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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille i2010-strategian jatkuvat saavutukset, mutta pyytää sisällyttämään 
seuraavaan, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia kaikille EU:n 
kansalaisille tarjoavaan strategiaan kunnianhimoisempia tavoitteita ja 
kansalaislähtöisempiä painopisteitä;

2. pyytää komissiota kehittämään kattavan määritelmän digitaaliselle tavoitelistalle ja 
käymään siitä lisäkeskusteluja parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta EU:n toimielimet 
pääsisivät yhteisymmärrykseen tärkeimmistä tavoitteista ja päämääristä;

3. tähdentää, että moniarvoisuus, lehdistönvapaus ja kulttuurisen monimuotoisuuden 
vaaliminen ovat Euroopan unionin perusarvoja ja päämääriä; kehottaa komissiota näin 
ollen varmistamaan, että kaikki ehdotettavat EU:n politiikat ovat näiden arvojen ja 
päämäärien mukaisia;

4. tunnustaa, että Euroopan luovat toimialat ja kulttuuritoimialat ovat keskeisessä asemassa 
kulttuurin monimuotoisuutta, tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja osallistuvaa 
demokratiaa Euroopassa edistettäessä ja että ne toimivat Euroopan kestävän kasvun 
tärkeänä voimanlähteenä ja voivat siten olla ratkaisevassa asemassa EU:n taloutta 
elvytettäessä; myöntää, että on vaalittava ympäristöä, jossa jatketaan luovien toimialojen 
kannustamista;

5. myöntää näin ollen, että digitaaliselle tavoitelistalle on saatava pikaisesti selkeä 
määritelmä, koska tavoitelista on merkittävä osa Euroopan kulttuuriulottuvuutta ja -
sisältöä; kehottaa tässä yhteydessä komissiota panemaan kaikissa digitaalista tavoitelistaa 
koskevissa poliittisissa aloitteissa täytäntöön Unescon yleissopimuksen kulttuuri-
ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä;

6. korostaa, että eurooppalaisessa digitaalisessa tavoitelistassa on edistettävä laadukkaan ja 
kulttuurisesti monipuolisen sisällön tuotantoa ja levittämistä EU:ssa, jotta kaikkia EU:n 
kansalaisia kannustetaan omaksumaan internetin kaltaista digitaalista teknologiaa ja jotta 
maksimoidaan kulttuuriset ja sosiaaliset edut, joita EU:n kansalaiset voivat saada tällaisen 
teknologian käytöstä;

7. korostaa, että taajuusylijäämä on arvokas taajuuksien lähde talouskehityksen ja sosiaalisen 
ja kulttuurisen kehityksen kannalta; kehottaa komissiota tunnustamaan erittäin suosittujen 
nykyisten foorumien, kuten maanpäällisten digitaalisten tv-lähetysten, kehittämisen 
merkityksen ja helpottamaan muiden uusien teknologioiden kehittämistä;

8. edellyttää EU:n tason kattavaa ja integroitua lähestymistapaa, jolla edistetään uusiin 
verkostoihin ja foorumeihin tehtäviä investointeja, mutta on myös huolissaan siitä, miten 
voidaan varmistaa viestintälaitteiden ja -infrastruktuureiden avoimuus, yleinen saatavuus 
ja turvallisuus sekä asianmukaiset toimet medialukutaidon vaalimiseksi, uusien 
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teknologioiden käytöstä valistaminen mukaan lukien;

9. tähdentää, että EU:n digitaalisen tavoitelistan mukainen kattava ja osallistava 
lähestymistapa riippuu pitkälti palvelujen syrjimättömästä saatavuudesta ja niiden 
tehokkaasta yhteentoimivuudesta kaikkien kansalaisten kannalta;

10. korostaa tietosuojan merkitystä digitaalisessa ympäristössä ja kehottaa komissiota 
ottamaan huomioon sekä tietosuojaa että yksityisyyttä koskevat kysymykset sinänsä ja 
erityisesti alaikäisten ja nuorten tarpeet näiden kysymysten yhteydessä;

11. korostaa, että digitaalisen kilpailukyvyn parantamiseksi on kiinnitettävä enemmän 
huomiota tietotekniikan ja internetin laajakaistayhteyksien saatavuutta koskevien 
alueellisten erojen tasaamiseen;

12. korostaa, että uudessa digitaalisessa tavoitelistassa on kiinnitettävä enemmän huomiota 
Euroopan ainutlaatuisen kulttuuriperinnön digitalisoimiseen ja parannettava sen 
saatavuutta kansalaisten kannalta;

13. vaatii lisäinvestointeja tutkimukseen, jotta nykyisiä digitaalisia välineitä voidaan kehittää 
paremmiksi ja voidaan taata, että kulttuurituotteet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla;

