadaval teabel või spetsiaalselt
selleks otstarbeks koostöös komisjoniga kogutud teabel, millega on seotud mitu
peadirektoraati: EMPL, CNECT, EAC, ESTAT ja GROW (nende peadirektoraatide
täisnimed on esitatud sõnastikus). See teave hõlmab põhilisi digioskusi käsitlevaid
avalikke dokumente, ELi eelarveeraldiste analüüsi ja ELi kulutusi täiskasvanute
digioskuste parandamiseks nii, et need oleksid vähemalt algtasemel. ESFi puhul
analüüsisime hariduse ja koolituse valdkondlikku eesmärki seoses põhiliste
digioskustega, et näidata, kuidas rakenduskavades on võetud kasutusele ELi algatused
ja sihiks seatud algtaseme digioskused. Uurisime ka Euroopa Komisjoni ja OECD
digioskuste hindamise ja mõõtmise erinevaid viise.

12

Analüüs
Ülevaade olukorrast
Digioskuste vajadused ELis

12 Tööturul on digiteerimise kasv viimastel aastatel toonud kaasa suurema nõudluse
digioskuste järele ning see peaks tulevikus jätkuvalt kasvama. 2017. aasta Euroopa
digioskuste uuringus11 märgiti, et „mõnes kategoorias nõutakse rohkem kui 90%
töökohtade puhul teatavat liiki digioskusi. Algtaseme digioskused on tavaliselt
vajalikud kõigil kutsealadel.“ Uuringus leiti, et vajadus digioskuste järele ulatub
traditsioonilisest dokumendipõhisest tööst palju kaugemale ja ulatub selliste
töökohtadeni nagu tehnikud ja kvalifitseeritud põllumajandustöötajad. Digivaldkonna
erialaoskusi vajati palju vähem ja need olid seotud konkreetsete sektoritega.
2014. aasta Euroopa oskuste ja töökohtade uuringu12 kohaselt teatas üle 70% ELi
töötajatest, et nad vajavad oma tööülesannete täitmiseks algtaseme (19%) või
keskmise taseme (52%) IKT-oskusi13. Joonisel 3 on näidatud olukorda igas ELi
liikmesriigis.

11

„ICT for work: Digital skills in the workplace“, lõpparuanne, 2017: ISBN 978-92-79-67761-8.

12

„European skills and jobs survey (ESJS)“, Cedefop.

13

Cedefop (2016), „The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce“,
#ESJsurvey Insights, nr 9, Thessaloniki: Kreeka.

13

Joonis 3. Töö tegemiseks vajalike IKT-oskuste tase

Märkus: digioskuste tasemed määratleti järgmiselt: algtaseme IKT-oskused (kasutatakse arvutit,
tahvelarvutit või mobiilset seadet e-posti jaoks või internetilehitsemiseks); kesktaseme IKT-oskused
(kasutatakse tekstitöötlust või koostatakse dokumente ja/või tabeleid) ja kõrgema taseme IKT-oskused
(arendatakse tarkvara, rakendusi või programmeerimist ning kasutatakse arvuti süntaksit või statistilise
analüüsi pakette).
Allikas: Cedefop, „European skills and jobs survey“, 2014.

13 Euroopa digioskuste uuringus leiti ka, et 15%-l ELi töökohtadest olid töötajate

digioskused puudulikud. Põhioskustega seotud puudujäägid jagunesid rohkem
tehnikute (22%), lihttööliste (21%), müügitöötajate (20%) ja kontoritöötajate (17%)
vahel 14, mis näitab põhioskuste olulisust paljude elukutsete jaoks.

14

Curtarelli, Maurizio and Gualtieri, Valentina with Shater Jannati, Maryam ja Donlevy, Vicki,
„ICT for work: Digital skills in the workplace, Final report“, 2016, lk 8 ja 95.

14

Digioskuste tase ELis

14 Eurostati koondnäitaja kohaselt on põhiliste digioskuste tase viimastel aastatel

ELi tasandil ja enamikus liikmesriikides järk-järgult tõusnud. Joonisel 4 on näidatud
majanduslikult aktiivsete täiskasvanute digioskuste arengut15 2015.–2019. aastal kõigis
liikmesriikides. Seitsmes liikmesriigis vähenes aastatel 2015–2019 veidi vähemalt
algtaseme digioskustega täiskasvanute osakaal.

Joonis 4. Vähemalt põhilisi digioskusi omavate 25–64-aastaste töötavate
elanike osakaal

Märkus: Eurostati andmetel muutus 2015.–2019. aastal andmete kogumise meetod Tšehhi, Itaalia, Läti
ja Luksemburgi puhul. Rootsi puhul on 2019. aasta andmed vähe usaldusväärsed.
Allikas: Eurostat.

15 Komisjon võttis 2014. aastal kasutusele digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi

(DESI) liitindeksi, millega võetakse kokku Euroopa digitaliseeritust mõõtvad
asjaomased näitajad ning jälgitakse liikmesriikide edusamme digitaalse
konkurentsivõime alal. Üks DESI viiest mõõtmest on inimkapital. Selles võetakse
arvesse nii alg- kui ka kõrgema taseme digioskusi, kuna mõlemad on Euroopa
majanduse jaoks väga olulised. Joonis 5 näitab, milline on liikmesriikide koht DESI
inimkapitali mõõtmes. Alg- ja kõrgema taseme digioskuste tase ei ole sama.

15

Vt I lisa.

15

Joonis 5. DESI inimkapitali mõõde aastal 2019 – alg- ja kõrgema taseme
oskused

Märkus: oma analüüsis käsitlesime DESI-kategooriaid, mis hõlmavad internetikasutajate oskusi ning
kõrgema taseme oskusi ja arengut, samaväärsena vastavalt alg- ja kõrgema taseme digioskustega.
Allikas: DG CNECT.

16 Digioskuste taset mõjutavad mitmed tegurid. Need hõlmavad füüsilist taristut,

milleks on arvutite kättesaadavus ja hea internetiühendus. OECD analüüs näitab 16, et
kuigi soolised erinevused ei ole eriti märgatavad, mõjutavad digioskusi haridustase ja
vanus. Enamikus riikides puudus paljudel madala haridustasemega täiskasvanutel
elementaarne IKT kasutamise oskus, samal ajal kui need oskused olid kolmanda
taseme haridusega täiskasvanute seas peaaegu üldlevinud. Vanuse puhul halvenevad
valimisse kuulunud üle 30-aastaste inimeste IKT-oskused järk-järgult. Eurostati andmed
kinnitavad neid suundumusi (joonis 6).

16

Tulemused, mis pärinevad OECD 2019. aasta väljaandest „Skills Matter: Additional Results
from the Survey of Adult Skills“, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Pariis.
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Joonis 6. ELi selliste inimeste osakaal, kellel on vähemalt algtaseme
digioskused, vanuse ja haridustaseme järgi

Allikas: Eurostat.

17 Joonis 7 näitestab tööjõu erinevaid oskuste tasemeid erinevast vaatenurgast. See

näitab, et töötavate inimeste ja töötute digioskuste tasemes on selge ja kasvav lõhe.
Seetõttu on väga oluline, et töötuid ei jäetaks kõrvale jõupingutustest suurendada
digioskuste taset, et maksimeerida nende võimalusi edukalt (taas)siseneda tööturule.
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Joonis 7. Selliste inimeste osakaal, kellel puuduvad digioskused või on
need vähesed, vastavalt nende tööalasele staatusele ELis

Märkus: see graafik ei hõlma neid inimesi, kelle digioskusi ei olnud võimalik hinnata.
Allikas: Eurostat.

Digioskuste tasemete ülemaailmne võrdlus

18 DESI rahvusvahelises versioonis (I-DESI) antakse üldine hinnang ELi positsiooni

kohta võrreldes mõningate ELi mittekuuluvate riikidega17. I-DESI laiendab DESI
tulemusi ELi mittekuuluvatele riikidele, kasutades näitajaid, mis mõõdavad sarnaseid
muutujaid. Erinevalt DESIst, mis kasutab esmaseid allikaid, tugineb I-DESI
mitmesugustele teisestele tõendite allikatele. I-DESI on vähem keerukas näitaja kui
DESI, kuid annab laia ülevaate riikide võrdlusest.

17

Vt „I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?“
(Hõlmatud riigid: EL 28, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Island, Iisrael, Jaapan,
Mehhiko, Uus-Meremaa, Norra, Korea Vabariik, Venemaa, Serbia, Šveits, Türgi, Ameerika
Ühendriigid).
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19 Joonisel 8 antakse ülevaade sellest, kuidas ELi liikmesriigid tervikuna ning neli

kõige paremaid ja halvemaid tulemusi saavutanud liikmesriiki paigutuvad 2015.–2018.
aasta põhiliste digioskuste skaalal võrreldes kolmandate riikidega. Üldiselt on ELi
liikmesriikide hinnangud kooskõlas teiste riikidega: nende kahe rühma keskmised
näitajad olid 2018. aastal väga sarnased ning sel perioodil nelja kõige paremate ja
kehvemate näitajatega liikmesriikide tulemused vastavad kõige paremate ja halvemate
kolmandate riikide tulemustele. I-DESI andmetel saavutas 2018. aastal mitu riiki (28-st
ELi liikmesriigist üheksa ja 17-st ELi mittekuuluvast riigist viis) madalama punktisumma
kui varasematel aastatel.
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Joonis 8. I-DESI: vähemalt algtaseme digioskustega elanikkonnarühmade
rahvusvaheline võrdlus aastatel 2015–2018

Märkus: I-DESI põhiliste digioskuste näitaja põhineb OECD näitajatel ja arvutustel. Üksikasjalikuma teabe
saamiseks vt I lisa. Esimesed neli ja viimased neli – st riigid, kes on vastavalt parimad ja halvimad – on
igal aastal erinevad. Töövõtja sõnul põhinevad 2018. aasta andmed parimatel kättesaadavatel
meetoditel puuduvate väärtuste arvutamiseks.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda I-DESI 2020. aasta aruande andmekogumi põhjal.

