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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. elismeri az információs társadalomban jelen lévő folyamatos és gyors technológiai 

változásokat, az ezen változások okozta mély átalakulásokat a társadalom egészében, 

különös tekintettel az oktatással és a polgársággal összefüggő szempontokra, valamint a 

különféle ikt-eszközökhöz, új médiumokhoz és más új technológiákhoz kapcsolódó 

kihívásokra és lehetőségekre; ennek érdekében ösztönzi olyan kritériumok kialakítását, 

amelyek segítségével értékelni lehet az online szerepvállalás hozzáadott értékét; 

2. megállapítja, hogy egyre több polgár használ ikt-eszközöket, új médiumokat és új 

technológiákat annak érdekében, hogy egyre többféle információhoz jusson, eszmecserét 

folytasson, valamint hogy kifejezze véleményét, szerepet vállaljon és részt vegyen a 

politikai életben és a közös döntéshozatalban mind helyi, mind nemzeti, mind európai 

uniós szinten; ezért úgy véli, hogy az aktív polgárság gyakorlását nagyban akadályozó 

jelenlegi digitális szakadék megszüntetése érdekében alapvető fontosságú a digitális 

társadalmi befogadás és a digitális jártasság növelése; 

3. emlékeztet arra, hogy a polgároknak a demokratikus döntéshozatali folyamatokban az ikt-

eszközök használata révén való részvétele szükségessé teszi a támogató jogi környezetet, 

amely biztosítja a magánélethez való jogot, a véleménynyilvánítás és a független 

tájékozódás szabadságát, szükségessé teszi továbbá az olyan beruházásokat, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a megfelelő médiumokkal, valamint digitális jártassággal és 

készségekkel rendelkező polgárok teljes körűen és egyenlően hozzáférhessenek a nagy 

teljesítményű ikt-műszaki infrastruktúrához; 

4. emlékeztet, hogy nagyratörő műszaki szabványokat kell bevezetni az Unió egészében, 

amelyek célja a jelenlegi digitális szakadék számottevő mértékű és eredményes 

mérséklése, az egyes tagállamok sajátos helyzetével összhangban; hangsúlyozza, hogy 

egyenlő hozzáférést kell biztosítani a megfizethető, mindenki számára hozzáférhető, 

méltányos és biztonságos internethez, védelmezve a szólásszabadságot, a magánélet 

tiszteletben tartásához való jogot – különös tekintettel az adatvédelemre – és a 

hálózatsemlegesség elvét, valamint az egyenlő hozzáférést az online közszolgáltatásokhoz 

és az elektronikus hitelesítési szolgáltatásokhoz; ezért felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az online részvétel minden fontosabb fizikai, 

földrajzi és társadalmi gátló tényezőjét jövedelemtől, társadalmi vagy személyes 

helyzettől függetlenül, különösen a nehezebben megközelíthető területeken, és kerüljék a 

megkülönböztetés minden formáját, az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének 

megfelelően. 

5. megjegyzi, hogy a közösségi médiát egyre nagyobb mértékben használják szocializációs 

és kommunikációs célokra, és fokozódik használata a kreatív és kulturális ágazatban; 

megjegyzi, hogy az ikt-eszközök elterjedt használata a mindennapi életben és a modern 

polgári életben a jelenlegi uniós digitális szakadék kezelése érdekében megköveteli 

valamennyi korosztály digitális társadalmi befogadásának előmozdítását; 

6. meggyőződése, hogy az ikt-eszközök, az új média és technológiák alapvető fontosságúak, 
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és egyre fontosabb szerepet fognak betölteni, szinergiát alkotva az offline csatornákkal, az 

uniós identitás tudatosítása, a polgári részvétel és a társadalmi befogadás növelése, 

valamint az EU történetére, értékeire és alapvető jogaira vonatkozó kiegyensúlyozott 

információ nyújtása érdekében, a kritikai gondolkodás és az Európai Unióról folytatott 

konstruktív közéleti vita ösztönzése érdekében; 

7. megjegyzi, hogy az e-demokrácia potenciálisan növelheti a polgárok körében annak az 

