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PASIŪLYMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pripažįsta, kad informacinėje visuomenėje vyksta nuolatiniai ir greiti technologiniai 

pokyčiai, šie pokyčiai lėmė didžiulius pasikeitimus visoje visuomenėje, ypač susijusius su 

švietimo ir pilietiškumo aspektais, taip pat pripažįsta su įvairiomis IRT priemonėmis, 

naujomis žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis naujomis technologijomis susijusius 

iššūkius ir galimybes; todėl ragina nustatyti elektroninio dalyvavimo pridėtinės vertės 

vertinimo kriterijus; 

2. pažymi, kad vis daugiau piliečių naudojasi IRT priemonėmis, naujomis žiniasklaidos 

priemonėmis ir technologijomis siekdami gauti informaciją, kuri kaskart tampa vis 

įvairesnė, keistis nuomonėmis arba išsakyti savo nuomonę ir tokiu būdu įsitraukti į politinį 

gyvenimą bei kolektyvinį sprendimų priėmimą ir jame dalyvauti vietos, nacionaliniu ir ES 

lygmenimis; todėl mano, kad nepaprastai svarbu didinti skaitmeninę įtrauktį ir skaitmeninį 

raštingumą, tokiu būdu naikinant esamą skaitmeninę atskirtį, kuri yra pagrindinė kliūtis, 

trukdanti aktyviai naudotis piliečio teisėmis; 

3. primena, jog norint, kad, naudodamiesi IRT priemonėmis, piliečiai galėtų dalyvauti 

demokratiniame sprendimų priėmimo procese, būtina teisinė aplinka, kuria būtų užtikrinta 

teisė į privatumą, saviraiškos laisvė ir nepriklausoma informacija, ir investicijos, kurios 

padėtų sudaryti piliečiams sąlygas, gebant tinkamai naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir 

įgijus tinkamą skaitmeninio raštingumo lygį ir deramus skaitmeninius įgūdžius, 

visapusiškai ir lygiavertiškai naudotis didelio našumo IRT technine infrastruktūra; 

4. primena, kad visoje Sąjungoje reikia nustatyti ambicingus techninius standartus, kuriais 

būtų siekiama veiksmingai iš esmės sumažinti esamą skaitmeninį atskirtį, atsižvelgiant į 

konkrečią skirtingų valstybių narių padėtį; pabrėžia poreikį visiems užtikrinti vienodą 

prieigą prie prieinamos kainos, įtraukaus, teisingo ir saugaus interneto, kuriame būtų 

saugoma saviraiškos laisvė, teisė į privatumą, atkreipiant ypatingą dėmesį į asmens 

duomenų apsaugą, ir tinklo neutralumo principas, taip pat užtikrinti vienodą prieigą prie 

viešųjų interneto paslaugų ir e. atpažinties paslaugų; todėl ragina Komisiją ir valstybes 

nares atsižvelgti į visas atitinkamas fizines, geografines ir socialines elektroninio 

dalyvavimo kliūtis, nesvarbu, kokios žmonių pajamos ar socialinė ir asmeninė jų padėtis, 

ypač sunkiau pasiekiamose vietovėse, ir vengti bet kokios diskriminacijos, kaip numatyta 

Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje; 

5. pažymi, kad siekiant socializuotis ir bendrauti vis dažniau naudojama socialinė 

žiniasklaida, taip pat ji vis dažniau naudojama kūrybos ir kultūros sektoriuose; pažymi, 

jog atsižvelgiant į tai, kad IRT plačiai naudojamos kasdieniame gyvenime ir 

šiuolaikiniame piliečių gyvenime, reikia skatinti visų amžiaus grupių žmonių skaitmeninę 

įtrauktį, kad būtų išspręsta skaitmeninės atskirties ES problema; 

6. mano, kad IRT priemonės ir naujos žiniasklaidos priemonės bei technologijos yra itin 

svarbios ir jos, kartu su neinternetinėmis priemonėmis, taps vis svarbesnės stiprinant 

priklausymo ES jausmą, piliečių dalyvavimą bei socialinę įtrauktį ir teikiant subalansuotą 

informaciją ir žinias apie ES, jos istoriją, vertybes ir pagrindines teises, siekiant skatinti 

kritinį mąstymą ir konstruktyvius viešus debatus Europos Sąjungos tema; 
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7. pažymi, kad e. demokratija gali padėti piliečiams jaustis ES šeimininkais, o tai ypač 

svarbu dabartinėje euroskeptiškoje aplinkoje; 