20

20 Teine andmeallikas riikide digioskuste taseme kohta on OECD programm

täiskasvanute oskuste rahvusvaheliseks hindamiseks. See hinnang põhineb uuringul,
millega mõõdetakse täiskasvanute teadmisi peamistest infotöötlusoskustest – kirja- ja
arvutusoskus ning probleemide lahendamise oskus (tuntud ka kui digioskused) – ning
sellest, kuidas nad kasutavad oma oskusi kodus, tööl ja laiemas kogukonnas, et
lahendada probleeme, millega nad tänapäeva ühiskonnas IKT kasutajatena tavaliselt
kokku puutuvad. Hindamise keskne eesmärk on probleemide lahendamise kognitiivne
mõõde, kusjuures IKT-vahendite kasutamine on teisejärguline eesmärk. Erinevalt
DESIst sisaldab hindamine enesehindamise asemel katset ja võib seega anda
objektiivsema tulemuse. 21-st osalenud ELi liikmesriigist (või liikmesriikide
piirkondadest) tegi 17 digioskusi käsitleva osa (joonis 9).
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Joonis 9. Täiskasvanute oskusteave probleemide lahendamisel, protsent
elanikkonnast

Märkused: uuring viidi lõpule kolmes voorus: 2011–2012, 2013–2014 ja 2017 (I lisa).
Küpros, Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania osalesid arvutusoskuse ja kirjaoskuse testides, kuid ei teinud
testi probleemilahenduse osa.
1. tase ja sellest madalamad tasemed vastavad üldjoontes põhilistele digioskustele.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja graafik OECD andmete alusel.

21 OECD uuringu tulemused on laias laastus kooskõlas DESIga, mis näitab, et

Põhjamaad on üldiselt kõige edukamad digioskuste valdkonnas ning viis parimat ELi
liikmesriiki on maailma parimate hulgas. Need liikmesriigid, kes said DESIs madalama
punktisumma, on selles hinnangus ka OECD keskmisest madalamal kohal.
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ELi meetmed aastani 2020
Digioskusi toetavad strateegilised algatused

22 EL on IKT valdkonna oskuste nappust tunnistanud peaaegu kakskümmend

aastat 18. Sellega seoses kehtestati nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldustega 19
strateegiline raamistik üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal (HK 2020)
ning 2010. aastal sisaldas strateegia „Euroopa 2020“20 digioskuste elementi Euroopa
digitaalarengu tegevuskava kaudu (punkt 04). Strateegia „Euroopa 2020“ sisaldas ka
„Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava“, mille eesmärk on ajakohastada tööturgusid
ja võimestada inimesi, arendades nende oskusi kogu elutsükli jooksul, et suurendada
tööturul osalemist ning viia tööjõu pakkumine ja nõudlus paremini vastavusse,
sealhulgas tööjõu liikuvuse kaudu.

23 Alates 2010. aastast on EL loonud mitmeid erinevaid digioskusi käsitlevaid

algatusi, mis on sageli osa laiematest meetmetest. Teema on lai, hõlmates paljusid
sidusrühmi paljudel tasanditel: suur osa elanikkonnast, näiteks erinevad
valitsustasandid, haridus ja tööstus. Tulemuseks on rida ELi tasandi meetmeid, mis
toimivad paralleelselt ja on osaliselt omavahel seotud. Tabelis 1 antakse ülevaade
järgmistes punktides esitatud meetmetest ning nõukogu 2018. aasta soovitustest
võtmepädevuste kohta elukestvas õppes (1. selgitus) ja DigCompi viimasest versioonist
(punkt 09). Tabelist nähtub ka, et alates 2016. aastast on rohkem tähelepanu pööratud
digi- või algtaseme oskustele, kuigi meetmed on sageli suunatud pigem muudele
oskustele, oskuste tasemele või sihtrühmadele kui konkreetselt täiskasvanute
algtaseme digioskustele.

18

Vt teatis kevadisele Euroopa Ülemkogule Stockholmis 23.–24. märtsil 2001 „eEurope 2002:
Impact and Priorities“ (KOM(2001) 140, lõplik) või ministrite deklaratsioon, 11. juuni 2006,
Riia, Läti.

19

Nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldused, mis käsitlevad strateegilist raamistikku
üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020“).

20

Komisjoni teatis tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ kohta;
KOM(2010) 2020, lõplik.
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Tabel 1. Käimasolevad ELi meetmed ja nende oskuste valdkonnad,
oskuste tase ja vanuserühmad
ELi meede
Euroopa digitaalne
tegevuskava (2010)

Oskuste valdkond
Seitse prioriteetset
valdkonda,
sealhulgas
digioskused ja
kaasamine

Oskuste tase

Vanuserühm

Kõik tasandid

Vanuserühm
16–74

Kõik oskuste
tasemed

Kõik
vanuserühmad

Digitaalse ühtse turu
strateegia (2015)

Digioskused ja teadmised, mida on
eraldi nimetatud,
kuid mis hõlmavad
ka muid valdkondi

Kõik tasemed,
kuid põhilised
oskused eraldi
nimetatud

Kõik
vanuserühmad

Euroopa tööstuse
digiteerimine (2016)

Keskendumine
digiüleminekule

Kõik tasandid

Kõik
vanuserühmad

Oskuste täiendamise
meede (2016)

Kõik oskuste
valdkonnad

Algtase1

Täiskasvanud2

Digitaaloskuste ja
töökohtade
koalitsioon (2016)

Digioskused

Kõik oskuste
tasemed

Noored ja
täiskasvanud

Nõukogu soovitus
võtmepädevuste
kohta elukestvas
õppes (2018)

Kaheksa pädevust,
sealhulgas
digipädevus

Keskendumine
põhilistele
oskustele

Kõik
vanuserühmad

Euroopa kodanike
digipädevuse raamistik Digioskused
(2013)

Eesmärk on anda täiskasvanutele võimalus saavutada Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 3. või 4. tase
(keskharidus).
1

2

Ei vasta noortegarantii raames toetuse saamise tingimustele.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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2010–2015: täiskasvanute algtaseme digioskustele suunatud meetmed puuduvad

24 Üks HK 2020 raamistiku eesmärke oli suurendada loovust ja innovatsiooni kõigil

haridus- ja koolitustasanditel. Raamistikus osutati eesmärgile, et kõik kodanikud on
omandanud üldoskused, näiteks digipädevuse. Nõukogu ja komisjoni 2015. aasta
ühisaruandes HK 2020 raamistiku rakendamise kohta21 märgiti, et raamistik peaks
paremini toetama pikaajalisi keerulisi ülesandeid, sealhulgas digiajastut.

25 Euroopa digitaalarengu tegevuskava 22, mille eesmärk on eelkõige kiirendada kiire

internetiühenduse kasutuselevõttu ning võimaldada eraisikutel ja ettevõtjatel kasu
saada digitaalse ühtse turu hüvedest. Selle üldised eesmärgid olid: suurendada
2015. aastaks interneti tavakasutust 60%-lt 75%-le ja ebasoodsas olukorras olevate
inimeste puhul 41%-lt 60%-le ning vähendada 2015. aastaks poole võrra nende elanike
osakaalu, kes ei ole kunagi internetti kasutanud (15%-ni). Mõlemad eesmärgid täideti.
Euroopa digitaalarengu tegevuskavas tunnistati ka digikirjaoskuse nappust ning tehti
ettepanek seada Euroopa Sotsiaalfondi määruse (2014–2020) prioriteediks
digikirjaoskus ja -pädevus ning töötada 2012. aastaks välja vahendid IKT spetsialistide
ja kasutajate pädevuste kindlakstegemiseks ja tunnustamiseks.

26 Uute oskuste ja töökohtade tegevuskaval 23 oli neli peamist poliitilist prioriteeti,

millest üks keskendus terviklikule elukestvale õppele. Selle eesmärk oli esitada
2012. aastaks kogu ELi hõlmav lähenemisviis ja vahendid, et toetada liikmesriike IKTpädevuste ja digikirjaoskuse integreerimisel elukestva õppe alusmeetmetesse.
Tegevuskava põhimeetmetes ei viidatud konkreetselt põhilistele digioskustele.

21

Euroopa Liidu Teataja C417, 15.12.2015.

22

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Euroopa digitaalne tegevuskava“; KOM(2010) 245, lõplik.

23

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava – Euroopa panus
täieliku tööhõive saavutamisse“, KOM(2010) 682 (lõplik).

25
Komisjon tunnistas, et tööturu nõudlus on suurenemas ja tähelepanu keskmes on
põhilised digioskused

27 Pärast strateegia „Euroopa 2020“ edusammude hindamist24 avaldas komisjon
2015. aastal digitaalse ühtse turu strateegia25. Strateegias rõhutati, et õppekavade eest
vastutavad peamiselt liikmesriigid, kuid „komisjon käsitleb digitaaloskusi ja -teadmisi
kõigi tulevaste oskusi ja koolitusi käsitlevate algatuste ühe peamise komponendina“.
Samuti tunnistati, et hoolimata põhiliste digioskustega elanikkonna osakaalu
suurenemisest on veel palju teha, et jõuda selliste oskustega elanikkonna vajalikule
tasemele (punktid 01 ja 14).

28 2016. aastal märgiti Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatuses26, et digioskused
on digitaalse ühtse turu saavutamiseks otsustava tähtsusega, kuid rõhutati, et kasvab
ka nõudlus muude täiendavate oskuste järele, nagu ettevõtlus-, juhtimis- ja
insenerioskused. Üks Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatuse peamisi meetmeid
nende oskuste edasiarendamiseks oli arendada edasi digivaldkonna töökohtade
edendamise suurt koalitsiooni, mis oli 2013. aastal käivitatud varasem algatus.

24

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa
2020“ rakendamise edusammudest“, COM(2014) 130 final.

25

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“, COM(2015) 192
final.

26

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Euroopa tööstuse digitaliseerimine. Kuidas kasutada ühtse
digitaalse turu kõiki võimalusi“, COM(2016) 180 final.

26

29 Pärast Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatust tunnistati 2016. aasta uues
oskuste tegevuskavas27, et kõigil kodanikel peavad olema vähemalt põhioskused,
sealhulgas digioskused, ning sätestati konkreetsed meetmed digioskuste
suurendamiseks Euroopas. Uute oskuste tegevuskava põhimeetmed, mis olid suunatud
põhilistele digioskustele, olid oskuste täiendamise võimaluste algatus ning digioskuste
ja töökohtade koalitsioon. Samal ajal jätkas komisjon koostööd sidusrühmadega, et
töötada välja vahendid pädevuste hindamiseks ja tõendamiseks, et aidata avaliku ja
erasektori asutustel parandada nende pakutavaid juhendamis-, koolitus- ja
nõustamisteenuseid.

30 Oskuste täiendamise meetmete algatus on suunatud väheste oskustega
täiskasvanutele ning selle eesmärk on aidata neil omandada minimaalsel tasemel
kirja-, arvutus- ja digioskused. Seda programmi saab toetada ELi fondidest, sealhulgas
ESFist, Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja programmist „Erasmus+“, kuigi
põhilistele digioskustele ei ole eraldi vahendeid eraldatud. 2019. aasta veebruari
rakendusaruandes28 leiti, et mitu liikmesriiki on seadnud prioriteediks digioskused ja
kasutavad ESFi meetmete toetamiseks. Aruandes märgiti siiski ka seda, et meetmete
arv ei vastanud probleemi ulatusele, sest meetmed olid suunatud vaid mõnele
tuhandele inimesele madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutest, keda oli ligikaudu
61 miljonit. Hoolimata järjest suuremast tähelepanust digioskustele, keskendusid ELi
kaasrahastatud meetmed pigem kutseoskustele ja tööhõivele kui digioskustele, ehkki
selliseid oskusi on võimalik integreerida kutseoskuste koolitusse. Pärast seda aruannet
väljendas nõukogu29 jätkuvat toetust oskuste täiendamise meetmetele ning kutsus
komisjoni üles toetama meetmete elluviimist spetsiaalsete projektikonkursside kaudu.

