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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. tudomásul veszi az i2010 stratégia jelentős eredményeit, azonban a következő stratégia 
keretében olyan nagyratörőbb célok kitűzésére és a polgárokra irányuló prioritások 
felállítására szólít fel, amely egyszerre kínál majd gazdasági, társadalmi és kulturális 
lehetőségeket az Európai Unió valamennyi polgárának; 

2. kéri a Bizottságot, hogy alakítsa ki a digitális menetrend átfogó meghatározását, és azt 
vitassa meg a Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy az EU intézményei 
között egyetértés szülessék a kulcsfontosságú feladatokról és célkitűzésekről;

3. hangsúlyozza, hogy a pluralizmus, a sajtószabadság és a kulturális sokféleség tisztelete az 
Európai Unió központi értékei és végső céljai; felhívja ezért az Európai Bizottságot annak 
biztosítására, hogy valamennyi javasolt uniós politika összhangban legyen ezekkel az 
értékekkel és célokkal;

4. elismeri, hogy Európa kreatív és kulturális ipara nemcsak hogy alapvető szerepet játszik 
Európában a kulturális sokféleség, a médiapluralizmus és a részvételi demokrácia 
előmozdításában, hanem az európai fenntartható növekedés számára is fontos hajtóerőt 
jelent, és ezáltal döntő szerepet játszhat Európa gazdasági fellendülésében; elismeri, hogy 
szükség van egy olyan környezet kialakítására, amely továbbra is ösztönzi a kreatív 
ágazatot;

5. felismeri, hogy sürgős szükség van a digitális menetrend világos meghatározására, amely 
az európai kulturális dimenzió és tartalom fontos aspektusa; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a digitális menetrendhez kapcsolódó valamennyi politikai kezdeményezésbe foglalja 
bele a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezményt;

6. hangsúlyozza, hogy az európai digitális menetrendnek elő kell mozdítania az Európai 
Unióban a magas színvonalú és kulturálisan változatos tartalom létrehozását és terjesztését 
annak érdekében, hogy minden uniós állampolgárt arra ösztönözzön, hogy alkalmazzon 
digitális technológiákat –mint az internet –, és hogy teljes mértékben kihasználja azokat a 
kulturális és társadalmi előnyöket, amelyeket az Európai Unió polgárai e technológiák 
használatával nyerhetnek;

7. hangsúlyozza, hogy a digitális frekvenciatöbblet értékes frekvenciaforrás nemcsak a 
gazdasági, hanem a társadalmi és kulturális fejlődés számára is; sürgeti a Bizottságot, 
hogy ismerje el a már létező, rendkívül népszerű platformok – mint a digitális földi 
televíziózás – kialakítása lehetővé tételének, valamint más új technológiák kifejlesztése 
megkönnyítésének értékét;

8. felhív egy uniós szintű átfogó és integrált megközelítés alkalmazására, amely nemcsak 
hogy előmozdítja az új hálózatokba és platformokba történő befektetéseket, hanem a 
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nyitottság, az általános hozzáférhetőség és elérhetőség számára biztosítandó garanciákkal 
is foglalkozik ugyanúgy, mint a kommunikációs eszközök és infrastruktúrák 
biztonságával, s emellett magában foglalja a médiaműveltséggel összefüggő készségek 
előmozdításához szükséges megfelelő politikát, beleértve az új technológiák 
ismertségének növelését;

9. hangsúlyozza, hogy az EU digitális menetrendjének megfelelő, átfogó, részvételen alapuló 
és befogadó megközelítés nagy mértékben függ valamennyi polgár szolgáltatásokhoz 
történő megkülönböztetés nélküli hozzáférésétől és a szolgáltatások kölcsönös 
átjárhatóságának hatékonyságától; 

10. hangsúlyozza az adatvédelem fontosságát a digitális világban, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy ne csak önmagában az adatvédelem és a magánszféra kérdéseit vegye figyelembe, 
hanem a kiskorúak és a fiatal felnőttek speciális szükségleteit is e kérdésekre 
vonatkozóan;

11. hangsúlyozza, hogy a digitális versenyképesség javítása érdekében nagyobb figyelmet kell 
szentelni a regionális különbségek kiegyenlítésére az információs technológiákhoz való 
hozzáférés és a szélessávú internetes lefedettség szempontjából;

12. hangsúlyozza, hogy az új digitális menetrendben nagyobb figyelmet kell szentelni Európa 
egyedülálló kulturális öröksége digitalizálásának, valamint a polgárok ehhez történő 
hozzáférése javításának;

13. felszólít a kutatásba történő új beruházásokra a már létező digitális eszközök jobb 
alkalmazása és valamennyi polgárnak a kulturális termékekhez való hozzáférésének 
biztosítása érdekében;