8. pažymi, kad šiuo metu internete yra gausybė įvairios informacijos, ir pabrėžia, kad reikėtų 

stiprinti piliečių gebėjimą mąstyti kritiškai, kad jie galėtų geriau atskirti patikimus ir 

nepatikimus informacijos šaltinius; todėl ragina valstybes nares pritaikyti ir atnaujinti 

teisės aktus, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, ir visapusiškai įgyvendinti ir vykdyti 

esamus teisės aktus dėl neapykantos kurstymo tiek internetinėmis, tiek neinternetinėmis 

priemonėmis, užtikrinant pagrindines ir konstitucines teises; pabrėžia, kad Sąjunga ir jos 

valstybės narės turėtų parengti veiksmus ir politikos priemones, kuriomis būtų stiprinami 

piliečių, ypač jaunų, kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžiai, kuriuos galima panaudoti 

įvairiose srityse, gerinamas jų skaitmeninis raštingumas ir gebėjimas naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis, didinama jų įtrauktis ir stiprinamas jų žingeidumas, kad jie 

galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus ir naudingai prisidėti prie demokratijos 

procesų; 

9. pažymi, kad nors IRT priemonėmis galima laisvai pasiekti skirtingus informacijos 

šaltinius, jomis taip pat lengviau sklinda prastos kokybės turinys, kurį gali būti sunku 

atskirti nuo rimtų ir patikimų šaltinių ir kuris gali klaidinti piliečius; todėl pabrėžia, jog 

gyvybiškai svarbu ugdyti tinkamą piliečių, ypač jaunimo, gebėjimą naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis; 

10. ragina būti atsargius, kadangi politiniuose debatuose elektroninėje erdvėje dažnai susidaro 

labai priešingos nuomonės ir gali būti kurstoma neapykanta, o santūrūs balsai dažnai 

neišgirstami; 

11. pažymi, kad e. demokratija gali turėti teigiamą poveikį tik tuomet, kai piliečiai yra gerai 

informuoti, turi įgūdžių kritiškai vertinti neteisingą ir šališką informaciją ir gali atpažinti 

bandymus skleisti propagandą; 

12. pripažįsta, kad minėtieji pavojai ir tikslai kelia didžiulius iššūkius mokytojams ir kitiems 

pedagogams formaliojo ir neformaliojo mokymo bei savišvietos srityse; todėl ragina 

Sąjungą ir jos valstybes nares padidinti investicijas į mokymąsi ir tobulinimąsi visą 

gyvenimą ir derinti internetinius ir neinternetinius metodus, skatinti tarpusavio mokymąsi, 

keitimąsi geriausia patirtimi ir gebėjimų stiprinimą bei sudaryti galimybes mokytis ir 

mokyti novatoriškais, įtraukiais ir nediskriminaciniais būdais; 

13. pabrėžia, kad ES ir valstybės narės turėtų, ypač regioniniu ir vietos lygmenimis, skatinti 

IRT pagrįstas mokymosi visą gyvenimą programas skaitmeninio raštingumo, įtraukties, 

piliečių įsipareigojimo bei dalyvavimo srityse ir parengti veiksmus ir politiką, įskaitant 

mokslinius tyrimus, kurie tas programas padarytų lengvai prieinamas patiems 

pažeidžiamiausiems piliečiams, ypač merginoms ir moterims, LGBTI piliečiams, 

neįgaliesiems ir kitų kategorijų socialiniu požiūriu nepalankioje padėtyje esantiems 

asmenims ir mažumoms; pabrėžia, kad kuriant ir naudojant tokias programas turi būti 

atsižvelgiama į visų piliečių interesus ir kad tuo pat metu reikia spręsti patyčių 

kibernetinėje erdvėje, stigmatizacijos ir kitokio pobūdžio internetinio smurto bei atskirties 

nuo politinio gyvenimo problemas ir ugdyti sąmoningumo jų klausimu, vengiant 

visuomenės suskaidymo ir diskriminacijos joje; 