27

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Euroopa uus oskuste tegevuskava“, COM(2016) 381 final ja
nõukogu resolutsioon kaasava ja konkurentsivõimelise Euroopa uue oskuste tegevuskava
kohta.

28

Komisjoni talituste töödokument: nõukogu soovituse „Oskuste täiendamise meetmed:
uued võimalused täiskasvanutele“ rakendamise ülevaade, SWD(2019) 89 final.

29

Nõukogu järeldused nõukogu soovituse „Oskuste täiendamise meetmed: uued võimalused
täiskasvanutele“ rakendamise kohta (2019/C 189/04).
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31 Digioskuste ja töökohtade koalitsioon ühendab liikmesriike, ettevõtteid,

sotsiaalpartnereid, mittetulundusühendusi ja haridusasutusi, et võidelda digioskuste
puudumise vastu neljas valdkonnas: digioskused kõigile, digioskused tööjõule,
digioskused IKT-spetsialistidele ja digioskused hariduses. Lisaks eesmärgile toetada
liikmesriikide terviklike riiklike digioskuste strateegiate väljatöötamist 2017. aasta
keskpaigaks, olid koalitsioonil järgmised eesmärgid, mis tuli saavutada 2020. aastaks:
o

koolitada 1 miljon töötut noort vabade digitaalvaldkonna töökohtade jaoks;

o

toetada tööjõu oskuste täiendamist ja ümberõpet ning eelkõige võtta
konkreetseid meetmeid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde)
toetamiseks;

o

ajakohastada haridust ja koolitust, et anda kõigile õpilastele ja õpetajatele
võimalus kasutada õpetamises ja õppimises digivahendeid ja -materjale;

o

suunata ümber ja kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid, et toetada
digioskusi ja suurendada teadlikkust digioskuste tähtsusest.

32 Komisjoni andmetel oli peaaegu kõigil liikmesriikidel 2019. aasta juuniks olemas

digioskusi hõlmav riiklik strateegia ning 25 liikmesriiki olid 2020. aasta keskpaigaks
loonud riiklikud koalitsioonid. 2021. aasta alguses oli koalitsioonil ligikaudu 550 liiget,
kes ajavahemikus 2016. aasta detsembrist kuni 2018. aasta juulini pakkusid peaaegu
11 miljonile igas vanuses eurooplasele (umbes pooled olid alg- ja keskkooliõpilased)
võimalust parandada oma digioskusi 30. Ülevaade riiklike strateegiate rakendamisel
tehtud edusammudest ja neljale sihtrühmale suunatud riiklike koalitsioonide
tegevusest 31 on esitatud II lisas. Siiski puuduvad näitajad selle kohta, millises ulatuses
on sellised meetmed suunatud täiskasvanute põhilistele digioskustele. Komisjon jälgib
koalitsiooni liikmete antud lubadusi spetsiaalse töövahendi abil32, kuid tal puudub
koalitsiooni konkreetsete eesmärkide järelevalve süsteem.

30

Vt ELi veebisait digioskuste ja töökohtade koalitsiooni kohta.

31

Vt teabelehed riiklike digioskuste ja töökohtade koalitsioonde kohta (30. oktoobri 2020.
aasta seisuga).

32

Koalitsiooni Pledgeviewer.
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Digioskuste seire Euroopa poolaasta raames

33 Komisjon jälgib Euroopa poolaasta raames ka digioskuste taset ELi liikmesriikides.

Tabelis 2 on näidatud, et alates 2017. aastast on digioskustega seotud viited ja
soovitused üldiselt sagenenud. 2020. aastal mainiti oskusi kõigis liikmesriikides ja
üheksale neist esitati digioskustega seotud soovitusi 33; ükski soovitustest ei olnud siiski
konkreetselt seotud põhiliste digioskustega. 2. selgituses on toodud ühe liikmesriigi
vastus hiljutisele Euroopa poolaasta soovitusele.

Tabel 2. Euroopa poolaasta raames riigipõhiseid soovitusi saanud
liikmesriikide arv
Riigipõhised soovitused

2017

2018

2019

2020

Liikmesriigid, kus oskustele osutati

27

27

28

28

Liikmesriigid, kes said soovitusi
oskuste kohta

5

9

18

10

Liikmesriigid, kes said soovitusi
digioskuste kohta

0

3

6

9

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa poolaasta kohta koostatud ELi väljaannete alusel.

33

Austria, Küpros, Taani, Eesti, Soome, Ungari, Luksemburg, Portugal ja Ühendkuningriik.
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2. selgitus
Soome vastus Euroopa poolaasta raames esitatud soovitusele
Soome tulemused on kõrged nii DESI kui ka OECD põhiliste digioskuste näitajate
seas. Soomel ei ole strateegiat, mis oleks konkreetselt suunatud põhilistele
digioskustele, kuid ta on selleks valinud terviklikuma lähenemisviisi.
2018. aastal reformiti kutsehariduse ja -õppe süsteemi, luues ühise süsteemi, mis
on kättesaadav noortele ja täiskasvanutele, olenemata nende vanusest ja
varasemast õpiajast. 2019. aasta Euroopa poolaasta 34 raames esitatud soovituse
„suurendada oskusi ja aktiivset kaasamist, eelkõige töötutele ja mitteaktiivsetele
hästi integreeritud teenuste pakkumise kaudu“ alusel valmistab Soome valitsus
ette täiendusõppe raamistiku reformi, mille eesmärk on saada rohkem kesk- ja
kolmanda taseme haridusega kodanikke.

Programm „Erasmus+“ ja ESF olid digioskuste peamised
rahastamisallikad

34 EL ei eraldanud konkreetseid rahalisi vahendeid eelmises osas kirjeldatud

algatustele, mis integreeriti olemasolevatesse rahastamisvahenditesse. Komisjon ei
täpsusta eraldi rahastamist konkreetselt põhiliste digioskuste jaoks kooskõlas oma
eesmärgiga toetada õpetamis- ja koolitussüsteeme, mis keskenduvad erinevatele
sihtrühmadele ja pädevustele, sealhulgas digioskustele lisaks näiteks tööga seotud
koolitusele, loovusele ja kriitilisele mõtlemisele. Komisjoni sõnul tähendab programmi
eesmärkide paljusus seda, et konkreetsete summade eraldamine ei oleks piisavalt
paindlik, et programmidel oleks võimalik kohalike vajadustega kohaneda.

35 Analüüsisime põhiliste digioskuste jaoks kasutatud rahalisi vahendeid

täiskasvanuhariduse ja -koolituse kontekstis. Peamised rahastamisallikad on programm
„Erasmus+“ (mida haldavad ELi tasandil komisjon ning selle Hariduse,
Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet) ja eelarve jagatud täitmise kaudu
ESF. COSME programmi kohta on täpsemad üksikasjad esitatud 3. selgituses.

34

Soovitus: nõukogu soovitus, milles käsitletakse Soome 2020. aasta riiklikku reformikava ja
esitatakse nõukogu arvamus Soome 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta,
COM(2019) 526 final.
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3. selgitus
COSME – VKEde programm
COSME on ELi otse hallatav VKEde programm, mille eelarve aastateks 2014–2020
on 2,3 miljardit eurot. VKEd on ELi majanduse oluline osa: igast 10 ettevõttest
üheksa on VKEd ning VKEd loovad Euroopas igast kolmest töökohast kaks. COSME
programmis ei ole projekte, mis keskenduksid konkreetselt digitaalsetele
põhioskustele – selle projektid on suunatud IKT-spetsialistide digioskustele.

36 Programmiga „Erasmus+“ toetatakse meetmeid hariduse ja koolituse, noorte

ning spordi valdkonnas ja selle kogueelarve perioodil 2014–2020 on 16,45 miljardit
eurot. See pakub üliõpilastele, koolitajatele ja õpetajatele õpirände võimalusi ning selle
eesmärk on parandada hariduse kvaliteeti ja edendada innovatsiooni koostöö ja
poliitikareformide toetamise kaudu. Selle eelarvest eraldati 17% kutseharidusele ja
-õppele ning 3,9% täiskasvanuharidusele 35. Programmi „Erasmus+“ õigusaktides ei
mainita konkreetselt digioskusi, vaid sätestatakse vajadus parandada võtmepädevuste
ja oskuste taset, „pöörates erilist tähelepanu nende olulisusele tööturu ja sotsiaalse
ühtekuuluvuse jaoks, eelkõige õpirände võimaluste kasvu kaudu ning hariduse ja
koolituse ning töömaailma vahelise tihedama koostöö kaudu“36. Kõigis viimase seitsme
aasta tööprogrammides on viidatud digioskustele.

35

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013,
millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm,
artikkel 18.

36

Määruse 1288/2013 artikli 5 lõike 1 punkt a.
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37 Kuid iga-aastastes rakendusaruannetes ja vahearuandes ei mainita konkreetselt
digioskusi (ei alg- ega kõrgema taseme oskusi), sest digioskuste kohta ei ole
konkreetset väljund-/tulemusnäitajat. Digioskuste programmi hindamisele kõige
lähemal olev näitaja on „ selliste osalejate osakaal, kes on suurendanud oma
võtmepädevusi“37; see on subjektiivne meede, kuna „see põhineb peamiselt osalejate
endi hinnangutel“38, mis saadakse vestluste ja küsitluste kaudu. Programmi
„Erasmus+“ vahehindamise kohaselt arvas 89% kõigist kutsehariduse ja -õppe
õppuritest, et nad on parandanud oma kutseoskusi39.

