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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει τα συνεπή προς τους στόχους επιτεύγματα της στρατηγικής i2010, ζητεί, όμως, 
η επόμενη στρατηγική να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους και προτεραιότητες 
προσανατολισμένες στον πολίτη ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες τόσο στο οικονομικό 
όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο για όλους τους πολίτες της ΕΕ·

2. ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει μια ολοκληρωμένη εκδοχή του ψηφιακού 
θεματολογίου και να το υποβάλει προς περαιτέρω διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να συγκλίνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε κοινές αντιλήψεις 
σχετικά με καίριους στόχους και σκοπούς·

3. Επισημαίνει ότι η πολυφωνία, η ελευθερία του τύπου και ο σεβασμός της πολιτιστικής 
πολυμορφίας αποτελούν θεμελιώδη αξία και τελικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να συνάδουν με αυτές τις 
αξίες και στόχους όλες οι προτεινόμενες πολιτικές της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι οι τομείς της δημιουργίας και του πολιτισμού στην Ευρώπη δεν 
διαδραματίζουν μόνο μείζονα ρόλο στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρώπη 
αλλά αποτελούν παράλληλα σημαντική κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ευρώπη, γεγονός που τους επιτρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομική 
ανάκαμψη της ΕΕ·  αναγνωρίζει την ανάγκη καλλιέργειας ενός περιβάλλοντος που θα 
συνεχίσει να ενθαρρύνει τον τομέα της δημιουργίας·

5. αναγνωρίζει, συνεπώς, ότι πρέπει επειγόντως να προσδιοριστεί σαφώς το ψηφιακό 
θεματολόγιο, δεδομένου ότι πρόκειται για σημαντική πτυχή ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
διάστασης και υπόστασης· καλεί σχετικά την Επιτροπή να εφαρμόσει σε όλες τις 
πρωτοβουλίες για τη χάραξη πολιτικής που άπτονται του ψηφιακού θεματολογίου τη 
σύμβαση της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των 
πολιτιστικών εκφράσεων·

6. επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο οφείλει να προαγάγει την παραγωγή 
και διάδοση στην ΕΕ περιεχομένου υψηλής ποιότητας και υψηλής πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας ούτως ώστε να δημιουργήσει κίνητρα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ 
προκειμένου να υιοθετήσουν αυτοί ψηφιακές τεχνολογίες όπως είναι το Διαδίκτυο και να 
μεγιστοποιήσουν τα πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη που εμπεριέχουν οι τεχνολογίες 
αυτές για τους πολίτες της ΕΕ·

7. επισημαίνει ότι το ψηφιακό μέρισμα είναι μια πολύτιμη πηγή φάσματος όχι μόνο για την 
οικονομική αλλά και την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη· παροτρύνει την Επιτροπή 
να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι να διευκολυνθούν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους 
εξαιρετικά δημοφιλείς υφιστάμενες πλατφόρμες επικοινωνίας όπως η ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση, αλλά και να ενθαρρυνθούν λοιπές νέες τεχνολογίες·
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8. ζητεί να υπάρξει συνολική και ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία δεν θα 
προαγάγει απλώς επενδύσεις σε νέα δίκτυα και πλατφόρμες αλλά θα μεριμνά επίσης για
κάθε ζήτημα σχετικό με την διασφάλιση του ανοιχτού χαρακτήρα, της καθολικής 
προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας αλλά και της ασφάλειας των επικοινωνιακών 
μηχανισμών και υποδομών, ενώ θα ενσωματώνει επίσης κατάλληλη πολιτική προαγωγής 
των δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
περαιτέρω ευαισθητοποίησης ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών·

9. επισημαίνει ότι μια συνολική, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση στο 
πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες και από την εξασφάλιση ενός 
αποτελεσματικού συνδυασμού λειτουργιών των υπηρεσιών προς όφελος όλων των 
πολιτών·

10. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι στο ψηφιακό περιβάλλον η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει όχι μόνο τα ζητήματα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής ζωής αυτά καθεαυτά αλλά 
να ασχοληθεί ιδίως με τις συγκεκριμένες ανάγκες των ανηλίκων και των νεαρών 
ενηλίκων ως προς τα ζητήματα αυτά·

11. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η ψηφιακή 
ανταγωνιστικότητα, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξάλειψη των περιφερειακών 
ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και στην 
ευρυζωνική διαδικτυακή κάλυψη·

12. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, στο πλαίσιο του νέου ψηφιακού 
θεματολογίου, στην ψηφιοποίηση της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης 
και στην βελτιωμένη πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν·

13. ζητεί να πραγματοποιηθούν νέες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας ούτως ώστε να 
υλοποιηθούν αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα ψηφιακά μέσα και να εξασφαλιστεί με 
τον τρόπο αυτό η πρόσβαση όλων των πολιτών στα πολιτιστικά προϊόντα·

