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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. sedastab, et infoühiskonnas toimuvad pidevalt kiired tehnoloogilised muutused, mis 

toovad kogu ühiskonna jaoks kaasa suuri ümberkorraldusi, eriti arvestades hariduse ja 

kodanikuaktiivsuse valdkonda ning eri IKT-vahendite, uue meedia ja teiste uute 

tehnoloogiatega seotud probleeme ja võimalusi; ergutab seda silmas pidades töötama välja 

kriteeriume, et hinnata internetis tegutsemise lisaväärtust; 

2. märgib, et üha suurem arv kodanikke kasutab IKT-vahendeid ning uut meediat ja 

tehnoloogiaid, et saada üha mitmekesisemat teavet, vahetada arvamusi ja teha oma hääl 

kuuldavaks, olla kaasatud ning osaleda poliitilises elus ja kollektiivses otsuste tegemises 

kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil; peab seetõttu ülioluliseks suurendada e-kaasatust ja 

digikirjaoskust, et kaotada praegune digilõhe, mis on kodanikuaktiivsuse kasutamisel 

peamine takistus; 

3. tuletab meelde, et kodanike osalemine demokraatlikus otsustusprotsessis IKT-vahendite 

kaudu eeldab soodsat õiguskeskkonda, mis tagab õiguse eraelu puutumatusele, 

sõnavabaduse ja sõltumatu teabe kättesaadavuse, samuti investeeringuid, mis võimaldavad 

asjakohase meediapädevuse ja digikirjaoskusega kodanikel kasutada täielikku ja võrdset 

juurdepääsu suure jõudlusega IKT-taristule; 

4. tuletab meelde, et kasutusele tuleks võtta edasipüüdlikud tehnilised standardid kogu liidu 

tasandil, mille eesmärk on oluliselt ja tõhusalt vähendada praegust digilõhet, võttes 

arvesse eri liikmesriikide konkreetset olukorda; rõhutab vajadust tagada kõigile võrdne 

juurdepääs taskukohase hinnaga, kaasavale, õiglasele ja turvalisele internetiühendusele, 

millega seoses kaitstakse sõnavabadust, õigust eraelu puutumatusele, eelkõige seoses 

isikuandmete kaitsega, ning võrgu neutraalsuse põhimõtet, samuti võrdne juurdepääs 

avalikele internetipõhistele ja e-identimise teenustele; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles võtma arvesse kõiki füüsilisi, geograafilisi ja sotsiaalseid tõkkeid 

interneti kasutamisel, sõltumata kodanike sissetulekust, sotsiaalsest ja isiklikust seisundist, 

eriti raskemini ligipääsetavates piirkondades ning vältides mis tahes diskrimineerimist, 

nagu on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 21; 

5. märgib, et sotsiaalmeediat kasutatakse üha enam ühiskonnaelus osalemise ja suhtlemise 

eesmärkidel ning loome- ja kultuurisektoris; märgib, et IKT ulatusliku kasutuse tõttu 

igapäevaelus ning kodanike moodsas eluviisis tuleb edendada igas vanuses isikute e-

kaasatust, et kõrvaldada digilõhe ELis; 

6. on seisukohal, et IKT-vahendid, uus meedia ja uued tehnoloogiad on üliolulised ja neil on 

koostoimes veebiväliste kanalitega üha märkimisväärsem roll ELi kuulumise tunde, 

kodanike osaluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisel, samuti ELi, selle ajaloo, väärtuste 

ja põhiõiguste kohta tasakaalustatud teabe ja teadmiste andmisel, et soodustada kriitilist 

mõtlemist ja konstruktiivset avalikku arutelu Euroopa Liidu teemal; 