38 Programmi „Erasmus+“ raames on 2019. aasta lõpu seisuga ligikaudu
16 000 projekti, mis on seotud teemaga „IKT – uued tehnoloogiad – digipädevused“,
sealhulgas umbes 4300 projekti täiskasvanuhariduse ning kutsehariduse ja -õppe
valdkonnas40. Enamik neist projektidest aitab kaasa paljude erinevate oskuste,
sealhulgas kõigi vanuserühmade põhiliste digioskuste omandamisele. Näiteks
võõrkeelte õpetamise uusi tehnoloogiaid käsitlevas projektis ei käsitleta väheste
digioskuste probleemi, vaid võetakse õpetamises kasutusele digitaalsed meetodid.
Meie analüüs näitas, et 133 projekti puudutasid üksnes digioskusi ning ainult
18 projekti piirdusid täiskasvanute põhiliste digioskuste omandamisega. Muud
projektid hõlmasid näiteks spetsiaalsete IKT-oskuste omandamist või uusi
haridusmeetodeid, näiteks veebipõhiseid õppeplatvorme. See tähendab, et programmi
„Erasmus+“ projektide puhul, millega toetatakse üksnes digipädevusi, tegeleb
täiskasvanud elanikkonna põhiliste digioskuste omandamise teemaga ligikaudu 14%.
Kõigi programmi „Erasmus+“ raames toetatavate projektide puhul on see osakaal alla
0,1%. 4. selgituses esitatakse näited kahe erineva viisi kohta, kuidas toetada põhilisi
digioskusi.

37

Määruse 1288/2013 I lisa „Programmi hindamisnäitajad“.

38

Eriaruanne nr 22/2018 „Programmi „Erasmus+“ raames toimuv liikuvus: miljonid osalejad ja
mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“,
punkt 74.

39

Komisjoni talituste töödokument: programmi „Erasmus+“ (2014–2020) vahehindamine,
SWD(2018) 40 final, lk 138, „Ülevaade tulemustest“.

40

Euroopa Komisjoni veebisait programmi „Erasmus+“ projektide tulemuste kohta.
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4. selgitus
Programmi „Erasmus+“ projektid põhiliste digioskuste
parandamiseks
„The TICTac+55“ 41
„Combined Learning Techniques for People 55+“ hõlmab koolitust õpetajatele, kes
soovivad oma eakamaid õpilasi võimalikult palju julgustada ja võimestada, et nad
saaksid lahendada IKTga seotud probleeme. Seda tehakse IKT kasutamise
edendamisega, kuid kriitilisel viisil ning võttes arvesse õpilaste eluolukorda ja
vajadusi. Nende eesmärkide saavutamiseks on kavandatud õpetajate
vahetusprogrammid mitme ELi riigiga (Soome, Madalmaade, Slovakkia, Ungari,
Ühendkuningriigi ja Eestiga). Käsitletakse järgmisi teemasid: igapäevaoskuste
seadmed, IKT-põhine innovatsiooni- ja loomekoolitus ning veebipõhiste
rakenduste rakendamine keelekursuste tõhustamiseks.

IDEAL – digiõppe integreerimine täiskasvanute kirjaoskusse 42
IDEAL on strateegiline partnerlus Soome, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Madalmaade ja
Norra vahel, milles osaleb viis täiskasvanuhariduse pakkujat ja üks valitsusväline
organisatsioon. Projektiga tahetakse parandada selliste koolitajate digioskusi, kes
tegelevad ebasoodsas olukorras olevate rühmadega eesmärgiga parandada neisse
rühmadesse kuuluvate täiskasvanud õppijate tööalast konkuresntsivõimet,
kutseõpet ja kogukonnapõhist õppimist.
Projekti „IDEAL“ meeskond uuris, milliseid oskusi on erinevates kontekstides vaja
ja kuidas saaks arendada õpetajate pädevusi teadmiste, kogemuste ja heade
tavade jagamise teel. Projekti tulemusena on õpetajad ja koolitajad muutunud
oskuslikumaks ja enesekindlamaks uuenduslike digimeetodite integreerimisel oma
igapäevaõppesse, sealhulgas multimeedia kasutamine, videote kasutamine,
virtuaalne õpikeskkond, sotsiaalmeedia ja hasartmängud.

41

„Website of the Erasmus+ project TICTac+55: Combined Learning Techniques for People
55+“.

42

Programmi „Erasmus+“ projekti „IDEAL – digiõppe integreerimine täiskasvanute
kirjaoskusse“ veebisait.

33

39 ESF toetab mitmesuguste eesmärkidega seotud meetmeid, sealhulgas tööhõivet
ning paremat haridust ja koolitust. Aastate 2014–2020 õigusaktides nimetatakse
digioskusi43 valdkonnana, kus ESF saaks panustada oma investeerimisprioriteetide
kaudu, sealhulgas elukestva õppe ning kutsehariduse ja -õppega seotud prioriteetide
kaudu. Joonisel 10 on näidatud, et need prioriteedid moodustavad ESFi eraldistest
suuruselt 4. ja 5. eraldised, mis ulatuvad 14,6 miljardi euroni.

Joonis 10. ESFi kavandatud eraldised eri sekkumisvaldkondadele

Allikas: Euroopa Kontrollikoja arvutused, mis põhinevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
avatud andmete platvormil.

40 Eelarve jagatud täitmise alla kuuluvate fondide, näiteks ESFi puhul on
liikmesriikidel kaalutlusõigus vahendite eraldamisel partnerluslepingute ja
rakenduskavade (programmide) raames. Nende dokumentide ettevalmistamiseks
teatas komisjon oma 2012. aasta seisukohavõttudes, et mitmed riigid peaksid kaaluma
digioskuste esikohale seadmist – tabel 3.

43

Määruse 1304/2013 artikli 3 lõike 2 punkt b.

34

Tabel 3. Digioskuste prioriteedid komisjoni 2012. aasta
seisukohavõttudes
Valdkondlikud eesmärgid, mille raames
digioskusi mainitakse

Liikmesriigid

IKT-le juurdepääsu, selle tehnoloogia
kasutamise ning kvaliteedi parandamine

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive
edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine

AT, DE

Investeerimine haridusse, koolitusse ja
kutseõppesse oskuste omandamiseks ja
elukestva õppe eesmärgil

HU, RO, SE, SI

Digioskusi/-pädevust ei mainita

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT, LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni 2012. aasta seisukohavõttude põhjal.

41 Liikmesriikide eraldiste analüüsi põhjal leidsime, et 28 liikmesriigi 187-st ESFi

programmist olid 29 programmi kümnes liikmesriigis kavandanud IKT-alast koolitust
täiskasvanuhariduses või kutsehariduses ja -õppes (tabel 4). ESFi hariduse ja koolituse
valdkondliku eesmärgi raames 28 liikmesriigile kavandatud eraldiste kogusumma on
väiksem kui 0,6% ESFi kogueraldisest aastateks 2014–2020.

35

Tabel 4. ESFi programmid, millega toetatakse täiskasvanute digioskuste
koolitamist liikmesriikides

Liikmesriik

Kavandatud
summa IKTga
seotud
täiskasvanute
koolituseks
(miljonites
eurodes)

Eraldatud ELi toetus
korraldusasutuse
valitud tegevustele
(miljonites eurodes)

Toetusesaajate poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
kogukulud, millest on
komisjonile teatatud
(miljonites eurodes)

Poola

154,7

201,3

148,4

Slovakkia

132,5

5,8

3,7

Itaalia

58,7

26,5

31,5

Eesti

55,5

30,7

18,1

Ungari

51,6

134,8

41,6

Soome

16,9

5,9

7,5

Hispaania*

5,0

25,2

13,7

Luksemburg

0,3

1,2

0,8

Prantsusmaa

ei ole
programmides
märgitud

1,5

3,0

Ühendkuningriik

ei ole
programmides
märgitud

5,5

4,6

438,4

272,8

Kokku

475,3*

Märkused: kõik andmed seisuga 31. detsember 2019. Kogusumma ei sisalda Prantsusmaa ja
Ühendkuningriigi andmeid kavandatud summa kohta, kuid sisaldab nende kahe riigi andmeid eraldatud
summade kohta.
* Hispaania programmi 2014ES05SFOP016 – Extremadura puhul ei ole 2019. aasta kohta teavet
saadaval, seega on kogusummas esitatud üksnes koondandmed kuni 2018. aastani.
Allikas: ESIFi avatud andmete platvorm.
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42 Tabelis 4 on vastavalt liikmesriikide iga-aastasele komisjonile esitatavale

aruandlusele näidatud, et 2019. aasta lõpuks olid kümme liikmesriiki, kes kavatsesid
kasutada ESFi digioskuste arendamiseks hariduse ja koolituse valdkondliku eesmärgi
raames, eraldanud projektidele 92% vahenditest ja kulutanud 57% vahenditest (vt
täpsemalt III lisa). Liikmesriikide vahel on märkimisväärsed erinevused: osa
programmidest ei olnud veel kulusid kandnud, samas kui teised olid juba välja valinud
projektid, millega toetati kavandatust oluliselt suuremaid kulusid. Kokku olid need
liikmesriigid eraldanud ESFi vahenditest 439 miljonit eurot, et toetada digioskuste
omandamist elukestva õppe ning kutsehariduse ja -õppe raames, mis moodustab 0,5%
ESFi kogueraldisest aastateks 2014–2020. ESF võib aidata kaasa digioskuste
omandamisele muude temaatiliste eesmärkide kaudu, näiteks need, mis on seotud
tööhõive, sotsiaalse kaasatuse või institutsioonilise suutlikkuse suurendamisega,
suurendades kogutoetust ligikaudu 2%-ni ESFi kogueraldisest.

Komisjoni COVID-19 leevendamise meetmete mõju digioskustega seotud
2014.–2020. aasta programmitööle (Erasmus, ESFi rakenduskavad)

43 COVID-19 kriisile reageerimiseks võimaldavad koroonaviirusele reageerimise

investeerimisalgatuse (CRII) ja CRII Plus eeskirjad liikmesriikidel paindlikult kasutada
olemasolevaid kulutamata vahendeid ja suunata need sinna, kus neid kõige rohkem
vajatakse. 2020. aasta novembri lõpuks olid 22 liikmesriiki (ja Ühendkuningriik)
taotlenud oma ESFi programmidele 151 muudatust, kasutades CRII ja CRII Plus
pakutavaid paindlikkusmeetmeid. Mõnel juhul tähendas see vahendite
ümberpaigutamist digioskuste projektidest.

44 Kavandatud pakett „Ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav taasteabi“

(REACT-EU)44 sisaldab 47,5 miljardi euro ulatuses lisavahendeid, mis tehakse
programmitöö perioodiks 2014–2020 kättesaadavaks ühtekuuluvuspoliitika fondidele,
sealhulgas ESFile. ESFi puhul võivad REACT-EU rahastatavad meetmed hõlmata
digioskusi.

44

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse
määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi
raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19
pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist
majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU),
COM(2020) 451 final.
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45 Programmi „Erasmus+“ raames avaldati ka erakorralisi konkursikutseid

digiõppeks valmisoleku toetamiseks, eraldades 100 miljonit eurot üldhariduse,
kutsehariduse ja -õppe ning kõrghariduse projektide toetamiseks. Taotluste esitamise
tähtaeg oli 29. oktoober 2020 ja käesoleva ülevaate valmides ei olnud tulemused
kättesaadavad. Kuna aga konkursikutsetes ei käsitletud täiskasvanuharidust, on
komisjoni sõnul ebatõenäoline, et viiakse ellu projekte, millega toetatakse
täiskasvanute algtaseme digioskusi.