érzését, hogy az EU hozzájuk tartozik, ami különösen fontos a jelenlegi euroszkeptikus 

hangulatban; 

8. megállapítja, hogy napjainkban hatalmas mennyiségű, sokféle információ található az 

interneten, és hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a polgárok kritikus gondolkodási 

képességét annak érdekében, hogy képesek legyenek jobban különbséget tenni a 

megbízható és a megbízhatatlan információforrások között; ezért arra ösztönzi a 

tagállamokat, hogy igazítsák ki és tegyék naprakésszé a jogszabályokat annak érdekében, 

hogy lépést tartsanak az aktuális fejleményekkel, és maradéktalanul hajtsák végre és 

érvényesítsék az online és offline gyűlöletbeszéd elleni meglévő jogszabályokat, 

garantálva egyúttal az alapvető és alkotmányos jogok tiszteletben tartását; felhívja az EU-t 

és a tagállamokat fellépések kidolgozására annak érdekében, hogy növeljék az átadható, 

kritikus és kreatív gondolkodás készségeit, a polgárok digitális jártasságát és 

médiaműveltségét, a befogadást és a nyitottságot – különösen a fiatalokét – annak 

érdekében, hogy képesek legyenek tájékozott döntéseket hozni, és pozitívan hozzájárulni 

a demokratikus folyamatokhoz;  

9. megjegyzi, hogy míg az ikt-eszközök széles körben elérhetővé teszik a különféle 

információforrásokat, egyúttal elősegítik az alacsony színvonalú tartalmak terjedését is, 

amelyeket esetenként nehéz megkülönböztetni a komoly, megbízható forrásoktól és a 

polgárok számára félrevezetőek lehetnek; hangsúlyozza ezért, hogy elengedhetetlenül 

szükséges a polgárok, és különösen a fiatalok médiaműveltségre vonatkozó képzése; 

10. óvatosságra szólít fel, mivel az online politikai viták gyakran túlságosan polarizált 

vélemények kialakulásához vezetnek, és ezek során előfordulhat gyűlöletbeszéd, 

miközben a mérsékelt véleményektől gyakran eltekintenek; 

11. elismeri, hogy az e-demokrácia csak akkor fejthet ki pozitív hatást, ha a polgárok 

megfelelően tájékozottak, képesek kritikusan viszonyulni a téves és az elfogult 

információkhoz, valamint azonosítani a propaganda kifejtésére irányuló kísérleteket; 

12. elismeri, hogy a fent felsorolt kockázatok és célkitűzések hatalmas kihívást jelentenek a 

tanárok és oktatók számára az iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli és informális 

keretek között egyaránt; ezért felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy növeljék a 

beruházásokat az egész életen át tartó képzés és fejlesztés terén, ötvözve az online és 

offline módszereket, ösztönözve az egymástól való tanulást, a bevált gyakorlatok cseréjét 

és a kapacitásépítést, valamint megteremtve az innovatív, befogadó és 

diszkriminációmentes tanulás és oktatás lehetőségét;  

13. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak különösen regionális és helyi szinten 

támogatniuk kellene az ikt-alapú, a digitális jártasságról és befogadásról, illetve a polgári 

szerepvállalásról és részvételről szóló, élethosszig tartó tanulási programokat, fellépések 

és szakpolitikák kidolgozása révén, a kutatást is beleértve, könnyen hozzáférhetővé téve 
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azokat a legkiszolgáltatottabb polgárok számára, különös tekintettel a lányokra és nőkre, 

az LMBTI-személyekre, a fogyatékossággal élő személyekre és egyéb szociálisan 

hátrányos helyzetű csoportokra és kisebbségekre; kiemeli, hogy ezeket a programokat az 

összes polgár érdekét szem előtt tartva kell megtervezni és alkalmazni, az internetes 

zaklatás, a megbélyegzés és az online erőszak egyéb formái, valamint a politikai 

kirekesztés elleni küzdelemmel és figyelemfelhívó kampánnyal egybekötve, elkerülve a 

társadalom megosztását és abban a diszkrimináció megjelenését; 