14. προτείνει την δρομολόγηση μιας ενημερωτικής εκστρατείας σε επίπεδο ΕΕ για την 
επίτευξη υψηλότερου επίπεδου συνειδητοποίησης, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και 
διάδοσης πολιτιστικής παραγωγής σε ψηφιακή μορφή·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να παράσχουν την κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη στην 
πολιτική της ΕΕ για την ψηφιοποίηση και ενθαρρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τα 
κράτη μέλη να βρουν τις κατάλληλες λύσεις στα υφιστάμενα νομικά εμπόδια·

16. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Europeana είναι το καταλληλότερο μέσο για την πρόσβαση 
των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και για την αύξηση των γνώσεων 
τους για αυτήν·

17. ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να αναπτύξει, στο πλαίσιο του ψηφιακού 
θεματολογίου, ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού το οποίο θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την ψηφιοποίηση και τη σύγκλιση των μέσων· ζητεί επίσης από 
την Επιτροπή να ενισχύσει την ανάπτυξη του Διαδικτύου που παρέχει μεν πολλές και νέες
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ευκαιρίες διακίνησης και πρόσβασης σε δημιουργικό υλικό, δημιουργεί δε κινδύνους, 
όπως λόγου χάρη την πειρατεία προστατευόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας· τάσσεται 
υπέρ αποτελεσματικότερων μέσων καταπολέμησης της πειρατείας στο Διαδίκτυο και 
διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού·

18. επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχει μια ισορροπημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στα 
ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων του δημιουργού, στο πλαίσιο της οποίας 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε πρωτότυπο ηλεκτρονικό υλικό χωρίς ωστόσο 
να διακυβεύεται η υποχρέωση κατάλληλης προστασίας των δημιουργών, μουσικών και 
λοιπών καλλιτεχνών όσον αφορά το δικαίωμά τους να αμείβονται για τα έργα τους·

19. ζητεί να γίνεται σε πνεύμα σεβασμού της διαφάνειας, της προσβασιμότητας και της 
ισότητας των ευκαιριών η χρήση ΤΠΕ με απώτερο σκοπό την διεύρυνση της ευχρηστίας 
τους προς όφελος του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ευρωπαίων πολιτών·

20. επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής πολιτικών και μέτρων που προωθούν τον 
«ψηφιακό γραμματισμό» με σκοπό τον περιορισμό των φραγμών στην κοινωνική 
ενσωμάτωση και την προσωπική τελείωση του ατόμου, σε μια προοπτική δια βίου 
εκπαίδευσης·

21. τονίζει πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις καινοτομίες 
ΤΠΕ των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων (όπως οι άνεργοι, τα άτομα περιορισμένης 
μόρφωσης και οι ηλικιωμένοι) ως μέθοδος κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας και των διευρυνόμενων ανισοτήτων· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται με συγκεκριμένα προγράμματα (όπως η 
"ηλεκτρονική ένταξη" (eInclusion), η "Υποβοηθητική Τεχνολογία" (Assistive 
Technology)) που επιδιώκουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης αυτών των ομάδων·

22.  προτείνει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια
για θέματα ΤΠΕ στους χώρους εργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη των «ψηφιακών 
ικανοτήτων» των εργαζομένων και, εν τέλει, την αύξηση της παραγωγικότητας, και 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι κανένας δεν θα αποκλείεται από την αγορά εργασίας 
λόγω ανύπαρκτων ή περιορισμένων ικανοτήτων στις ΤΠΕ·

23. προτείνει να εισαχθεί η έννοια του ψηφιακού γραμματισμού στα εκπαιδευτικά 
συστήματα, ήδη από την προσχολική ηλικία και παράλληλα με τις ξένες γλώσσες, ούτως 
ώστε να διαμορφώνονται ικανοί χρήστες όσο το δυνατόν νωρίτερα·

24.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση των χρηστών στον χειρισμό των 
δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο· υπενθυμίζει ιδίως ότι γονείς και 
εκπαιδευτικοί καλούνται να συνδράμουν στην εκπαίδευση των παιδιών στην ασφαλή 
χρήση του Διαδικτύου·

25. υπογραμμίζει τη σημασία της διδασκαλίας στους μαθητές της χρήσης των επιγραμμικών 
πόρων·

26. αναγνωρίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης, που αποτελεί μέθοδο εκπαίδευσης 
προσαρμοσμένης στις καινοτομίες των ΤΠΕ, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
εκείνων των ανθρώπων που στερούνται εύκολης πρόσβασης σε συμβατικές εκπαιδευτικές 
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μεθόδους, αλλά υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διδασκόντων, 
διδασκομένων και άλλων ενδιαφερομένων μερών αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση. 
Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι διεθνείς ανταλλαγές προκειμένου να μπορέσουν τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα να επανακτήσουν τον σημαντικό ρόλο που τους ανήκε ως προς 
την προαγωγή της αλληλοκατανόησης των λαών·

27. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη στα προσεχή πολυετή προγράμματα για τη νεολαία 
την ανάγκη εξοικείωσης με τις πρωτοποριακές ΤΠΕ όλων των νέων ανθρώπων σε όλα τα 
στάδια της εκπαίδευσής τους και ιδίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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