ELi ettepanekud tuleviku kohta (2021–2027)
Euroopa oskuste tegevuskava

46 Euroopa oskuste tegevuskavas 45 seatakse mõõdetavad eesmärgid nii oskuste

täiendamisele (olemasolevate oskuste parandamine) kui ka ümberõppele (uute
oskuste koolitus), mis tuleb saavutada järgmise viie aasta jooksul. See on esimene
ettepanek lisada konkreetne eesmärk suurendada algtaseme digioskustega kodanike
osakaalu 56%-lt 2019. aastal 70%-le 2025. aastal. Tegevuskava ei sisalda vaheeesmärke selle eesmärgi saavutamiseks.

47 Tegevuskava eesmärkide täitmiseks on komisjoni hinnangul vaja igal aastal

avalikult ja erasektorilt kokku 48 miljardit eurot. Tegevuskavas mainitakse üheksat ELi
rahastamisallikat aastateks 2021–2027. Peamised fondid on taaste ja vastupidavuse
rahastamisvahend, mille kavandatav kogueelarve on 673,3 miljardit eurot, ESF+, mille
kavandatav eelarve on 87,9 miljardit eurot, ja programm „Erasmus“, mille kavandatav
eelarve on 23,4 miljardit eurot.

45

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja
vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta, COM(2020) 274 final.
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Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

48 Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist tehakse liikmesriikide reformide ja

investeeringute toetamiseks kättesaadavaks 673,3 miljardit eurot laenude ja
toetustena. Selles nõutakse, et liikmesriigid koostaksid riigisisesed taaste- ja
vastupidavuskavad, milles sätestatakse ühtne reformide ja avaliku sektori
investeerimisprojektide pakett. Nendes kavades tuleks käsitleda Euroopa poolaasta
raames kindlaks tehtud probleeme, eelkõige nõukogu poolt vastu võetud riigipõhiseid
soovitusi, mis hõlmavad digioskusi (punkt 33 ja tabel 2). Sellega seoses julgustab
komisjon liikmesriike lisama oma taaste- ja vastupidavuskavadesse investeeringuid ja
reforme, mis keskenduvad digioskustele ning haridus- ja kutseõppele igas vanuses
inimestele, et saavutada 2025. aastaks 70% eesmärk (punkt 46) 46.

49 Nõukogu seisukoht47 on, et vähemalt 20% (144,8 miljardit eurot) tuleks kulutada
digiüleminekule, mis hõlmab digioskusi kõigil tasanditel. Sellega seoses viidatakse
nõukogu 2. oktoobri 2020. aasta järeldustes 48 konkreetselt digioskuste täiendamisele
haridussüsteemides.

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)

50 ESF+ eesmärgid49 hõlmavad digioskusi – kuigi need ei pruugi olla algtaseme

digioskused. Samuti on selle eesmärk anda panus muude oluliste ELi algatuste ja
tegevuste asjakohastesse aspektidesse, eelkõige Euroopa oskuste tegevuskavasse ja
oskuste täiendamise meetmetesse. Ajavahemikuks 2021–2027 kavandatud eelarve on
87,9 miljardit eurot, kuid digioskustele ei ole eraldist ette nähtud.

46

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „2021. aasta
kestliku majanduskasvu strateegia“, COM(2020) 575 final.

47

Vt „Note 11538/20 of the General Secretariat of the Council of 7 October 2020“.

48

Vt „Note EUCO 13/20 of 2 October 2020“.

49

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta,
COM(2018) 382 final.
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51 2019. aasta Euroopa poolaasta riigiaruannetes50 esitas komisjon esialgsed

seisukohad 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikuks elluviimiseks
vajalike prioriteetsete investeerimisvaldkondade ja raamtingimuste kohta. See oli
aluseks liikmesriikide ja komisjoni vahelisele dialoogile ühtekuuluvuspoliitika fondide
(sh ESF+) kavandamise üle. Komisjon leidis, et 27 liikmesriigist 23 peaks oma
programmides käsitlema digioskusi.

Uus Erasmuse programm aastateks 2021–2027

52 Komisjon tegi ettepaneku uue Erasmuse programmi kohta aastateks 2021–

2027 51, mis hõlmab nii põhilisi kui ka kõrgema taseme digioskusi ning millega sisuliselt
jätkatakse eelmise perioodi programmi. Uue programmiga toetatakse ka kutseharidust
ja -õpet, digikirjaoskust ja täiskasvanuharidust ning eraldi mainitakse digioskusi, kuigi
erilist rõhku pannakse kõrgema taseme digioskustele.

Digiõppe tegevuskava

53 2020. aasta septembris esitas komisjon uue digiõppe tegevuskava aastateks

2021–2027 52. Tegevuskavas on juhtpõhimõtete hulgas märgitud, et digikirjaoskus on
eluks hädavajalik ning et algtaseme digioskused peaksid saama osaks põhilistest
ülekantavatest oskustest, mis kõigil peaksid olema. Kooskõlas nende juhtpõhimõtetega
pakub komisjon välja rea meetmeid, näiteks kasutades programmi „Erasmus“
haridusasutuste digiülemineku kavade toetamiseks, töötades välja Euroopa digioskuste
tunnistuse, mida tunnustavad ja aktsepteerivad valitsused, tööandjad ja muud
sidusrühmad kogu Euroopas, ning tehes ettepaneku võtta vastu nõukogu soovitus
digioskuste pakkumise parandamise kohta hariduses ja koolituses.

50

2019: European Semester: Country Reports, lisa D.

51

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-,
koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“ ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL)
nr 1288/2013, COM(2018) 367 final.

52

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele: „Digiõppe tegevuskava 2021–2027. Hariduse ja koolituse
ümberkujundamine digiajastu jaoks“, COM(2020) 624 final.

40

Nõukogu soovitus noortegarantii tugevdamise kohta

54 ELi noortegarantii on kõigi liikmesriikide võetud kohustus tagada, et kõik alla
25-aastased noored saavad nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või
koolisüsteemist lahkumist korraliku töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või
praktikakoha pakkumise. 2020. aasta novembris täiendas nõukogu oma 2013. aasta
soovitust, tõstes muu hulgas vanuserühma piiri nii, et see hõlmaks kõiki alla
30-aastaseid noori. Samuti soovitas nõukogu liikmesriikidel kasutada DigCompi
(punkt 09) kõigi noortegarantiis registreerunud mittetöötavate ja mitteõppivate noorte
digioskuste hindamiseks, et kõigile seda vajavatele noortele pakutaks spetsiaalset
koolitust nende digioskuste parandamiseks53.

Digioskuste näitaja ajakohastamine

55 Komisjon võtab kasutusele digioskuste näitaja muudetud metoodika. Näitajat
kohandatakse, lisades praeguse IKT-keskkonna neljale olemasolevale valdkonnale
viienda pädevusvaldkonna – turvalisus. Selle muudatusega viiakse Eurostati digioskuste
koondnäitaja kooskõlla nõukogu 2018. aasta soovitusega „võtmepädevuste kohta
elukestvas õppes“ ning see näitaja kajastab paremini ka 2021. aasta digipädevuse
raamistikku.

53

Nõukogu 30. oktoobri 2020. aasta soovitus, mis käsitleb algatust „Töösild – noorte tööhõive
tugevdamine“ ja millega asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus
noortegarantii loomise kohta (2020/C 372/01).
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Kokkuvõtvad märkused
Ülevaate põhipunktid

56 Tööjõu algtaseme digioskused muutuvad üha olulisemaks ning neid vajatakse

juba paljudel kutsealadel. Täiskasvanutel, kellel neid põhioskusi ei ole, tekivad nii tööl
kui ka eraelus probleemid. See on probleem eelkõige eakate, vähem haritud ja töötute
täiskasvanute jaoks (punktid 12–17, joonis 4, joonis 7).

57 Kuigi liikmesriikidel lasub esmane vastutus oskuste arendamise eest, on EL seda

probleemi juba ammu tunnistanud ja astunud mitmeid samme, et toetada liikmesriike
põhiliste digioskuste ebapiisava taseme käsitlemisel. Komisjon on seda teinud suuniste
ja soovituste abil ning toetades koostöövõrgustikke. Sellega seoses määratles komisjon
rahvusvaheliselt tunnustatud digipädevuse raamistiku, toetas riigisiseste digioskuste
strateegiate väljatöötamist ning aitas luua riigisiseseid digioskuste ja töökohtade
koalitsioone peaaegu kõigis liikmesriikides. Komisjoni kasutatud näitajate kohaselt ei
ole põhiliste digioskuste tase liikmesriikides hoolimata ELi meetmete ulatuse ja mahu
pidevast suurenemisest viimase viie aasta jooksul siiski märkimisväärselt paranenud
(punktid 05, 06, 09, 14, joonis 4 ja joonis 6).

58 Oskuste tase on liikmesriikides ja nende vahel väga erinev. Liikmesriikide oskuste

tase on kooskõlas nende kolmandate riikide oskuste tasemega, mille kohta on olemas
võrreldavad andmed: parimad tulemused saavutanud liikmesriigid kuuluvad maailma
juhtivate riikide hulka, kuid skaala teises otsas olevad liikmesriigid ei ole paremad kui
kõige halvemad tulemused saavutanud kolmandad riigid. Viimati nimetatud
liikmesriikide rühma puhul halvenes olukord aastatel 2015–2018 järk-järgult, mis
näitab, et digilõhe ei ole probleemiks mitte ainult riigisiseste rühmade, vaid ka suure ja
väikse tulemuslikkusega riikide vahel (punktid 18–21, joonis 8 ja joonis 9).

59 Alates 2010. aastast on EL käivitanud mitmeid erinevaid digioskusi käsitlevaid

algatusi, mis on sageli osa laiematest meetmetest. Teema on lai, hõlmates paljusid
sidusrühmi paljudel tasanditel, nagu suur osa elanikkonnast, erinevad valitsustasandid,
haridus ja tööstus. Tulemuseks on rida ELi tasandi meetmeid, mis toimivad
paralleelselt ja on osaliselt omavahel seotud (punkt 23 ja tabel 1).
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60 Kuigi Euroopa digitaalarengu tegevuskavas pakuti ESFi prioriteediks aastateks

2014–2020 digikirjaoskust ja digipädevust, moodustasid konkreetselt IKT-ga seotud
koolitust käsitlevad projektid liikmesriikides ligikaudu 2% ESFi vahenditest. Komisjon
järeldas, et meetmed, mis on suunatud konkreetselt täiskasvanute oskuste
täiendamisele, ei ole piisavad. Samamoodi kajastas täiskasvanute põhilisi digioskusi
käsitlevate projektide rahastamine programmi „Erasmus+“ raames vaid väikest osa
kogurahastamisest (punktid 25 ja 30 ning 34–41).

