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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab i2010 strateegia järjekindlaid saavutusi, kuid nõuab, et järgmise strateegia 
raames seataks nõudlikumaid eesmärke ja kodanikukeskseid prioriteete, mis pakuvad 
kõigile ELi kodanikele nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid ja kultuurilisi võimalusi; 

2. palub, et komisjon töötaks välja digitaalse tegevuskava kõikehõlmava määratluse ja 
arutaks seda täiendavalt Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et saavutada ELi 
institutsioonides ühine arusaam peamistest eesmärkidest ja sihtidest;

3. rõhutab, et pluralism, ajakirjandusvabadus ja kultuurilise mitmekesisuse austamine on 
Euroopa Liidu põhiväärtused ja lõppeesmärgid; palub Euroopa Komisjonil seetõttu tagada 
ELi kogu kavandatud poliitika vastavus nimetatud väärtustele ja eesmärkidele;

4. tunnistab, et Euroopa loome- ja kultuurisektor ei etenda mitte üksnes olulist rolli 
kultuurilise mitmekesisuse, meediapluralismi ja osalusdemokraatia edendamisel 
Euroopas, vaid on ka oluliseks säästva kasvu mootoriks Euroopas ja võib seega etendada 
otsustavat rolli ELi majanduse elavdamisel; tunnistab vajadust edendada keskkonda, mis 
jätkab loomesektori soodustamist; 

5. tunnistab seetõttu pakilist vajadust digitaalse tegevuskava selge määratluse järele, kuna 
see on Euroopa kultuurilise mõõtme ja sisu oluline aspekt; kutsub komisjoni seetõttu üles 
rakendama UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise 
konventsiooni kõigi digitaalse tegevuskavaga seotud poliitiliste algatuste puhul;

6. rõhutab, et Euroopa digitaalne tegevuskava peab edendama kvaliteetse ja kultuuriliselt 
mitmekesise sisu tootmist ja levitamist ELis, et motiveerida kõiki ELi kodanikke võtma 
vastu digitaalseid tehnoloogiaid, nagu internet, ning et maksimeerida kultuurilist ja 
sotsiaalset kasu, mida ELi kodanikud võivad sellistest tehnoloogiatest saada;

7. rõhutab, et niinimetatud digitaalne dividend on väärtusliku spektriga allikas mitte üksnes 
majandusliku, vaid ka sotsiaalse ja kultuurilise arengu jaoks; nõuab tungivalt, et komisjon 
tunnistaks olemasolevate laialdaselt levinud platvormide – nagu maapealne 
digitaaltelevisioon – areneda laskmise ning muude uute tehnoloogiate arendamise 
hõlbustamise väärtust;

8. nõuab ELi tasandil kõikehõlmavat ja integreeritud lähenemisviisi, mis ei edenda üksnes 
uutesse võrkudesse ja platvormidesse investeerimist, vaid käsitleb ka avatuse, üldise 
juurdepääsetavuse ja kättesaadavuse ning sideseadmete ja infrastruktuuride turvalisuse 
garantiisid ning hõlmab sobivat poliitikat meediapädevusega seotud oskuste 
edendamiseks, kaasa arvatud teadlikkuse tõstmiseks uute tehnoloogiate kasutamise kohta;

9. rõhutab, et kõikehõlmav, osaluspõhine ja laiahaardeline lähenemisviis ELi digitaalse 
tegevuskava raames sõltub tugevasti kõigi kodanike mittediskrimineerivast juurdepääsust 
teenustele ning nende teenuste tulemuslikust koostalitlusvõimest; 
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10. rõhutab andmekaitse tähtsust digitaalses maailmas ja nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
arvesse mitte üksnes andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimusi iseenesest, vaid 
eelkõige alaealiste ja noorte täiskasvanute sellealaseid konkreetseid vajadusi;

11. rõhutab, et digitaalse konkurentsivõime parandamiseks tuleb pöörata suuremat tähelepanu 
piirkondlike erinevuste kõrvaldamisele infotehnoloogiale juurdepääsu ja lairibaühenduse 
leviku osas;

12. rõhutab, et uues digitaalses tegevuskavas tuleb pöörata suuremat tähelepanu Euroopa 
unikaalse kultuuripärandi digiteerimisele ning selle kodanikele kättesaadavamaks 
muutmisele;

13. nõuab uusi investeeringuid teadusuuringutesse olemasolevate digitaalsete vahendite 
paremaks rakendamiseks, et tagada kõigi kodanike juurdepääs kultuuritoodetele;