14. hangsúlyozza, hogy a nők a politikai döntéshozatalban minden szinten alulreprezentáltak, 

csakúgy mint az ikt-ágazatokban; megjegyzi, hogy a nők és a lányok gyakran 

szembesülnek sztereotípiákkal a digitális technológiákkal összefüggésben; felhívja ezért a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek be olyan célzott programokba, amelyek a 

formális, az informális és a nem formális tanulást felhasználva előmozdítják az ikt-

oktatást és az e-részvételt a nők és a lányok, köztük különösen a kiszolgáltatott vagy 

marginalizált háttérrel rendelkezők körében;15. felhívja a figyelmet valamennyi 

korosztály digitális bevonásának alapvető fontosságára, és felhívja a Bizottságot, hogy 

ennek érdekében teljes mértékben aknázza ki az ikt-eszközöket, az új médiumokat és az 

olyan, pozitív online dinamikát ösztönző technológiákat, amelyek hozzájárulnak a 

társadalmi fejlődéshez, a békéhez és az emberi jogok érvényesítéséhez; úgy véli, hogy az 

e-demokrácia eszközei révén  csökkenthető a demokratikus deficit és a politikai részvétel 

hanyatlása az Európai Unióban, illetve ösztönözhető a közszférában való szerepvállalás és 

részvétel; kéri kifejezetten a fiatal, illetve az idősebb generációknak – hiszen mindkettőre 

kihat a generációs szakadék – szóló kezdeményezések kialakítását,  kritikus megközelítés 

kialakítását kéri az ilyen technológiákkal kapcsolatban annak érdekében, hogy a polgárok, 

és különösen a gyerekek megóvhatóak legyenek a felmerülő kockázatoktól; 

16. emlékeztet arra, hogy a polgárok még nagyobb mértékű bevonása az európai politikák 

körüli folyamatokba potenciálisan megújíthatja az Európai Unióba vetett bizalmukat, és 

egyúttal csökkenti az Unió demokratikus deficitjét; hangsúlyozza ezért az e-demokrácia 

eszközeiben e szempontból rejlő lehetőséget, ugyanakkor elismeri a velük szemben 

támasztott követelményekkel együtt járó korlátokat mind műszaki (az internet 

kiépítettségének magas szintje, kiterjedt wifi kapcsolódási lehetőség, nagy sebességű 

internetkapcsolat stb.), mind gyakorlati szinten (média- és digitális jártasságbeli 

készségek, elérhető nyelvek stb.); 

17. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az Unió és a tagállamok stratégiai vizsgálatot 

végezzenek olyan e-demokráciával kapcsolatos eszközök kidolgozása és elindítása 

érdekében, amelyek képesek független és megbízható információt terjesztő források széles 

választékának nyújtására, a nyílt és innovatív tanulási modellek támogatására, figyelembe 

véve Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét és a kisebbségi csoportok egyedi érdekeit, 

a közéleti viták színvonalának javítására, a polgárok döntéshozatali folyamatban való 

részvételének ösztönzésére, valamint aktív politikai szerepvállalásuk serkentésére a 

részvételi és közvetlen demokrácia olyan mechanizmusai révén, amelyek erősítik, és adott 

esetben kiegészítik a képviseleti demokráciát; 

18. megjegyzi, hogy annak érdekében, hogy biztosítsák az egyenlő hozzáférését az e-

demokráciai eszközökhöz, az olyan országokban, ahol egynél több hivatalos nyelv van, 

vagy a polgárok különböző etnikai háttérrel rendelkeznek, fontos, hogy több nyelven 

rendelkezésre álljanak fordítások, amennyiben az információk terjesztése során cél, hogy 
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azokat valamennyi polgár olvassa; 

19. figyelmeztet arra, hogy bár az e-demokráciai eszközök hasznosak lehetnek a polgárok 

európai folyamatokba történő bevonása szempontjából, azok nem helyettesítik a 

hagyományos demokratikus eszközöket, és eredményeiket nem szabad úgy tekinteni, 

mintha azok a polgárok összességének reprezentatív véleményét fejeznék ki; 