61 2020. aastale järgnevaks perioodiks on EL seadnud selge eesmärgi, et vähemalt

põhilisi digioskusi omavate kodanike osakaal peaks 2025. aastaks suurenema 70%-ni,
võrreldes 56%-ga 2019. aastal. Komisjoni sõnul on selleks vaja 48 miljardi euro suurust
iga-aastast investeeringut, mis peab tulema nii eraallikatest kui ka riiklikest ja
rahvusvahelistest avaliku sektori allikatest. Seda eesmärki silmas pidades on EL
käivitanud mitmeid algatusi ja eraldanud ELi rahalisi vahendeid, mis on suunatud
täiskasvanute põhilistele digioskustele 46–55).

Tulevased keerulised ülesanded

62 Eelseisvaks ELi programmitöö perioodiks seatud eesmärkide saavutamiseks
tegime kindlaks mõned peamised keerulised ülesanded, mis on järgmised.

63 Digioskuste edendamise piisav rahastamine on oluline osa lahendusest.

Poliitikaeesmärgid saavutatakse tõenäolisemalt siis, kui määratakse kindlaks
rahastamisallikad ja -summad, isegi kui need on vaid soovituslikud. Kuigi Euroopa
oskuste tegevuskavas mainitakse erinevaid ELi fonde, mis võiksid rakendamist toetada,
ei täpsustata selles asjaomaseid summasid.

64 Euroopa oskuste tegevuskavas ei ole määratletud vahe-eesmärke üldise eesmärgi
saavutamiseks ega näiteks miinimumtaset, mille peavad saavutama kõik riigid. Sellised
konkreetsed eesmärgid ja vahe-eesmärgid aitaksid näiteks jälgida poliitika
rakendamist, et vähendada digilõhet suure ja väikese tulemuslikkusega riikide vahel.
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65 Mis puutub seiresse, siis Eurostati koondnäitaja on kasulik vahend ELi kodanike

digioskuste taseme hindamiseks ning aitab jälgida ka edusamme 70% eesmärgi
saavutamisel 2025. aastaks inimeste puhul, kellel on vähemalt algtaseme digioskused.
Näitaja ajakohastamine ja selle kohaldamisala laiendamine turvalisuse elemendi
lisamisele alates 2021. aastast viib näitaja kasulikult kooskõlla DigCompi raamistikuga,
kuid muudab selle väärtusi. Komisjon võtab meetmeid selle mõju vähendamiseks, kuid
näitaja arvutamise muutmine võib siiski mõjutada 2025. aasta sihttaseme
saavutatavust.

66 Seire seisukohast oli komisjonil keeruline kindlaks teha ELi rahastatavaid projekte,
mille eesmärk on aidata kaasa täiskasvanute digioskuste täiendamisele vähemalt
algtasemele ajavahemikul 2014–2020, ning hinnata, mil määral oleks need võinud selle
eesmärgi saavutamisele kaasa aidata. Ajavahemikul 2021–2027 aitaks selliste
projektide jälgimise suutlikkus ELil otsustada, kas meetmed on olnud edukad või mitte.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana Ivanova, võttis käesoleva ülevaate
vastu 20. jaanuari 2021. aasta koosolekul Luxembourgis.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner Lehne

44

Mõisted, akronüümid ja lühendid
Cedefop: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
COSME: ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm.
COVID-19: koroonaviirushaigus
DESI: digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks
DG CNECT: Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
DG EAC: hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat
DG EMPL: tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
DG ESTAT: Eurostati peadirektoraat
DG GROW: siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
DigComp: Euroopa kodanike digipädevuse raamistik
DSI: digioskuste näitaja
DSJC: digitaaloskuste ja töökohtade koalitsioon
Elukestev õpe: kõik elukestvad õppetegevused, mille eesmärk on parandada teadmisi,
oskusi ja pädevusi.
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): ELi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust
tugevdav fond, millest rahastatakse investeeringuid piirkondadevahelise
tasakaalustamatuse vähendamiseks.
Euroopa Sotsiaalfond (ESF): ELi fond haridus- ja tööhõivevõimaluste loomiseks ning
vaesuse ohus olevate inimeste olukorra parandamiseks.
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+): Euroopa Sotsiaalfondi järel loodud fond aastateks
2021–2027.
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF): viis peamist ELi fondi, mis üheskoos
toetavad majanduse arengut kogu ELis: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa
Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.
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EUROSAI: Euroopa kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsioon – üks kõrgeimate
kontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni (INTOSAI) piirkondlikest rühmadest,
kuhu kuuluvad 49 Euroopa riigi kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda.
I-DESI: rahvusvaheline digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks
IKT: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus (CRII): meetmete pakett, mis
võimaldab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide paindlikku kasutamist COVID-19
puhangule reageerimiseks.
Kutseharidus ja -õpe: haridus ja koolitus, et anda inimestele tööturul nõutavad
teadmised ja oskused.
OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
PIAAC: rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring
Programm „Erasmus+“: ELi programm hariduse, koolituse, noorte ja spordi
toetamiseks Euroopas, peamiselt andes üliõpilastele võimaluse õppida ja omandada
kogemusi välismaal.
Rakenduskava: põhiraamistik ELi rahastatud ühtekuuluvusprojektide rakendamiseks
kindlaksmääratud perioodil, mis kajastab komisjoni ja liikmesriikide vahel eraldi
sõlmitud partnerluslepingutes sätestatud prioriteete ja eesmärke.
Seisukohavõtud: dokumendid, milles esitatakse raamistik komisjoni ja konkreetse
liikmesriigi vaheliseks dialoogiks partnerluslepingu ja rakenduskavade
ettevalmistamisel.
Strateegiline raamistik üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal
(HK 2020): foorum liikmesriikidele hariduspoliitika arutamiseks, parimate tavade
vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks.
Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend: ELi fond COVID-19 majandusliku ja
sotsiaalse mõju leevendamiseks ning liikmesriikide majanduse ja ühiskonna
kestlikumaks ja vastupanuvõimelisemaks muutmiseks ning nende rohepöördeks ja
digiüleminekuks paremini ettevalmistamiseks.
Täiskasvanuõpe/täiskasvanuharidus: õppetegevus pärast esmase hariduse lõppu, mis
on osa ELi elukestva õppe poliitikast.
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Tööjõud: igaüks, kes töötab või otsib aktiivselt tööd kaupade ja teenuste otseseks
tootmiseks.
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd): ettevõtete ja muude
organisatsioonide suurust kirjeldav määratlus, mis põhineb töötajate arvul ja
teatavatel finantskriteeriumidel. Väikeettevõtjate puhul on töötajate arv alla 50 ning
käive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot. Keskmise suurusega ettevõtjate puhul
on töötajate arv alla 250 ja nende käive on kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht kuni
43 miljonit eurot.
Ühtekuuluvuse huvides ja Euroopa territooriumidele antav taasteabi (REACT-EU):
rahastamisvahend, millega antakse lisavahendeid koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatuste (CRII ja CRII+) jätkamiseks ja pikendamiseks.
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Lisad
I lisa. Digioskuste mõõtmine
Me viitame neljale teabeallikale digioskuste taseme kohta:
1)

Eurostati digioskuste näitaja (DSI) töötati välja koostöös Teadusuuringute
Ühiskeskuse ning sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadiga ning see
avaldati esimest korda 2015. aastal. See näitaja põhineb digipädevuse raamistikul,
mis on laialdaselt tunnustatud ja teaduslikult välja arendatud digioskuste
pädevusraamistik. Näitaja põhineb valitud tegevustel, mis on seotud interneti või
tarkvara kasutamisega 16–74-aastaste isikute poolt neljas konkreetses valdkonnas
(info-, suhtlus-, probleemide lahendamise ja tarkvaraoskused). Avaldatakse neli
tasandit: oskused puuduvad, vähesed oskused, algtaseme oskused ja algtasemest
kõrgema taseme oskused. Nende inimeste digioskuste taset, kes ei olnud viimase
kolme kuu jooksul internetti kasutanud, ei olnud võimalik hinnata (kategoorias
olevate inimeste arv kahanes kiiresti).
Digioskuste näitaja on kättesaadav 2015., 2016., 2017. ja 2019. aasta kohta. See
põhineb ELi uuringul IKT kasutamise kohta kodumajapidamistes ja üksikisikute
poolt. Andmeid koguvad iga liikmesriigi statistikainstituudid ning need saadetakse
kinnitamiseks ja koondamiseks Eurostatile. Eurostat avaldab selle näitaja oma
veebisaidil mitmes jaotuses (vanuse, soo, hariduse, sissetuleku kvartiili ja
majandustegevuse lõikes).

2)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) on liitindeks, millega võetakse
kokku Euroopa digitaliseeritust mõõtvad asjaomased näitajad ning jälgitakse
liikmesriikide arengut digitaalse konkurentsivõime alal. DESI inimkapitali mõõde
mõõdab digioskusi, võttes arvesse internetikasutajate oskusi (Eurostati
digioskuste näitaja põhjal) ja kõrgema taseme IKT-oskusi (arvutatud töölevõetud
IKT-spetsialistide ja IKT eriala lõpetajate arvu põhjal).

3)

Rahvusvaheline DESI laiendab DESI-t 18 riigile väljaspool ELi, et võimaldada
digitaalse toimivuse laiemat võrdlemist. Kuna Eurostati DESI alusandmed mõne
riigi kohta ei ole kättesaadavad, kasutati inimkapitali mõõtme puhul erinevaid
näitajaid. Vähemalt põhiliste oskuste mõõtmiseks kasutati OECD info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia 2019. aasta statistika põhjal näitajat „isikud, kes on
viimase 12 kuu jooksul kasutanud tekstitöötlustarkvara“. Seega on I-DESI
metoodika vähem keerukas kui DESI oma.
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4)

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring (PIAAC) on OECD täiskasvanute
oskuste hindamise ja analüüsimise programm. PIAACi raames läbi viidud peamine
uuring on täiskasvanute oskuste uuring. Uuringus mõõdetakse täiskasvanute
teadmisi peamistest infotöötlusoskustest – kirja- ja arvutusoskus ning
probleemide lahendamise oskus – ning kogutakse teavet ja andmeid selle kohta,
kuidas täiskasvanud oma oskusi kodus, tööl ja laiemas kogukonnas kasutavad.
Mõõtes täiskasvanute oskust lahendada probleeme tehnoloogiarikkas
keskkonnas, püütakse uuringuga hõlmata enamat kui üksnes digitehnoloogia
tundmise ja kasutamisega seotud abistavaid oskusi. Hindamise keskmes on
probleemide lahendamise kognitiivne mõõde, IKT kasutamine on teisejärguline.
Samuti on see uuring test, mitte enesehindamine, nagu see on Eurostati uuringu
puhul. PIAAC viidi lõpule kolmes voorus 32-s OECD riigis ja kolmes OECD
piirkondlikus üksuses, kuhu kuuluvad Flandria (Belgia), Inglismaa
(Ühendkuningriik) ja Põhja-Iirimaa (Ühendkuningriik).

