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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. konstaterer de konsekvente resultater af i2010-strategien, men opfordrer til mere 
ambitiøse mål og borgerorienterede prioriteter i den næste strategi, som vil omfatte såvel 
økonomiske som sociale og kulturelle muligheder for alle EU-borgere; 

2. anmoder Kommissionen om at udarbejde en bred definition af den digitale dagsorden og 
efterfølgende drøfte denne med Parlamentet og Rådet for at nå frem til en fælles forståelse 
EU-institutionerne imellem om de centrale mål;

3. understreger, at pluralisme, pressefrihed og respekt for kulturel mangfoldighed er EU's 
kerneværdier og endelige mål; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at alle EU's 
foreslåede politikker stemmer overens med disse værdier og mål;

4. anerkender, at Europas kreative og kulturelle industrier ikke blot spiller en afgørende rolle 
med hensyn til fremme af kulturel mangfoldighed, mediepluralisme og 
deltagelsesdemokrati i Europa, men at de ligeledes er en væsentlig drivkraft for 
bæredygtig vækst i Europa og således kan spille en afgørende rolle i forbindelse med EU's 
økonomiske genopretning; anerkender behovet for at fremme et miljø, der fortsat vil 
styrke den kreative industri;

5. anerkender derfor det presserende behov for en klar definition af den digitale dagsorden, 
som er et væsentligt aspekt af den europæiske kulturelle dimension og det europæiske 
kulturelle indhold; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at gennemføre 
UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed i alle de politiske initiativer, der vedrører den digitale dagsorden; 

6. fremhæver, at det er nødvendigt, at en digital dagsorden i EU virker til fremme af 
produktion og formidling af kvalitetsindhold og kulturelt mangfoldigt indhold i EU med 
henblik på at give alle EU's borgere incitament til at benytte digitale teknologier såsom 
internettet, og at den maksimerer de kulturelle og sociale fordele, som disse teknologier 
kan give EU's borgere;

7. understreger, at digitaliseringsdividenden er et værdifuldt spektrum for ikke blot 
økonomisk, men også social og kulturel udvikling; opfordrer kraftigt Kommissionen til at 
anerkende værdien af at muliggøre udvikling af yderst populære, eksisterende platforme 
som f.eks. jordbaseret digitalt tv, samt af at fremme udviklingen af andre og nye 
teknologier;

8. opfordrer til en bred og integreret strategi på EU-plan, der ikke blot fremmer investeringer 
i nye netværk og platforme, men ligeledes omhandler garantier for den åbenhed, 
universelle adgang og tilgængelighed samt sikkerhed, der skal være forbundet med 
kommunikationsanordninger og -infrastrukturer og indeholder en passende politik om 
fremme af mediekendskab, herunder fremme af kendskabet til anvendelsen af nye 
teknologier;
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9. fremhæver, at en bred, deltagerbaseret og integreret strategi inden for rammerne af EU's 
digitale dagsorden i høj grad afhænger af en ikkediskriminerende adgang til 
tjenesteydelser for alle borgere samt af en effektiv interoperabilitet heraf; 

10. understreger betydningen af databeskyttelse i den digitale verden og opfordrer kraftigt 
Kommissionen til at tage højde for ikke blot databeskyttelses- og fortrolighedsaspekter 
som sådan, men navnlig for mindreåriges og unges særlige behov i forhold til disse 
aspekter;

11. understreger, at der for at forbedre den digitale konkurrenceevne skal fokuseres mere på at 
udjævne regionale forskelle med hensyn til adgang til informationsteknologi og 
bredbåndsinternetdækning;

12. understreger, at der i den nye digitale dagsorden skal lægges større vægt på 
digitaliseringen af og forbedringen af borgernes adgang til Europas enestående kulturarv;

13. opfordrer til, at der bliver foretaget nye investeringer i forskning med henblik på at 
forbedre gennemførelsen af de eksisterende digitale instrumenter for at sikre alle borgere 
adgang til kulturprodukter;