20. rámutat, hogy az e-demokrácia eszközei alapvető fontosságúak az elszámoltathatóság, az 

átláthatóság és a jó kormányzás előmozdításának szempontjából a közigazgatásban, 

szélesebbé téve a közéleti párbeszéd keretét, mivel lehetőséget nyújtanak a polgárok 

számára, hogy író-olvasóként („wreaders”) aktív párbeszédet folytathassanak a helyi, 

nemzeti és európai politikai életben; úgy véli, hogy a polgárok részvételének és 

bizalmának sikeres ösztönzése érdekében a kormányzási kultúra megváltoztatására van 

szükség, növelve az elszámoltathatóságot és az ellenőrzést; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyék még átláthatóbbá, hozzáférhetőbbé, digitalizáltabbá, 

konzultatívabbá, inkluzívabbá, megbízhatóbbá, elszámoltathatóbbá és méltányosabbá az 

érintettekkel folytatott konzultációt, a szakpolitikai döntéshozatalt és a jogalkotási 

folyamatokat, megnyitva a lehetőséget a választott képviselők közvetlen ellenőrzésére és 

aktív felügyeletére a polgárok és szervezetek által; 

21. hangsúlyozza, hogy az OECD elemzése szerint az e-demokrácia három dimenziója az 

információ, a konzultáció és az aktív részvétel; megállapítja, hogy ehhez megfelelő 

kormányzati kultúrára, szervezeti kultúrára, konkrét készségekre, a részvételt illetően 

meghatározott szabályokra és eljárásokra, valamint a döntéshozatali folyamatokban való 

tényleges részvételre van szükség; 

22. úgy véli, hogy az e-demokrácia fokozhatja a döntéshozatali folyamat átláthatóságát a 

képviseleti demokráciában, és pozitív hatást gyakorolhat a polgárok megválasztott 

képviselőik iránti bizalmára; 

23. hangsúlyozza, hogy az e-demokrácia eszközeinek biztonsági kihívásait ésszerű és arányos 

módon kell kezelni, átlátható, biztonságos és megosztott ellenőrzési mechanizmusok és 

már az offline környezetben is szükséges rendelkezések átültetése révén, különös 

hangsúllyal a választási csalás és manipuláció megelőzésén az online szavazás során, 

biztosítva a polgárok magánélethez való jogának tiszteletben tartását, valamint adataik 

védelmét a visszaélésekkel, harmadik felek kémszoftvereivel és egyéb beavatkozásokkal 

szemben; 

24. megállapítja, hogy alapvető fontosságú az átláthatóság, a biztonság és a demokratikus 

ellenőrzési mechanizmusok megléte az e-demokrácia teljes folyamatában annak 

érdekében, hogy biztosított legyen a polgárok magánélethez való joga és azon joguk, hogy 

ne figyeljék meg őket; 

25. felszólítja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki és kivitelezzen konkrét kísérleti projekteket a 

digitális menetrendnek megfelelően, valamint folytassa a területhez kapcsolódó egyéb 

uniós források és programok – pl. az Európa a polgárokért program – révén nyújtott 

támogatást, hangsúlyt helyezve a fiatalok mobilitására és részvételére, hogy előmozdítsa 

és megerősítse a felelős és tevékeny európai polgári rendszereket, annak érdekében, hogy 

ténylegesen megszilárdítsa a demokráciát mint politikai és társadalmi tapasztalatot, 

amelyről ismereteket kell szerezni, meg kell élni, és támogatni kell; 
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26. kéri a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a felelős és aktív európai állampolgársági 

programok előmozdítására és erősítésére irányuló kezdeményezések – az Erasmus+, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az európai strukturális és beruházási alapok, a 

Horizont 2020 és a Kreatív Európa programok – támogatását; e tekintetben felhív arra, 

hogy erősítsék meg és fokozzák az e-twinning platformot, az Európai Iskolahálózatot és 

az e-tanítási platformokat, valamint azokat a programokat, amelyek előmozdítják az aktív 

polgárság elvét, mint például az Európai önkéntes szolgálat; 
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