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FÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar del av de fortlöpande och snabba tekniska förändringarna i 

informationssamhället, den djupgående omdaning som dessa förändringar har medfört 

för samhället som helhet, särskilt när det gäller aspekterna utbildning och 

medborgarskap, samt utmaningar och möjligheter i samband med olika informations- 

och kommunikationstekniska verktyg, nya medier och annan ny teknik. Parlamentet 

uppmuntrar till att kriterier tas fram för att bedöma mervärdet av engagemang på nätet. 

2. Europaparlamentet noterar att ett ökande antal medborgare använder informations- och 

kommunikationstekniska verktyg, nya medier och ny teknik för att få tillgång till det allt 

mer varierande utbudet av information, utbyta åsikter och låta sina röster höras, 

engagera sig och delta i såväl det politiska livet som det kollektiva beslutsfattandet på 

lokal, nationell och europeisk nivå. Det är därför avgörande att öka den digitala 

delaktigheten och kunskapen och därmed avskaffa den befintliga digitala klyftan, som 

utgör det största hindret för att kunna utöva ett aktivt medborgarskap. 

3. Europaparlamentet påminner om att medborgardeltagande i demokratiska 

beslutsprocesser med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg 

förutsätter en gynnsam rättslig miljö som garanterar rätten till integritet, yttrandefrihet 

och oberoende information, samt investeringar med vars hjälp medborgare, som 

tillägnat sig adekvat mediekompetens och adekvata digitala kunskaper och färdigheter, 

kan få möjlighet att få fullständig och lika tillgång till en väl fungerande teknisk 

infrastruktur vad gäller informations- och kommunikationsteknik. 

4. Europaparlamentet påminner om nödvändigheten att införa ambitiösa tekniska 

standarder för hela unionen som syftar till att väsentligt och effektivt minska den 

befintliga digitala klyftan, i överensstämmelse med den särskilda situation som råder i 

varje medlemsstat. Parlamentet understryker behovet att säkerställa lika tillgång för alla 

till ett ekonomiskt överkomligt, inkluderande, rättvist och säkert internet, där man 

värnar yttrandefriheten, rätten till integritet, med särskild hänsyn till 

personuppgiftsskyddet, och principen om nätneutralitet, samt lika tillgång till offentliga 

tjänster på internet och e-identifieringstjänster. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen och medlemsstaterna att beakta alla relevanta fysiska, geografiska och 

sociala hinder som finns mot deltagande online, oberoende av inkomst eller sociala och 

individuella villkor, särskilt i mindre tillgängliga områden, varvid alla former av 

diskriminering i enlighet med artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna 

bör undvikas. 

5. Europaparlamentet noterar den ökande användningen av sociala medier för 

socialiserings- och kommunikationsändamål samt den ökande användningen av dem 

inom den kreativa och kulturella sektorn. Parlamentet noterar att den utökade 

användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vardagen och för 

medborgarnas moderna livsstil gör att man måste främja den digitala delaktigheten för 

personer i alla åldrar så att man kan ta itu med den digitala klyfta som finns i EU. 
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6. Europaparlamentet anser att informations- och kommunikationstekniska verktyg, nya 

medier och ny teknik är av avgörande betydelse och att de kommer att i allt högre grad 

spela en betydande roll i samverkan med offlinekanaler för att öka samhörighetskänslan 

i EU, medborgerligt engagemang och social inkludering, samt tillhandahålla balanserad 

information och kunskap om EU, unionens historia och värden samt grundläggande 

rättigheter för att stimulera kritiskt tänkande och konstruktiva offentliga debatter om 

Europeiska unionen. 

7. Europaparlamentet noterar att e-demokrati har potential att öka medborgarnas känsla av 

egenansvar för EU, vilket är särskilt viktigt i det rådande euroskeptiska klimatet. 

8. Europaparlamentet noterar den mängd av heterogen information som man kan hitta på 

nätet i dag och betonar att medborgarnas förmåga till kritiskt tänkande bör stärkas så att 

de har bättre möjlighet att skilja på tillförlitliga och icke-tillförlitliga informationskällor. 

Parlamentet uppmuntrar därför medlemsstaterna att anpassa och uppdatera sin 

lagstiftning för att ta itu med den pågående utvecklingen, och att fullt ut genomföra och 

verkställa befintlig lagstiftning som rör hatpropaganda, både utanför och på internet, 

samtidigt som grundläggande och konstitutionella rättigheter garanteras. Parlamentet 

betonar att unionen och medlemsstaterna bör utveckla åtgärder och politik för att öka 

förmågan till överförbart, kreativt och kritiskt tänkande samt digital kunskap och 

mediekompetens, inkludering och nyfikenhet bland sina medborgare, särskilt ungdomar, 

så att de kan fatta välgrundade beslut och bidra på ett positivt sätt i demokratiska 

processer. 

