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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že se v rámci strategie i2010 podařilo dosáhnout stabilních výsledků, 
avšak vyzývá k tomu, aby pro příští strategii, která všem občanům EU nabídne 
hospodářské, sociální a kulturní příležitosti, byly navrženy ambicióznější cíle a priority 
zaměřené na občany; 

2. žádá Komisi, aby vypracovala komplexní definici digitální agendy a prodiskutovala ji 
poté s Parlamentem a Radou, aby bylo dosaženo toho, že klíčové cíle a záměry budou 
chápány orgány EU stejným způsobem;

3. zdůrazňuje, že pluralita médií, jejich svoboda a respektování kulturní rozmanitosti jsou 
základními hodnotami a cíli Evropské unie; vyzývá proto Evropskou komisi, aby zajistila, 
aby všechny navrhované politiky EU těmto hodnotám a cílům odpovídaly;

4. uznává, že evropská odvětví tvořivé činnosti a kultury hrají významnou úlohu při 
podpoře kulturní rozmanitosti, plurality médií a participativní demokracie v Evropě, ale 
jsou i významným motorem udržitelného růstu v Evropě, a mají tedy rozhodující úlohu 
při hospodářské obnově EU; je si vědom potřeby podporovat prostředí, které bude nadále 
stimulovat tvůrčí odvětví; 

5. je si proto vědom naléhavé potřeby jasné definice digitální agendy jako významného 
aspektu evropského kulturního rozměru a obsahu; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
uplatňovala Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 
ve všech politických iniciativách týkajících se digitální agendy;

6. zdůrazňuje, že evropská digitální agenda musí podporovat produkci a rozšiřování vysoce 
kvalitního a kulturně rozmanitého obsahu v EU, s cílem stimulovat využívání digitálních 
technologií, např. internetu, všemi občany EU a maximalizovat kulturní a sociální přínos, 
jenž by mohli občané EU prostřednictvím těchto technologií získat;

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda je cenným zdrojem nejen pro hospodářský, ale 
i sociální a kulturní rozvoj; naléhavě vyzývá Komisi, aby si uvědomila, jakou hodnotu má 
podpora rozvoje stávajících velmi populárních platforem, např. digitálního pozemního 
televizního vysílání, jakož i rozvoj nových technologií;

8. vyzývá ke komplexnímu a integrovanému přístupu na úrovni EU, jenž se kromě podpory 
investic do nových sítí a platforem bude zabývat i zárukami otevřenosti, všeobecné 
přístupnosti a dostupnosti, jakož i bezpečností komunikačních zařízení a infrastruktur, 
a bude zahrnovat přiměřenou politiku pro podporu dovedností v oblasti médií včetně 
zvyšování informovanosti o používání nových technologií;

9. zdůrazňuje, že komplexní, participativní a inkluzívní přístup v rámci digitální agendy EU 
závisí ve velké míře na přístupu všech občanů ke službám bez jakékoli diskriminace 
a na jejich účinné provázanosti; 
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10. zdůrazňuje význam ochrany údajů v digitálním světě a naléhavě vyzývá Komisi, aby brala 
v úvahu nejen ochranu údajů a otázky soukromí jako takové, ale zohledňovala zejména 
konkrétní potřeby nezletilých a mladistvých s ohledem na tyto otázky;

11. zdůrazňuje, že ke zlepšení digitální konkurenceschopnosti je třeba věnovat větší pozornost 
vyrovnávání regionálních rozdílů, pokud jde o přístup k informačním technologiím 
a širokopásmovému internetovému pokrytí;

12. zdůrazňuje, že v rámci nové digitální agendy je třeba věnovat větší pozornost digitalizaci 
jedinečného kulturního dědictví Evropy a zpřístupnění tohoto dědictví občanům;

13. žádá o nové investice do výzkumu s cílem zlepšit zavedení stávajících nástrojů z digitální 
oblasti a zaručit dostupnost kulturních produktů všem občanům;

14. doporučuje, aby byla na úrovni EU zahájena informační kampaň, která by zvýšila 
povědomí občanů, zejména při vytváření a šíření digitálního kulturního obsahu;