14. soovitab suurema teadlikkuse saavutamiseks algatada teabekampaania ELi tasandil, eriti 
digitaalse kultuurilise sisu arendamise ja levitamise kaudu;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid annaksid piisavat rahalist toetust ELi 
digiteerimispoliitikale, julgustades samas nii komisjoni kui ka liikmesriike leidma 
sobivaid lahendusi praegustele õiguslikele takistustele;

16. rõhutab, et Europeana on õige vahend, et võimaldada kodanike juurdepääsu Euroopa 
kultuuripärandile ja parandada nende teadmisi selle kohta;

17. palub komisjonil eelkõige töötada digitaalse tegevuskava osana välja kaasaegne 
autoriõiguse raamistik, mis võtab nõuetekohaselt arvesse digiteerimist ja meediakanalite 
lähenemist, ning soodustada interneti arendamist, mis pakub palju uusi võimalusi 
loomingulise sisu levitamiseks ja sellele juurdepääsuks, kuid kätkeb endas ka riske, 
näiteks autoriõigusega kaitstud sisu piraatluse näol; eelistab tulemuslikumaid meetmeid 
internetipiraatlusega võitlemiseks ja autoriõiguse kaitse tagamiseks.

18. rõhutab, et on vaja Euroopa tasakaalustatud lähenemisviisi autoriõigusele, mille puhul on 
tagatud kodanike juurdepääs loomingulisele sisule internetis, seadmata ohtu vajadust 
kaitsta nõuetekohaselt autorite, muusikute ja teiste kunstnike õigusi saada oma tööde eest 
tulu;

19. nõuab läbipaistvuse, juurdepääsetavuse ja võrdsete võimaluste põhimõtte järgimist IKT-
süsteemide kasutamisel, et parandada nende kasutajasõbralikkust võimalikult paljude 
Euroopa kodanike jaoks;

20. rõhutab, et on tähtis rakendada poliitikat ja meetmeid, mis edendavad nn digitaalset 
kirjaoskust, et vähendada takistusi sotsiaalsele integratsioonile ja isiklikule arengule 
elukestva õppe perspektiivis;

21. rõhutab, et oluline on ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnarühmade (nagu tööturult 
kõrvale jäänud, madala haridustasemega ja vanemad inimesed) juurdepääs digitaalsetele 
tehnoloogiatele ja IKT-alastele uuendustele kui vaesuse ja kasvava ebavõrdsuse vastase 
võitluse ning sotsiaalse kaasamise vahenditele; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon ja 
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liikmesriigid jätkaksid eriprogramme (nagu e-kaasatus ja tugitehnoloogia), mille eesmärk 
on hõlbustada nimetatud rühmade juurdepääsu; 

22. soovitab korraldada regulaarseid IKT koolitusi töökohal, et arendada töötajate digitaalseid 
oskusi ja parandada seega tootlikkust ning tagada, et mitte keegi ei jää tööturult kõrvale 
puuduvate või piiratud IKT-oskuste tõttu; 

23. soovitab viia haridussüsteemides alates koolieelsest haridusest paralleelselt võõrkeeltega 
sisse digitaalse kirjaoskuse õpetus, eesmärgiga valmistada võimalikult varakult ette 
oskustega kasutajaid;

24. rõhutab, et on oluline õpetada kasutajatele, kuidas käsitseda internetis saadavalolevaid 
allikaid; tuletab eelkõige meelde, et vanemad ja kasvatajad peavad aitama lastel internetti 
turvaliselt kasutama õppida; 

25. rõhutab, et on oluline õpetada kooliõpilastele internetiallikate kasutamist;

26. tunnistab e-õppe tähtsust IKT-alaste uuendustega kohandatud õppemeetodina, mis võib 
vastata nende inimeste vajadustele, kelle juurdepääs tavapärastele õppemeetoditele on 
raskendatud, kuid rõhutab, et selle oluline eeldus on vajadus õpetajate, õpilaste ja muude 
huvitatud osaliste teabevahetuse järele; lisaks sellele tuleb soodustada rahvusvahelist 
vahetust, et taastada haridusasutuste oluline roll rahvastevahelise mõistmise edendamisel;

27. kutsub komisjoni üles võtma oma eelseisvates mitmeaastastes noorteprogrammides 
arvesse vajadust tutvustada uuenduslikku IKTd kõigile noortele kõigil haridusetappidel, 
eriti algkoolis.
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