9. Europaparlamentet noterar att informations- och kommunikationstekniska verktyg 

erbjuder en bred tillgång till olika informationskällor, men att de även underlättar 

spridningen av lågkvalitetsinnehåll som kan vara svårt att skilja från seriösa och 

tillförlitliga källor och som kan vilseleda medborgarna. Parlamentet betonar därför det 

avgörande behovet att medborgarna får en ordentlig mediekompetensutbildning, särskilt 

ungdomar.   

10. Europaparlamentet uppmanar till försiktighet i samband med politiska debatter på nätet, 

eftersom de ofta genererar alltför polariserade åsikter och lätt kan slå över i 

hatpropaganda när sansade röster inte kommer till tals. 

11. Europaparlamentet konstaterar att e-demokrati kan vara av godo enbart om 

medborgarna är välinformerade, har förmågan att vara kritiska till felaktig och vinklad 

information och kan identifiera försök till propaganda. 

12. Europaparlamentet konstaterar att de ovannämnda riskerna och målen utgör stora 

utmaningar för lärare och utbildningspersonal i både formella, icke-formella och 

informella sammanhang. Parlamentet uppmanar därför unionen och dess medlemsstater 

att öka sina investeringar i livslångt lärande och utveckling, som kombinerar metoder 

både online och offline, stimulerar ömsesidigt lärande, utbyte av bästa metoder och 

kapacitetsbyggande, samt skapar möjligheter för lärande och undervisning på ett 

innovativt, inkluderande och icke-diskriminerande sätt. 

13. Europaparlamentet betonar att EU och medlemsstaterna, i synnerhet på regional och 

lokal nivå, bör främja informations- och kommunikationstekniskt baserade program för 

livslångt lärande för digital kunskap, inkludering, medborgerligt engagemang och 
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deltagande som syftar till att ta fram åtgärder och politik, inklusive forskning, som gör 

dem allmänt tillgängliga för de mest utsatta medborgarna, särskilt flickor och kvinnor, 

hbti-medborgare, personer med funktionsnedsättning och andra socialt missgynnade 

kategorier och minoriteter. Parlamentet understryker att sådana program bör utformas 

och användas i samtliga medborgares intresse, samtidigt som man tar itu med och ökar 

medvetenheten om nätmobbning, stigmatisering och andra former av nätvåld och 

uteslutning från det politiska livet men undviker segregering och diskriminering i 

samhället. 

14. Europaparlamentet framhäver att kvinnor är underrepresenterade i politiskt 

beslutsfattande på alla nivåer, liksom inom IKT-sektorerna. Parlamentet noterar att 

kvinnor och flickor ofta konfronteras med könsstereotyper i samband med digital 

teknik. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas därför att investera i riktade 

program som främjar utbildning inom informations- och kommunikationsteknik och 

e-deltagande för kvinnor och flickor, i synnerhet dem som kommer från en utsatt och 

marginaliserad bakgrund, och att då använda sig av formellt, informellt och icke-

formellt lärande. 

15. Europaparlamentet noterar den grundläggande betydelsen av digital delaktighet för 

personer i alla åldrar, och därför uppmanas kommissionen att fullt ut utnyttja 

informations- och kommunikationstekniska verktyg, nya medier och ny teknik för att 

främja positiva drivkrafter på internet som bidrar till mänsklig utveckling, fred och 

mänskliga rättigheter. I detta sammanhang anser parlamentet även att verktyg för 

e-demokrati kan hjälpa till att minska det demokratiska underskottet och öka det 

minskade politiska deltagandet i unionen samt underlätta engagemang och deltagande i 

det offentliga rummet. Parlamentet vill se att initiativ utformas så att de riktar sig 

särskilt till den yngre, men även den äldre generationen, eftersom båda grupperna 

drabbas av generationsklyftorna. Parlamentet vill se att det utvecklas ett kritiskt 

angreppssätt vad gäller användningen av denna teknik för att skydda människor, i 

synnerhet barn, från alla risker som är förknippade med den. 

16. Europaparlamentet påminner om potentialen att engagera medborgarna ytterligare i de 

processer som rör europeisk politik, eftersom detta kan ge nytt liv åt deras stöd för 

Europeiska unionen samtidigt som det demokratiska underskottet i unionen minskas. 

Parlamentet understryker därför den potential som verktyg för e-demokrati har, 

samtidigt som man får erkänna de inbyggda begränsningar som finns på grund av de 

krav som de ställer vad gäller den tekniska nivån (utbredd internetuppkoppling, 

omfattande wifi-täckning, snabb internetuppkoppling osv.) och den praktiska nivån 

(mediekompetenser samt digitala kunskaper och färdigheter, tillgängliga språk osv.). 

17. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att unionen och medlemsstaterna gör 

ett strategiskt övervägande för att utveckla och lansera verktyg för e-demokrati som kan 

tillhandahålla ett mer varierat utbud av källor för spridning av oberoende och tillförlitlig 

information, stödja öppna och innovativa inlärningsmodeller, med beaktande av den 

kulturella och språkliga mångfalden i Europa och minoritetsgruppers specifika 

intressen, höja den kvalitativa nivån på den offentliga debatten, främja medborgerligt 

deltagande i beslutsprocesser samt stimulera medborgarna till aktivt deltagande och 

politiskt engagemang genom mekanismer för deltagandedemokrati och direkt demokrati 

som kan förstärka och, där så är möjligt, komplettera den representativa demokratin.  
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18. Europaparlamentet noterar vikten av översättning till flera språk för att säkerställa lika 

tillgänglighet till verktyg för e-demokrati för alla medborgare när information ska 

spridas och läsas av samtliga medborgare i länder som har fler än ett officiellt språk och 

invånare från annan etnisk bakgrund. 

19. Europaparlamentet varnar för att samtidigt som verktyg för e-demokrati kan vara 

användbara för att engagera medborgarna i de europeiska processerna ersätter de inte 

traditionella demokrativerktyg och därför bör resultaten från dem inte anses vara 

representativa för den allmänna opinionen bland medborgarna.  

20. Europaparlamentet understryker att verktyg för e-demokrati är avgörande för att främja 

ansvarsskyldighet, insyn och öppenhet samt god styrning inom den offentliga 

förvaltningen, vilket breddar den offentliga debatten eftersom dessa faktorer ger 

medborgarna makt att delta i en välavvägd dialog som läsare och skrivare, s.k. 

wreaders, i det politiska livet på lokal, nationell och europeisk nivå. Parlamentet anser 

att för att framgångsrikt främja medborgarnas engagemang och förtroende behövs 

förändringar i den offentliga förvaltningskulturen som omfattar både större 

ansvarsskyldighet och granskning. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas göra 

samråd med berörda parter, politikutformning och lagstiftningsprocesser ännu mer 

transparenta, tillgängliga, digitaliserade, rådgivande, inkluderande, förtroendeingivande, 

ansvarsutkrävande och rättvisa, så att medborgare och föreningar direkt kan kontrollera 

och aktivt övervaka sina folkvalda representanter. 

21. Europaparlamentet betonar att e-demokrati, enligt OECD:s analys, utgörs av 

tre dimensioner, nämligen information, samråd och aktivt deltagande. Parlamentet 

noterar att det därför krävs en offentlig förvaltningskultur, en organisationskultur, 

specifika färdigheter, fastställda bestämmelser och förfaranden för deltagande samt 

effektivt engagemang i beslutsprocesser.  

22. Europaparlamentet anser att e-demokrati kan öka insynen och öppenheten i 

beslutsprocesser inom den representativa demokratin och att den kan ha en positiv 

inverkan på medborgarnas förtroende för sina folkvalda representanter. 

23. Europaparlamentet understryker att man bör ta itu med de säkerhetsutmaningar som 

verktygen för e-demokrati skapar på ett rimligt och proportionellt sätt, genom 

transparenta, säkra och distribuerade kontrollmekanismer, som upprepar de 

förebyggande åtgärder som redan krävs i miljön utanför internet, med särskild tonvikt 

på förebyggande av valfusk och manipulering vid röstning via internet, så att man 

säkerställer medborgarnas rätt till integritet och skyddar deras uppgifter från missbruk, 

programvaror för övervakning genom tredje part samt andra störningar. 

24. Europaparlamentet noterar att det är av grundläggande vikt att ha insyn och öppenhet, 

säkerhet och en närvaro av demokratiska kontrollmekanismer genom hela 

e-demokratiförfarandet för att säkerställa medborgarnas rätt till integritet och se till att 

de inte övervakas.  

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och genomföra särskilda 

pilotprojekt, i enlighet med den digitala agendan, samt att fortsätta sitt stöd genom 
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EU:s andra relevanta fonder och program, till exempel Ett Europa för medborgarna, 

med tonvikt på ungdomars rörlighet och deltagande, i syfte att främja och förstärka 

system för ett ansvarstagande och aktivt europeiskt medborgarskap, så att demokrati 

verkligen befästs som en politisk och samhällelig erfarenhet som man måste lära sig 

om, uppleva, dela och ta till sig. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta stödja initiativ i syfte att 

främja och förstärka system för ett ansvarstagande och aktivt europeiskt 

medborgarskap, framför allt Erasmus+, Fonden för ett sammanlänkat Europa, de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020 och Kreativa Europa. 

Parlamentet efterlyser att e-vänskolekontakter, Europeiska skoldatanätet och plattformar 

för e-lärande, liksom program som Europeiska volontärtjänsten, förstärks och förbättras 

i detta syfte. 
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