Oskuste taset hinnatakse järgmiselt:
o

allpool 1. taset (OECD keskmine 14,6%): ülesanded põhinevad täpselt määratletud
probleemidel, mis hõlmavad ainult ühe funktsiooni kasutamist üldises liideses;

o

1. tase (OECD keskmine 28,3%): selle taseme ülesannete täitmiseks on tavaliselt
vaja kasutada laialdaselt kättesaadavaid ja tuttavaid tehnoloogiarakendusi, nagu
e-posti tarkvara või veebibrauser. Probleemi võib lahendada olenemata sellest,
kas vastaja on teadlik konkreetsetest vahenditest ja funktsioonidest (nt
sortimisfunktsioon). Ülesanded hõlmavad vaid üksikuid etappe ja minimaalset
arvu operaatoreid;

o

2. tase (OECD keskmine 24,7%): selle taseme ülesannete täitmiseks on tavaliselt
vaja kasutada nii üldisi kui ka spetsiifilisemaid tehnoloogiarakendusi. Ülesanne
võib hõlmata mitut etappi ja operaatoreid. Ülesande täitmiseks võib olla vaja
hinnata mitme elemendi asjakohasust segavate tegurite eemaldamiseks. Vaja
võib minna mõningast lõimimist ja kaudset mõtlemist;

o

3. tase (OECD keskmine 5,1%): selle taseme ülesannete täitmiseks on tavaliselt
vaja kasutada nii üldisi kui ka spetsiifilisemaid tehnoloogiarakendusi. Lahenduseni
jõudmiseks on vaja kasutada töövahendeid (nt sortimisfunktsioon). Ülesanne võib
hõlmata mitut etappi ja operaatoreid. Seirenõuded on tavaliselt kõrged.
Tõenäoliselt tekivad ootamatud tulemused ja ummikseisud. Ülesanne võib nõuda
teabe asjakohasuse ja usaldusväärsuse hindamist, et jätta kõrvale segavad
tegurid.
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Peamised erinevused Eurostati koondnäitaja, DESI ja OECD PIAACi vahel on esitatud
allpool tabelis 5.

Tabel 5. Digioskuste mõõtmise võrdlus
Mõõde

ESTAT (DESI)

OECD PIAAC

Digioskuste määratlus

DigCompi alusel

IKT-oskuste ja kognitiivsete
elementide kombinatsioon
(probleemide lahendamine)

Oskuste tasemed

Oskused puuduvad /
algtaseme oskused /
algtasemest kõrgema
taseme oskused

1.–3. tase, 1. tasemest allpool

Uuringumeetod

Enesehindamine IKT /
kodumajapidamiste
uuringu abil

Arvutipõhine test, alustuseks
taustaküsimustik ja IKT põhitest

Aja ja geograafilise
piirkonna võrreldavus

Jah

Ei, ainult 1 tsükkel

Eesmärk

Võrdlus, ELi
poliitikameetme
toetus

Riiklike oskuste strateegiate ja
võrdluse alus

Ajakohasus

2015–2017, 2019

Üks kord 2011., 2014. või
2017. aastal

Katvus

Kõik liikmesriigid

2011.–2012. aastal: Austria,
Belgia (Flandria), Tšehhi, Taani,
Eesti, Soome, Prantsusmaa,
Saksamaa, Iirimaa, Itaalia,
Madalmaad, Poola, Slovakkia,
Hispaania, Rootsi,
Ühendkuningriik (Inglismaa ja
Põhja-Iirimaa). 2014.–2015.
aastal: Kreeka, Leedu, Sloveenia
2017. aastal Ungari.
Paljud teised OECD liikmed

Hõlmatud elanikkonna
vanus

16–74

16–65

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Eurostati, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ning OECD
teabe põhjal.
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II lisa. Riiklikud digioskuste ja töökohtade koalitsioonid (NDSJC)
Riik

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Küpros

Strateegia
2019. aasta
keskpaigaks

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

NDSJC

Peamised eesmärgid

Tegevuste osakaal sihtrühmade kaupa
(protsentides)
Kõik
kodanikud

Haridus

IKTspetsialistid

Tööjõud

Jah

Austria digioskuste ja -spetsialistide ühendus loodi 2020. aasta juunis. See on oluline osa
digitaalsest tegevuskavast, mida praegu riigisiseselt välja töötatakse. Nii hariduse peatükis kui
ka kriisidele vastupanuvõimet käsitlevas valdkonnaüleses küsimuses on praegu ühenduse
2020.–2021. aasta tööprogrammi kavandamisel peamiselt arvesse võetud COVID-19
liikumispiirangute lõpetamise etapi järeldusi seoses digiteerimisega. Ühenduse esimese osana
alustas DigCompi järelevalvenõukogu märtsis tööd kvaliteeditagamisasutusena Austria
digioskuste mudelile vahendite eraldamiseks.

Jah

Belgia riiklik koalitsioon on aktiivne ühendus, kuhu kuuluvad organisatsioonid, valitsusvälised
organisatsioonid, haridus- ja tööhõiveasutused ning sotsiaalpartnerid. Sellel on üks selge
eesmärk: parandada kaasaval viisil Belgia kodanike digioskuste valdamist praeguste ja tulevaste
töökohtade jaoks.

35%

25%

30%

10%

Jah

Riikliku digiühenduse peamine eesmärk on meelitada rohkem inimesi ligi uutele
tehnoloogiatele, kasutades tõhusalt ära digivaldkonna potentsiaali kõigi kodanike jaoks, ning
toetada Bulgaaria IKT-sektori arengut. Riiklik digiühendus teeb koostööd Bulgaaria ettevõtete,
ülikoolide ja valitsusega ja ühendab nende tööd ning aitab saavutada Euroopa digitaalarengu
tegevuskavas seatud prioriteete.

10%

60%

10%

20%

Jah

Horvaatia digioskuste ja töökohtade riikliku koalitsiooni eesmärk on kasutada ära Horvaatia IKTsektori kasvavat potentsiaali, et juhtida Horvaatias töökohtade arvu kasvu ja anda oluline panus
Horvaatia majandusse. Koalitsiooni püüab seda eesmärki täita, koolitades Horvaatias rohkem
kvalifitseeritud IKT-spetsialiste ja meelitades neid Horvaatiasse, et tegeleda oskuste nappuse
probleemiga.

10%

25%

55%

10%

Jah

Küprose riikliku koalitsiooni „Grow Digital CY“ eesmärk on edendada digioskuste levikut ja
parandamist, et käsitleda ebakõla IKT-spetsialistide vähesuse ja suurema vabade töökohtade
arvu vahel. Sidusrühmad on teinud ettepaneku meetmete kohta, mille eesmärk on tagada
kvaliteetsete koolilõpetajate piisav ja pidev pakkumine vastavalt tööturu vajadustele.

10%

70%

10%

10%

Kättesaadavad andmed puuduvad
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Jah

DigiKoalice aitab parandada kõigi Tšehhi kodanike digikirjaoskust, edendades digioskusi
hariduses ja tööturul. See omakorda aitab Tšehhi majandusel suurendada oma
konkurentsivõimet. DigiKoalice saavutab selle mitmeotstarbelise eesmärgi, ühendades
koostööd tegevad organisatsioonid, sidusrühmad ja nende tegevuse.

20%

40%

20%

20%

Jah

Taani riiklik koalitsioon määratleb ühised eesmärgid, kutsub asjaomaseid osapooli ühinema ja
ühiselt koostama tegevuskava oskuste nappuse ületamiseks. Kuigi Taani kuulub kõige
digiteeritumate riikide hulka, näitavad uuringud, et enam kui miljonil Taani kodanikul vanuses
16–65 aastat puuduvad digioskused. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris on ka
Taanis kriitiline oskuste nappus, mis näib edaspidi kasvavat.

60%

10%

5%

25%

Eesti üleriigiline koalitsioon püüab ületada digioskuste lõhet, keskendudes programmidele, mis
suudavad koolitada suurt osa elanikkonnast digioskuste valdkonnas. Koalitsiooni kuuluvad
poliitikakujundajad, e-teenuste osutajad ja IT-koolitusettevõtted. Koalitsioon on välja töötanud
isemajandavaid ja ulatuslikke koolitusalgatusi, mille eesmärk on vähendada digioskuste
nappust. Kõnealuste tegevuste eesmärk on vähendada arvutit või internetti mittekasutavate
inimeste arvu Eestis 5%-ni.

80%

10%

Prantsusmaa riiklik koalitsioon koondab digiküsimustega tegelevaid kohalikke ja riiklikke
osalejaid. Tegemist on tugeva partnerlusega, kus sidusrühmad teevad pragmaatilise kava
kohaselt koostööd, et vähendada digioskuste nappust Prantsusmaal. Samuti aitavad nad kaasa
heade tavade väljaselgitamisele, arendamisele ja levitamisele.

10%

10%

30%

50%

Eesti

Jah

Jah

Soome

Jah

Ei

10%

Prantsusmaa

Jah

Jah

Saksamaa

Jah

Ei

Kreeka

Jah

Jah

Kreeka riikliku koalitsiooni prioriteedid on edendada riigiasutuste üleminekut digitehnoloogiale,
edendada digioskusi hariduses programmeerimise kaudu ja edendada interneti turvalisust.
Lisaks on horisontaalne prioriteet edendada naiste ja tütarlaste digioskusi ja IT-alast karjääri.

30%

34%

2%

34%

Jah

Ungari riikliku koalitsiooni eri liikmete vaheline koostöö algas mitu aastat enne selle ametlikku
käivitamist 2016. aasta detsembris. Koalitsioon loodi selleks, et hõlbustada sidusrühmade
arutelusid lahenduste leidmiseks digioskustega inimeste puuduse probleemi lahendamiseks
Ungari tööturul ning toetada valitsust asjakohaste strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel.

5%

35%

30%

30%

Ungari

Jah
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Iirimaa digioskuste ja töökohtade koalitsioon on mitut sidusrühma hõlmav partnerlus, mis
keskendub digioskuste nappuse vähendamisele. Akadeemiliste ringkondade, kõigi
haridussektorite, tööstuse, avalike teenuste ja mittetulundussektori esindajad on kohtunud, et
tagada Iirimaa ühinemine Euroopa jõupingutustega edendada kaasamist digiteerimise pidevaks
terviklikuks parandamiseks.