14. anbefaler, at en informationskampagne bliver iværksat på EU-plan for at øge kendskabet 
til disse værktøjer, navnlig gennem udvikling og formidling af digitalt kulturindhold;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig økonomisk støtte til EU's 
digitaliseringspolitik og tilskynder samtidig både Kommissionen og medlemsstaterne til at 
finde passende løsninger på de nuværende retlige hindringer;

16. fremhæver, at Europeana er det rette instrument til at gøre det muligt for borgerne at få 
adgang til og øge deres kendskab til den europæiske kulturarv;

17. anmoder navnlig Kommissionen om som led i den digitale dagsorden at fastlægge en 
moderne ophavsretlig ramme, hvori der tages behørigt højde for digitalisering af og 
konvergens mellem medier og at fremme udviklingen af internettet, der omfatter et væld 
af nye muligheder for distribution af og adgang til kreativt indhold, men som ligeledes 
udgør en risiko, f.eks. i form af piratkopiering af ophavsretligt beskyttet indhold; støtter 
mere effektive foranstaltninger til bekæmpelse af piratkopiering på internettet og sikring 
af ophavsretlig beskyttelse;

18. understreger behovet for en afbalanceret europæisk strategi med hensyn til ophavsret, 
hvor borgerne er sikret adgang til kreativt indhold på internettet, uden at nødvendigheden 
af på behørig vis at yde beskyttelse af forfatteres, musikeres og andre kunstneres 
rettigheder til at modtage en indtægt fra deres værker bringes i fare;

19. opfordrer til respekt for gennemsigtighed, tilgængelighed og lige muligheder i forbindelse 
med anvendelsen af ikt-systemer med henblik på at forbedre systemernes brugervenlighed 
til gavn for det størst mulige antal europæiske borgere;

20. fremhæver vigtigheden af at gennemføre politikker og foranstaltninger til fremme af 
"digitale færdigheder" for at mindske hindringerne for social integration og personlig 
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udvikling med udgangspunkt i perspektivet om livslang læring;

21. fremhæver vigtigheden af, at ugunstigt stillede samfundsgrupper (såsom arbejdsløse, 
lavtuddannede borgere og ældre borgere) får adgang til digitale teknologier og innovative 
ikt-løsninger som led i den sociale integration og bekæmpelsen af fattigdom samt den 
øgede ulighed; opfordrer derfor kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at 
videreudvikle særlige programmer (som f.eks. eInclusion og teknologiske hjælpemidler) 
med henblik på at fremme adgangen for disse grupper; 

22. anbefaler, at der regelmæssigt gennemføres ikt-undervisning på arbejdspladserne med 
henblik på at udvikle medarbejdernes digitale færdigheder og således øge produktiviteten 
samt sikre, at ingen udelukkes fra arbejdsmarkedet på grund af ikkeeksisterende eller 
begrænsede ikt-færdigheder; 

23. anbefaler, at begrebet "digitale færdigheder" indføres i uddannelsessystemerne fra et så 
tidligt tidspunkt som førskoleniveauet og sideløbende med fremmedsprogsundervisning 
med henblik på at gøre eleverne til øvede brugere så tidligt som muligt;

24. fremhæver betydningen af at instruere brugerne i, hvordan de skal håndtere de ressourcer, 
der er tilgængelige på internettet; erindrer især om nødvendigheden af, at forældre og 
undervisere instruerer børnene i sikker brug af internettet; 

25. understreger vigtigheden af at lære skoleelever, hvordan man bruger onlineressourcer;

26. anerkender vigtigheden af e-læring som en undervisningsmetode, der er tilpasset 
innovative ikt-løsninger, og som kan opfylde behovene hos personer, der ikke har direkte 
adgang til traditionelle uddannelsesmetoder, men understreger, at udveksling af 
informationer mellem lærere, elever og andre berørte parter er en afgørende forudsætning; 
bemærker, at internationale udvekslinger også skal fremmes, således at 
uddannelsesinstitutionerne kan tilbageerobre deres vigtige funktion som forum for fremme 
af mellemfolkelig forståelse;

27. opfordrer Kommissionen til i de kommende flerårige ungdomsprogrammer at tage højde 
for, at det er nødvendigt for alle unge mennesker på alle uddannelsesniveauer, herunder 
især i grundskolen, at være fortrolig med den mest avancerede ikt.
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