14. pabrėžia, kad moterims yra nepakankamai atstovaujama visais lygmenimis priimant 
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politinius sprendimus, taip pat IRT sektoriuose; pažymi, kad moterys ir mergaitės dažnai 

susiduria su lyčių stereotipais, susijusiais su skaitmeninėmis technologijomis; todėl ragina 

Komisiją ir valstybes nares investuoti į tikslines programas, kuriomis būtų skatinamas 

moterų ir mergaičių, ypač iš pažeidžiamų ir marginalizuotų grupių, IRT švietimas ir 

e. dalyvavimas, mokantis formaliai, neformaliai arba savarankiškai;15. pabrėžia didžiulę 

visų amžiaus grupių asmenų skaitmeninės įtraukties svarbą ir ragina Komisiją šiuo tikslu, 

siekiant paskatinti teigiamą dinamiką internete, kuri prisidėtų prie žmogaus raidos, taikos 

ir žmogaus teisių, visapusiškai išnaudoti IRT priemones, naujos žiniasklaidos priemones ir 

technologijas; be to, atsižvelgdamas į tai, mano, kad e. demokratijos priemonės gali padėti 

sumažinti demokratijos stoką ir sustabdyti demokratinio dalyvavimo nuosmukį Sąjungoje 

bei sudaryti palankesnes sąlygas įsipareigojimui ir dalyvavimui viešuosiuose reikaluose; 

ragina parengti iniciatyvas, konkrečiai skirtas jaunajai kartai, bet taip pat ir 

pagyvenusiems žmonėms, nes abiejų šių kategorijų žmones veikia kartų atotrūkis; ragina 

kritiškai vertinti tokių technologijų naudojimą, kad būtų galima apsaugoti žmones, ypač 

vaikus, nuo visų su jomis susijusių pavojų; 

16. primena, kad labiau įtraukiant piliečius į su Europos politika susijusius procesus galima 

atgauti jų paramą Europos Sąjungai ir sumažinti demokratijos stoką Sąjungoje; todėl 

pabrėžia e. demokratijos priemonių potencialą šiuo tikslu, taip pat pripažindamas 

neišvengiamus su jomis susijusius apribojimus, atsirandančius dėl joms keliamų 

reikalavimų, tiek techniniu (aukštas interneto skvarbos lygis, plačiai paplitęs belaidis 

ryšys, spartusis interneto ryšys ir kt.), tiek praktiniu lygmeniu (gebėjimas naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis ir skaitmeninis raštingumas bei įgūdžiai, vartojamos kalbos ir 

kt.); 

17. mano, jog itin svarbu, kad Sąjunga ir valstybės narės atliktų strateginę analizę, kad 

parengtų ir pradėtų taikyti tokias e. demokratijos priemones, kuriomis galima suteikti 

platesnį šaltinių, kuriais skleidžiama nepriklausoma ir patikima informacija, pasirinkimą, 

siekiant remti atvirus ir novatoriškus mokymosi modelius, atsižvelgiant į kultūrinę ir 

kalbinę Europos įvairovę ir konkrečius mažumų grupių interesus, gerinti viešų debatų 

kokybę, skatinti piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, aktyvų jų 

įsitraukimą į politinę veiklą, naudojantis dalyvaujamosios bei tiesioginės demokratijos 

mechanizmais, kuriais būtų galima sustiprinti ir prireikus papildyti atstovaujamąją 

demokratiją; 

18. pažymi, kad siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų vienodą prieigą prie 

e. demokratijos priemonių, kai informacija turi būti išplatinta ir ją turi perskaityti visi 

šalių, kuriose vartojama daugiau nei viena oficiali kalba, piliečiai ir skirtingos etninės 

kilmės piliečiai, svarbu parengti vertimus į įvairias kalbas; 

19. įspėja, kad nors e. demokratijos priemonės galėtų būti naudingos siekiant įtraukti piliečius 