7. märgib, et e-demokraatial on potentsiaal suurendada kodanike ELi kuulumise tunnet, mis 

on praeguses euroskeptilises kliimas eriti oluline; 
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8. märgib, et tänapäeval võib internetist leida rohkelt väga mitmekesist teavet ning rõhutab, 

et parandada tuleb kodanike võimet kriitiliselt mõelda, et nad oleksid võimelised 

usaldusväärsete ja mitteusaldusväärsete teabeallikate vahel paremini vahet tegema; 

ergutab seetõttu liikmesriike kohandama ja ajakohastama õigusakte, et praegustele 

arengusuundumustele reageerida, ning täielikult rakendama ja jõustama kehtivaid 

õigusakte nii veebivälise kui ka veebisisese vihakõne kohta, tagades samal ajal 

põhiõigused ja põhiseaduslikud õigused; rõhutab, et liit ja selle liikmesriigid peaksid välja 

töötama meetmed ja poliitika, et suurendada kodanike ja eriti noorte valdkonnaülest, 

kriitilist ja loomingulist mõtlemist, digikirjaoskust ja meediapädevust, kaasatust ja 

uudishimu, et nad oleksid võimelised tegema teadlikke otsuseid ning andma positiivse 

panuse demokraatlikku protsessi; 

9. märgib, et kuigi IKT-vahendid pakuvad laialdast juurdepääsu erinevatele teabeallikatele, 

lihtsustavad need ka madala kvaliteediga sisu levikut, mida võib olla raske eristada 

tõsistest ja usaldusväärsetest allikatest ning mis võivad kodanikke eksitada; rõhutab 

seetõttu tungivat vajadust anda kodanikele, eriti noortele, asjakohast 

meediapädevuskoolitust; 

10. kutsub üles ettevaatusele, kuna poliitilistel aruteludel internetis esitatakse sageli liiga 

polariseeritud arvamusi ning need võivad põhjustada vihakõnet, kusjuures mõõdukad 

seisukohad jäävad sageli tähelepanuta; 

11. tunnistab, et e-demokraatial võib olla positiivne mõju vaid siis, kui kodanikud on hästi 

informeeritud, neil on oskused suhtuda kriitiliselt vale- ja kallutatud teabesse ning nad 

suudavad tuvastada propagandakatseid; 

12. sedastab, et eespool osutatud ohud ja eesmärgid esitavad õpetajatele ja haridustöötajatele 

suuri väljakutseid nii formaalõppe, mitteformaalse kui ka informaalse õppimise 

keskkonnas; kutsub seetõttu liitu ja selle liikmesriike üles suurendama investeeringuid 

pidevkoolitusse ja arengusse, milles on ühendatud veebipõhised ja muud meetodid, 

ergutama vastastikust õppimist, heade tavade vahetamist ja suutlikkuse suurendamist ning 

looma võimalusi õppida ja õpetada innovaatilisel, kaasaval ja mittediskrimineerival viisil; 

13. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peaksid eelkõige piirkondlikul ja kohalikul tasandil 

edendama IKT-l põhinevaid pidevõppe programme digikirjaoskuse ning 

kodanikuühiskonna kaasamise ja kodanikuosaluse valdkonnas, töötades välja meetmed ja 

poliitika, sh teadusuuringud, ning tegema need programmid kättesaadavaks kõige 

haavatavamatele kodanikele, eelkõige tütarlastele ja naistele, LGBTI-inimestele, puudega 

inimestele ja teistele ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele ja vähemustele; toonitab, 

et need programmid tuleb välja töötada ja kasutusele võtta kõigi kodanike huvides, 

suurendades samal ajal ka teadlikkust küberkiusamisest, häbimärgistamisest ja muudest 

veebipõhise vägivalla vormidest ning poliitilisest elust välja arvamisest, ja võideldes selle 

vastu, vältides segregeerimist ja diskrimineerimist ühiskonnas; 