14. javasolja, hogy kezdeményezzenek EU-szintű információs kampányt a tájékozottság 
szintjének növelése érdekében, különösen a digitális kultúra tartalmának fejlesztése és 
terjesztése által;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő pénzügyi támogatást az EU 
digitalizálási politikája számára, és bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
találjanak megfelelő megoldást a jelenlegi jogi akadályok leküzdésére;

16. hangsúlyozza, hogy az Europeana a megfelelő eszköz ahhoz, hogy lehetővé tegyük a 
polgárok hozzáférését Európa kulturális örökségéhez, és az arról való ismereteik 
növelését;

17. felkéri a Bizottságot, hogy a digitális menetrend részeként fejlesszen ki egy, a szerzői 
jogokra vonatkozó modern keretszabályozást, amely kellő mértékben figyelembe veszi a 
digitalizálást és a média konvergenciáját, valamint felhívja az internet fejlesztésének 
ösztönzésére, ami számos új lehetőséget kínál a kreatív tartalmak terjesztésére és az 
azokhoz történő hozzáférésre, ugyanakkor veszélyeket is hordoz magában, például a 
szerzői jogokkal védett tartalmak illegális forgalmazásának formájában; támogatja azokat 
a hatékonyabb intézkedéseket, amelyekkel legyőzhető az online kalózkodás és 
biztosítható a szerzői jogok védelme;
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18. hangsúlyozza, hogy szükség van a szerzői jogokkal kapcsolatos kiegyensúlyozott európai 
megközelítés kialakítására, amelyen belül biztosított a polgárok kreatív online 
tartalmakhoz való hozzáférése anélkül, hogy megkérdőjeleződne a szerzők, zenészek és 
más művészek azon joga megfelelő védelmének szükségessége, hogy a munkájuk 
ellenében díjazásban részesüljenek;

19. felhív az átláthatóság, a hozzáférhetőség és az esélyegyenlőség tiszteletben tartására az 
információs és kommunikációtechnológiai rendszerek használata során annak érdekében, 
hogy a lehető legnagyobb számú európai polgár számára javítsák azok felhasználóbarát 
jellegét;

20. hangsúlyozza a „digitális műveltség” előmozdítását célzó intézkedések és szakpolitikák 
végrehajtásának jelentőségét a társadalmi integráció és az egyéni fejlődés előtt álló 
akadályok csökkentése érdekében, az egész életen át tartó tanulás szemszögéből;

21. kiemeli a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (így például a munkanélküli, az 
alacsony iskolázottsággal rendelkező emberek és az idősebbek) digitális technológiákhoz, 
valamint információs és kommunikációtechnológiákhoz történő hozzáférésének 
jelentőségét, hiszen ezek az eszközök segítik a társadalmi beilleszkedést, valamint a 
szegénység és a növekvő egyenlőtlenségek leküzdését; sürgeti ezért a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy folytassák feladatukat külön programokkal (mint például az e-
integráció és az őket segítő technológiák) e csoportok hozzáférésének megkönnyítése 
érdekében; 

22. javasolja az információs és kommunikációtechnológiákra irányuló folyamatos képzés 
bevezetését a munkahelyeken azzal a céllal, hogy fejlesszék a munkavállalók digitális
készségeit és ezáltal növeljék termelékenységüket, valamint biztosítsák, hogy senki sem 
szorul ki a munkaerőpiacról amiatt, mert nincsenek vagy hiányosak az információs és 
kommunikációtechnológiával kapcsolatos ismeretei; 

23. javasolja a digitális műveltség fogalmának bevezetését az oktatási rendszerekbe, kezdve 
már az általános iskola előtti szinttel, párhuzamosan az idegen nyelvek oktatásával, azzal 
a céllal, hogy az emberek minél korábban gyakorlott felhasználókká váljanak;

24. hangsúlyozza a felhasználóknak az interneten elérhető források használatának módjára 
történő oktatásának fontosságát; ismételten felhívja a figyelmet, hogy a szülőknek és az 
oktatóknak segíteniük kell a gyermekeket abban, hogy megtanulják biztonságosan 
használni az internetet; 

25. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tanulókat megtanítsák az online eszközök 
használatára;

26. felismeri az e-learning mint az információs és kommunikációtechnológiai innovációhoz 
alkalmazkodó oktatási módszer jelentőségét, amely ki tudja elégíteni azon emberek 
igényeit, akiknek nincs közvetlen hozzáférésük az elfogadott oktatási módszerekhez, 
azonban hangsúlyozza, hogy feltétlenül szükség van a tanárok, tanulók és más érintett 
felek közti információcserére is; ösztönözni kell emellett a nemzetközi cserét is annak 
érdekében, hogy az oktatási intézmények visszanyerhessék az emberek közötti megértés 
előmozdításában játszott fontos szerepüket;
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27. felhívja a Bizottságot, hogy következő többéves, fiatalokat célzó programjaiban vegye 
figyelembe, hogy minden fiatalnak meg kell ismernie a korszerű információs és 
kommunikációtechnológiákat oktatásuk valamennyi szintjén, de különösen az általános 
iskolában.
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