14. suosittaa EU:n laajuisen tiedotuskampanjan aloittamista laajemman tietoisuuden 
saavuttamiseksi erityisesti kehittämällä ja levittämällä digitaalista kulttuurisisältöä;

15. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan riittävää taloudellista tukea EU:n digitointipolitiikan 
kehittämiseen, ja kehottaa sekä komissiota että jäsenvaltioita etsimään sopivia ratkaisuja 
tämänhetkisiin oikeudellisiin esteisiin;

16. korostaa, että Europeana-tietokanta on oikea väline siihen, että kansalaiset voivat perehtyä 
Euroopan kulttuuriperintöön ja parantaa sitä koskevaa tietämystään;

17. pyytää komissiota erityisesti kehittämään osana digitaalista tavoitelistaa nykyaikaisen 
tekijänoikeusjärjestelmän, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon digitalisointi ja 
tiedotusvälineiden yhdentyminen ja kannustamaan internetin kehittämiseen, joka tarjoaa 
monia uusia mahdollisuuksia luovan sisällön levittämiseksi ja siihen pääsemiseksi, mutta 
joka merkitsee myös riskejä, kuten tekijänoikeuksin suojattua sisältöä koskevaa 
piratismia; kannattaa tehokkaampia toimia internetissä tapahtuvan laittoman kopioinnin 
torjumiseksi ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi;

18. korostaa, että tekijänoikeuksiin on sovellettava tasapainoista eurooppalaista 
lähestymistapaa, jossa kansalaisten reaaliaikainen pääsy luovaan sisältöön on taattava 
vaarantamatta kirjailijoiden, muusikoiden ja muiden taiteilijoiden oikeuksia saada tuloja 
teoksistaan;

19. edellyttää, että tieto- ja viestintätekniikan järjestelmiä koskevaa avoimuutta, saatavuutta 
ja mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta kunnioitetaan, jotta niistä tulisi käyttäjäystävällisiä 
mahdollisimman monen Euroopan kansalaisen kannalta;

20. korostaa digitaalista lukutaitoa edistävien politiikan alojen ja toimien merkitystä 
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sosiaalisen integraation ja henkilökohtaisen kehittymisen esteiden poistamiseksi 
elinikäisen oppimisen näkökulmasta;

21. korostaa, miten tärkeää on, että epäedullisessa asemassa olevat yhteiskuntaryhmät (kuten 
työttömät, vähän koulutetut ja vanhukset) saavat käyttöönsä digitaalista tekniikkaa ja 
TVT-innovaatioita, koska näin voidaan lisätä yhteiskunnallista osallisuutta ja torjua 
köyhyyttä ja voimistuvaa eriarvoisuutta; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan erityisiä ohjelmia (esim. tietoyhteiskuntaan osallistumista koskeva ohjelma 
ja avustava teknologia), joilla pyritään edistämään saatavuutta mainittujen ryhmien 
kannalta;

22. suosittelee, että työpaikoilla järjestetään säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikan 
koulutusta, jotta työntekijöiden digitaaliset taidot ja siten myös tuottavuus kohenisivat, ja 
varmistetaan, että kukaan ei syrjäydy työmarkkinoilta rajallisten tai olemattomien tieto- ja 
viestintätekniikan taitojensa vuoksi;

23. suosittelee digitaalisen lukutaidon sisällyttämistä koulutusjärjestelmiin esiasteen 
koulutuksesta lähtien yhdessä vieraiden kielien kanssa, jotta siihen voitaisiin perehtyä 
mahdollisimman varhain;

24. tähdentää, kuinka tärkeää on kouluttaa käyttäjät hyödyntämään internetissä tarjolla olevia 
resursseja; muistuttaa erityisesti, että vanhempien ja kouluttajien on opastettava lapsia 
internetin turvallisessa käytössä;

25. korostaa, että on tärkeää opettaa oppilaille verkkolähteiden käyttöä;

26. tunnustaa verkko-oppimisen merkityksen TVT-innovaatioiden opetusmenetelmänä ja 
mahdollisena keinona reagoida niiden henkilöiden tarpeisiin, joiden on vaikea hyödyntää 
perinteisiä opetusmenetelmiä, mutta korostaa, että opettajien, oppilaiden ja muiden 
osapuolten välisen tiedonvaihdon tarve on keskeinen edellytys; katsoo, että tämän lisäksi 
on tuettava kansainvälistä vaihtoa, jotta oppilaitosten merkitys kansojen yhteisymmärrystä 
lisäävinä toimijoina kasvaisi;

27. kehottaa komissiota ottamaan tulevissa monivuotisissa nuoriso-ohjelmissa huomioon, että 
kaikki nuoret on perehdytettävä uusimpaan tieto- ja viestintätekniikkaan etenkin 
alakouluissa.
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