14. rõhutab, et naised ei ole poliitiliste otsuste tegemise kõigil tasanditel ning IKT-sektorites 

piisavalt esindatud; märgib, et digitehnoloogia valdkonnas puutuvad naised ja tüdrukud 

tihti kokku sooliste stereotüüpidega; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 

investeerima sihtotstarbelistesse programmidesse, mis edendavad IKT-alast haridust ning 

e-osalemist naiste ja tütarlaste seas ning eriti haavatavate ja tõrjutud rühmade seas, 

kasutades formaalõpet ning informaalset ja mitteformaalset õppimist; sedastab, et e-



 

AD\1105723ET.doc 5/7 PE582.133v02-00 

 ET 

kaasatus on äärmiselt tähtis igas vanuses inimeste puhul ja kutsub komisjoni üles 

kasutama seda eesmärki silmas pidades täielikult ära IKT-vahendeid, uut meediat ja uusi 

tehnoloogiaid, et edendada positiivset veebipõhist dünaamikat, mis soodustab 

inimarengut, rahu ja inimõigusi; on sellega seoses seisukohal, et e-demokraatia vahendid 

võivad aidata vähendada demokraatia defitsiiti ja poliitilises elus osalemise vähenemist 

ELis ning soodustada avalikus sfääris osalemist ja sellesse panustamist; palub konkreetselt 

noortele ja ka eakatele suunatud algatuste väljatöötamist, sest mõlemaid rühmi mõjutab 

põlvkondadevaheline lõhe; nõuab kriitilisel mõtlemisel põhineva lähenemisviisi 

arendamist seoses kõnealuste tehnoloogiatega, et kaitsta inimesi ja eelkõige lapsi kõigi 

seonduvate ohtude eest; 

16. tuletab meelde, et kodanike suurem kaasamine ELi poliitikaga seotud protsessidesse võib 

suurendada nende toetust Euroopa Liidule ning vähendada samal ajal liidus demokraatia 

defitsiiti; rõhutab seetõttu e-demokraatia vahendite potentsiaali selles valdkonnas, kuid 

tunnistab samas ka nende vahenditega seotud olemuslikke piiranguid, mis võivad esineda 

nii tehnilisel tasandil (interneti ulatuslik levik, laialdane WiFi-ühendus, kiire 

internetiühendus jne) kui ka praktilisel tasandil (meediapädevus ja digikirjaoskus, 

kättesaadavad keeled jne); 

17. peab väga oluliseks, et liit ja selle liikmesriigid viiksid läbi strateegilise arutelu, et töötada 

välja ja võtta kasutusele e-demokraatia vahendid, mis suudaksid pakkuda rohkem ja 

mitmekesisemaid sõltumatu ja usaldusväärse teabe allikaid, et toetada avatud ja 

innovaatilisi õppimismudeleid, võttes arvesse Euroopa kultuurilist ja keelelist 

mitmekesisust ja vähemusrühmade konkreetseid huve, et suurendada avalike arutelude 

kvaliteeti, ergutada kodanike osalemist otsustusprotsessis ja kodanike aktiivset poliitikasse 

kaasamist osalusel põhinevate ja otsedemokraatia mehhanismide abil, mis võivad 

tugevdada ja täiendavad vajaduse korral esindusdemokraatiat; 

18. märgib, et kõigi kodanike jaoks e-demokraatia vahenditele võrdse juurdepääsu tagamiseks 

on oluline mitmekeelne tõlge, kui teave on mõeldud levitamiseks ja lugemiseks kõigile 

kodanikele enam kui ühe ametliku keelega riikides või erineva etnilise päritoluga 

kodanikele; 

19. hoiatab, et kuigi e-demokraatia vahendid võivad olla kasulikud kodanike kaasamiseks 

Euroopa protsessidesse, ei asenda need traditsioonilise demokraatia vahendeid ning e-

demokraatia vahendite tulemusi ei tohiks pidada kõigi kodanike arvamuse esinduslikuks 

väljenduseks; 