į Europos procesus, jos nepakeičia įprastinių demokratijos priemonių ir jų rezultatai 

neturėtų būti laikomi bendra reprezentatyvia piliečių nuomonės išraiška; 

20. pažymi, kad e. demokratijos priemonės labai svarbios skatinant viešojo administravimo 

institucijų atskaitingumą, skaidrumą ir gerą valdymą, nes jos padeda išplėsti viešas 

diskusijas, sudarydamos piliečiams sąlygas tiek rašant, tiek skaitant įsitraukti į aktyvų 

dialogą ir taip dalyvauti vietos, nacionaliniame ir Europos politiniame gyvenime; mano, 

kad norint sėkmingai paskatinti piliečių įsitraukimą ir pasitikėjimą, reikia pakeisti 
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valdymo kultūrą, kad jis taptų atskaitingesnis ir labiau kontroliuojamas; ragina Komisiją ir 

valstybes nares padaryti, kad konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais, politikos 

formavimas ir teisėkūros procesai taptų dar skaidresni, prieinamesni, skaitmenizuoti, 

labiau patariami, įtraukūs, patikimi, atskaitingi bei sąžiningi ir kad jie atvertų galimybę 

piliečiams ir asociacijoms tiesiogiai kontroliuoti ir aktyviai prižiūrėti išrinktus atstovus; 

21. pabrėžia, kad, remiantis ESBO tyrimo duomenimis, e. demokratija turi tris matmenis: 

informavimo, konsultavimo ir aktyvaus dalyvavimo; pažymi, kad dėl to reikalinga 

valdymo ir organizavimo kultūra, specialūs įgūdžiai, apibrėžtos dalyvavimo taisyklės ir 

tvarka bei veiksmingas dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose; 

22. mano, kad e. demokratija gali padidinti sprendimų priėmimo proceso skaidrumą 

atstovaujamojoje demokratijoje ir padėti piliečiams labiau pasitikėti savo išrinktais 

atstovais; 

23. pabrėžia, kad su e. demokratijos priemonėmis susijusias saugumo problemas reikia spręsti 

racionaliai ir proporcingai, taikant skaidrius, saugius ir paskirstytus kontrolės 

mechanizmus, pritaikant tokias pačias prevencijos priemones, kurios jau reikalingos 

neinternetinėje aplinkoje, atkreipiant ypatingą dėmesį į rinkimų klastojimo ir 

manipuliacijos balsuojant internetu prevenciją, užtikrinant piliečių teises į privatumą ir 

apsaugant jų duomenis nuo piktnaudžiavimo, trečiųjų šalių programinės stebėjimo įrangos 

ir kitokio kišimosi; 

24. pažymi, kad siekiant užtikrinti piliečių teisę į privatumą ir teisę nebūti stebimiems 

nepaprastai svarbu per visą e. demokratijos procedūrą užtikrinti skaidrumą, saugumą ir 

demokratinės kontrolės mechanizmų buvimą; 

25. ragina Komisiją kurti ir įgyvendinti skaitmeninėje darbotvarkėje numatytus konkrečius 

bandomuosius projektus ir toliau teikti paramą iš kitų atitinkamų ES fondų ir pagal kitas 

programas, kaip antai „Europa piliečiams“, akcentuojant jaunimo judumą, siekiant skatinti 

ir stiprinti patikimas ir aktyviai veikiančias Europos pilietiškumo sistemas, kad būtų tikrai 

galima įtvirtinti demokratiją kaip politinę ir socialinę patirtį, apie kurią reikia išmokti, 

kurią reikia išgyventi, kuria reikia dalintis ir kurią reikia įsisavinti; 

26. ragina Komisiją toliau remti iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti ir stiprinti patikimas ir 

aktyviai veikiančias Europos pilietiškumo sistemas, visų pirma programą „Erasmus+“, 

Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Europos struktūrinius ir investicijų fondus, 

programas „Horizontas 2020“ ir „Kūrybiška Europa“; todėl ragina stiprinti ir tobulinti 

iniciatyvą „eTwinning“, Europos mokyklų tinklą ir e. mokymo platformas ir programas, 

skatinančias aktyvų pilietiškumą, kaip antai Europos savanorių tarnyba. 
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