15. naléhavě žádá členské státy, aby poskytly dostatečnou finanční podporu politice EU 
v oblasti digitalizace, a současně nabádá Komisi i členské státy k tomu, aby se pokusily 
nalézt vhodná řešení stávajících právních překážek;

16. zdůrazňuje, že portál Europeana je vhodným nástrojem, který umožní občanům přístup 
k evropskému kulturnímu dědictví a zlepší jejich znalosti v této oblasti;

17. žádá Komisi, aby jako součást digitální agendy vypracovala zejména moderní rámec 
ochrany autorských práv, jenž by řádně zohlednil digitalizaci a konvergenci médií, a aby 
podporovala rozvoj internetu, který nabízí mnoho nových příležitostí k šíření tvořivého 
obsahu a přístup k němu, ale má i svá rizika např. ve formě pirátství ve vztahu k obsahu 
chráněnému autorskými právy; je zastáncem účinnějších opatření pro boj proti 
internetovému pirátství a zabezpečení ochrany autorských práv;

18. zdůrazňuje nezbytnost vyváženého evropského přístupu k autorským právům, v rámci 
něhož je dostupnost tvůrčího obsahu prostřednictvím internetu pro občany zabezpečena, 
aniž by byla ohrožena práva autorů, hudebníků a jiných umělců na příjmy ze svých děl;

19. vyzývá k respektování transparentnosti při používání systémů informačních 
a komunikačních technologiích (IKT), přístupu k nim a rovnosti příležitostí při jejich 
používání se záměrem zlepšovat jejich uživatelskou přístupnost pro co největší počet 
občanů Evropy;

20. zdůrazňuje význam uplatňování politik a opatření podporujících digitální gramotnost 
s cílem odstraňovat překážky sociálního začleňování a osobního rozvoje z perspektivy 
celoživotního vzdělávání;

21. zdůrazňuje význam dostupnosti digitálních technologií a inovací v oblasti IKT 
pro znevýhodněné sociální skupiny (např. nezaměstnané osoby, osoby s nízkým 
vzděláním a starší osoby) jako prostředku začlenění do společnosti a boje proti chudobě 
a rostoucí nerovnosti; naléhavě proto vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále 
využívaly konkrétní programy (např. program na začlenění občanů do informační 
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společnosti – eInclusion a pomocné technologie), jejichž cílem je ulehčení dostupnosti 
IKT pro tyto skupiny; 

22. doporučuje pořádat pravidelná školení v oblasti IKT na pracovišti s cílem rozvíjet 
digitální dovednosti zaměstnanců a tím zvyšovat produktivitu a zaručit, aby nikdo nebyl 
vyloučen z pracovního trhu z toho důvodu, že nemá potřebné znalosti v oblasti IKT, 
anebo pouze velmi omezené; 

23. doporučuje zavádění konceptu digitální gramotnosti do vzdělávacích systémů ještě před 
základním stupněm, souběžně s cizími jazyky, jehož cílem by bylo vychovat schopné 
uživatele v co nejranějším věku;

24. zdůrazňuje význam vzdělávání uživatelů ve využívání dostupných internetových zdrojů; 
připomíná zejména, že rodiče a pedagogové musejí pomoci dětem naučit se bezpečně 
využívat internet; 

25. zdůrazňuje, že je důležité, aby se studenti škol naučili využívat zdroje on-line;

26. uznává význam e-učení (e-learning) jako vzdělávací metody přizpůsobené inovacím 
v oblasti IKT, která může uspokojit potřeby lidí, kteří nemají vhodný přístup k běžným 
vzdělávacím metodám, avšak zdůrazňuje , že nezbytnou podmínkou je výměna informací 
mezi učiteli, studenty a dalšími zúčastněnými stranami. Je třeba podporovat také 
mezinárodní výměnu studentů, aby vzdělávací zařízení získala zpět svou významnou
úlohu při podpoře porozumění mezi národy;

27. vyzývá Komisi, aby ve svých nadcházejících víceletých programech pro mládež 
zohlednila potřebu seznamovat všechny mladé lidi na všech stupních vzdělávání 
s nejmodernější IKT, a to zejména na základních školách.
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