20. toonitab, et e-demokraatia vahendid on väga olulised, et edendada vastutust, läbipaistvust 

ja head valitsemistava avalikus halduses, laiendades avalikku arutelu, sest need vahendid 

võimestavad kodanikke astuma lugejate ja autoritena aktiivsesse dialoogi kohaliku, riigi ja 

ELi tasandi poliitilises elus; on seisukohal, et kodanike kaasatuse ja usalduse 

saavutamiseks on vaja valitsemiskultuuris muutust suurema aruandekohusluse ja kontrolli 

poole; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles muutma huvirühmadega konsulteerimist, 

poliitika kujundamist ja seadusandlikke protsesse veelgi läbipaistvamaks, 

juurdepääsetavamaks, digiteeritumaks, ulatuslikumalt konsulteerimisel põhinevaks, 

kaasavamaks, rohkem aruandlusel põhinevaks ja õiglasemaks, andes kodanikele ja 

ühendustele võimalused valitud esindajate otseseks kontrolliks ja nende tegevuse 

aktiivseks järelevalveks; 
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21. rõhutab, et OECD analüüsi kohaselt on e-demokraatial kolm mõõdet – teavitamine, 

konsulteerimine ja aktiivne osalemine; märgib, et see eeldab valitsemiskultuuri, 

organisatsioonikultuuri, erioskusi, kindlaksmääratud osalemise eeskirju ja viise ning 

tegelikku kaasamist otsustusprotsessidesse; 

22. on seisukohal, et e-demokraatia võib parandada otsustusprotsessi läbipaistvust 

esindusdemokraatias ning mõjuda positiivselt kodanike usaldusele nende valitud 

esindajate suhtes; 

23. rõhutab, et e-demokraatia vahenditega seotud turvalisusprobleeme tuleb käsitleda 

mõistlikult ja proportsionaalselt, läbipaistvate, kindlate ja kohandatud 

kontrollimehhanismide abil, lähtudes ennetusmeetmetest, mis on vajalikud väljaspool 

veebipõhist keskkonda, eelkõige vältides valimispettust ja e-häältega manipuleerimist, 

tagades kodanike õiguse eraelu puutumatusele ja kaitstes nende andmeid kuritarvituste, 

kolmandate osapoolte jälgimistarkvara ja muu sekkumise eest; 

24. märgib, et kogu e-demokraatia menetluse vältel on äärmiselt oluline läbipaistvus, 

turvalisus ja demokraatliku kontrolli mehhanismide olemasolu, et tagada kodanike õigus 

eraelu puutumatusele ja sellele, et nende suhtes ei rakendata järelevalvet; 

25. kutsub komisjoni üles arendama ja rakendama digitaalarengu tegevuskavale vastavaid 

konkreetseid katseprojekte ning jätkama toetamist muude asjakohaste ELi fondide ja 

programmide kaudu, nagu programm „Kodanike Euroopa“, pöörates erilist tähelepanu 

noorte liikuvusele ja osalemisele, eesmärgiga edendada ja tihendada vastutustundlikke ja 

aktiivseid Euroopa kodakondsusskeeme, et tõeliselt kinnistada demokraatia kui poliitiline 

ja sotsiaalne kogemus, mida on vaja õppida, kogeda, jagada ja omaks võtta; 

26. kutsub komisjoni üles jätkuvalt toetama algatusi, mille eesmärk on edendada ja tugevdada 

vastutustundlikke ja aktiivseid Euroopa kodakondsusskeeme, eelkõige programmi 

„Erasmus+“, Euroopa ühendamise rahastut, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, 

algatust „Horisont 2020“ ja programmi „Loov Euroopa“; palub seda silmas pidades 

tugevdada ja edendada selliseid platvorme nagu e-Twinning, Euroopa Koolivõrk ja E-

Teaching ning selliseid aktiivset kodanikuühiskonda edendavaid programme nagu 

Euroopa vabatahtlik teenistus. 
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