25%

25%

30%

20%

Jah

Itaalia koalitsiooni eesmärk on ületada Itaalia elanikkonna vahel esineva sotsiaalse ja kultuurilise
digilõhe eri vormid, edendada digitaalset kaasatust ja edendada tulevikutöödeks vajalike
oskuste arendamist. Eelkõige võtab koalitsioon meetmeid, et suurendada kõigi kodanike
digioskusi, pakkudes neile õppe- ja enesearendusvahendeid (enesehindamiskomplektid, eraamatud, veebikursused) ning aidates inimestel digitaalse kodakondsuse uusi teenuseid ja
vahendeid aktiivselt ja vastutustundlikult kasutada.

53%

22%

25%

32%

27%

23%

18%

50%

10%

20%

20%

Läti

Jah

Jah

2013. aasta märtsis loodud Läti riiklik koalitsioon annab paljudele sidusrühmadele koha, kus
arutada ja ellu viia Läti digioskuste arendamise eesmärke ning teha koostööd ühisalgatuste
raames. Algusest peale on partnerid rakendanud laiaulatuslikke digioskuste koolitusprojekte
VKEdele, tööjõule, IKT-spetsialistidele, noortele ja kõigile kodanikele. Samuti on ta aktiivselt
edendanud digiteenuste kasutust.

Leedu

Jah

Jah

Leedu riiklik digikoalitsioon edendab digioskusi eluks ja tööks ning julgustab kõiki, eriti noori
osalema elukestvas õppes, et suurendada üldist digipotentsiaali.

Jah

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce ja Chambre des Métiers käivitasid 2019. aasta
septembris uuesti riikliku koalitsiooni. Koalitsioon ühendab era- ja avaliku sektori sidusrühmi, et
koostada riiklik tegevuskava ja koordineerida konkreetseid meetmeid piirkonna digioskuste
kiirendamiseks. COVID-19 kriisiga seoses keskendus koalitsioon COVID-19 pandeemiaga
toimetulekuks vajalike digioskuste uutele väljavaadetele, mis on eelkõige seotud kaugtööga,
vajadusele koolituse ja ümberõppe järele ning tööturule avalduvale mõjule. Oma veebisaidi
kaudu soovivad nad olla digioskusi/töökohti käsitlevate algatuste keskseks kontaktpunktiks.

Jah

Malta e-oskuste sihtasutus on valitsus-, tööstus- ja haridusvaldkonna esindajatest koosnev
koalitsioon, mille eesmärk on anda nõu praeguse ja tulevase digioskuste poliitika kohta, aidata
kaasa IKT haridusprogrammide laiendamisele, juhtida IKT professionaalsuse arendamise
programmi, toetada kampaaniaid ja edendada Malta e-oskuste potentsiaali.

Luksemburg

Malta

Jah

Jah

Tegevuste osakaal sihtrühmade kaupa
(protsentides)

Kättesaadavad andmed puuduvad

20%

30%

30%

20%
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Madalmaade koalitsiooni eesmärk on arendada Madalmaades liikumist, mis on suunatud
digioskustele ja nende juhtimisele, et saavutada kaasatus, innovatsioon ja majanduslik kasu.
Selle eesmärgi taga on digiarengute kiire tempo, mis nõuab täiendavaid digioskusi. Madalmaade
koalitsiooni eesmärk on tagada, et kodanikud kõigil tasanditel oleksid digiüleminekuks valmis
ning et programmeerimine ja digioskused muutuksid õppekavade nurgakiviks.

15%

50%

20%

15%

Jah

Digioskuste üldliidu eesmärk on edendada Poola arengut, kasutades ära olemasolevate
kaasaegsete infotehnoloogiate kogu potentsiaali, mis muudab märkimisväärselt ühiskonna ja
majanduse kõiki aspekte. Koalitsioon püüab seda saavutada, levitades digiharidust ja arendades
digioskusi, mis on kohandatud dünaamiliselt muutuva tööturuga.

15%

50%

20%

15%

Jah

INCoDe.2030 keskendub kõigi Portugali kodanike digipädevuste suurendamisele, et paremini
reageerida digiühiskonna ees seisvatele keerukatele ülesannetele. See hõlmab paljusid
sidusrühmi ning eesmärk on saavutada 2030. aastaks digitaalselt edasiarenenud Portugal.
INCoDe.2030 kohaselt on 2030. aastaks igal Portugali leibkonnal juurdepääs internetile ja
sagedaste internetikasutajate arv kasvab 90%-ni.

25%

25%

25%

25%

Jah

Rumeenia riiklik koalitsioon (Skills4IT) on avatud platvorm, mis hõlmab erinevaid sidusrühmi:
poliitikakujundajaid, IKT-ettevõtjaid, ühendusi, koolituse pakkujaid ja valitsusväliseid
organisatsioone, kes on kaasatud digiüleminekusse. Tegevus keskendub koodikirjutamise ja ITklasside kasutuselevõtule koolides, küberturvalisuse kursuste ja haridusürituste
korraldamisele. Koalitsioon pakub ka koolitust tööjõu digioskuste parandamiseks.

15%

40%

30%

15%

Jah

Slovakkia riiklik koalitsioon (Digitálna koalícia) toob kokku partnerid valitsusasutustest, era-,
mittetulundus- ja akadeemilistest sektoritest, et valmistada igas vanuses Slovakkia kodanikud
ette tööks ja eluks arenevas digimajanduses. Koalitsiooni tegevus on seni jõudnud rohkem kui
30 000 inimeseni.

10%

30%

30%

30%
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Sloveenia riikliku digikoalitsiooni moodustasid 2016. aastal sektoriülesed sidusrühmad.
Digikoalitsioon on avatud riiklik foorum, mis toob kokku kõik huvitatud pooled. Nad võivad
osaleda koalitsiooni töös olenemata sellest, kas nad on digiüleminekuga kaasnevate uute
võimaluste ja muutuste toetajad või kritiseerijad.

25%

30%

20%

25%

Jah

Hispaania riiklik koalitsioon koondab ligikaudu 200 sidusrühma, nagu IT-ettevõtted, haridus- ja
koolitusasutused, ametiühingud, sihtasutused, ühendused ja valitsusorganisatsioonid.
Koalitsioon kujundab aktiivselt arutelu digivaldkonna talendipagasi arendamise üle Hispaanias,
edendades tööalast konkurentsivõimet tänu digioskustele.

10%

35%

35%

20%

Jah

Koalitsioonil on kaks üldeesmärki: esiteks muuta nähtavaks digioskustega seotud tegevused,
mida üksikud koalitsiooni liikmed juba teevad või kavatsevad teha, ning tugevdada vastastikku
nende tegevuste mõju. Ning teiseks korraldada ühine üritus, mis keskenduks soolisele
võrdõiguslikkusele. Koalitsiooni eesmärkide kõige olulisem liikumapanev jõud on Rootsi
valitsuse digipoliitika strateegia, mis avaldati 2017. aasta mais.

20%

30%

30%

20%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda riikide DSJC-delt saadud teabelehtede põhjal.
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III lisa. Finantsteave ESFi programmi rakendamise kohta
üksikutes liikmesriikides alates 2019. aasta lõpust
Liikmesriikide esitatud finantsandmed on määratletud ühissätete määruse (EL)
nr 1303/2013 artiklis 112:
„1. Liikmesriik edastab 31. jaanuariks, 31. juuliks ja 31. oktoobriks komisjonile
kontrollimiseks elektrooniliselt iga rakenduskava ja iga prioriteetse suuna kaupa
järgmised andmed:
a)
tegevuste rahastamiskõlblikud kogukulud ja avaliku sektori rahastamiskõlblikud
kulud ning toetuse saamiseks välja valitud tegevuste arv;
b)
toetusesaajate korraldusasutusele esitatud deklareeritud rahastamiskõlblikud
kogukulud“.
Liikmesriigid edastavad need andmed süsteemi SFC2014 kaudu (liikmesriikide ja
Euroopa Komisjoni vahelise fondide jagatud haldamist käsitleva teabe elektroonilise
vahetamise platvorm) ning seejärel avaldatakse need hiljem ka Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide avatud andmete platvormil.
Need tabelid sisaldavad kõigi ESFi programmide jaoks kavandatud ja rakendatud
summade liigitust. Andmete õigsuse tagavad liikmesriigid.
Euroopa Kontrollikoda arvutas tabelis 4 summad, mis määrati sekkumisvaldkondadele
117 – võrdse juurdepääsu parandamine elukestvale õppele ja 118 – kutsehariduse ja õppe tugevdamine, mis esindavad ESFi investeerimisprioriteete 10iii ja 10iv. Nende
summade põhjal arvutasime välja teisese teema 05 „Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi parandamine“
jaoks. Teisesed teemad on välja töötatud selleks, et koguda teavet ESFi kulutuste
kohta, mis aitavad kaasa valdkondadevahelistele teisestele teemadele ja eesmärkidele,
nagu meie puhul info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja
kvaliteedi parandamine. Lõplik andmekogum peaks ideaalis kajastama digioskuste
omandamiseks haridusele kulutatud summasid.

Kontrollikoja töörühm
Käesolevas kontrollikoja ülevaates „Põhilised digioskused täiskasvanutele“ antakse
ülevaade ja analüüsitakse erinevaid viise, kuidas EL toetab liikmesriikide jõupingutusi
vähendada nende inimeste arvu, kellel ei ole vähemalt põhilisi digioskusi.
Käesoleva ülevaate koostas ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud
investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on
kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige Iliana Ivanova, teda
toetasid kabinetiülem Mihail Stefanov, kabineti nõunik James Verity, valdkonnajuht
Niels-Erik Brokopp, rühmajuht Dieter Böckem, auditijuhi asetäitja Agota Krenusz ning
audiitorid Jussi Bright, Katarzyna Solarek ja Michele Zagordo.
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Tänapäeva maailmas on mõistlikul tasemel
digioskuste omamine üha olulisem nii tööl kui ka
sellest väljaspool. 2019. aastal puudusid ELis väga
paljudel täiskasvanutel põhilised digioskused,
mis näitab digilõhet neid oskusi omavate ja
mitteomavate täiskasvanute vahel. Viimastel
aastatel on selle lõhe vähendamisel tehtud vähe
edusamme.
Käesolevas ülevaates uurime, mida EL on teinud
olukorra parandamiseks ja mida on kavandatud
aastateks 2021–2027. Kuigi EL on suurendanud
liikmesriikidele antavaid suuniseid ja toetust,
on võrdlemisi vähe ELi rahastatud projekte,
mis keskenduvad täiskasvanute põhilistele
digioskustele. Oma analüüsile tuginedes toome
esile peamised probleemid, millega EL seisab
silmitsi digilõhega tegelemisel tulevikus.
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