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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīmē konsekventi veiksmīgo stratēģijas i2010 īstenošanu, tomēr prasa nākamajai 
stratēģijai noteikt vērienīgākus mērķus un pilsoņiem nozīmīgas prioritātes, kas visiem ES 
pilsoņiem sniegs gan saimnieciskas, gan sociālas un ar kultūru saistītas iespējas; 

2. prasa Komisijai izstrādāt visaptverošu jaunās digitālās programmas definīciju un par to 
turpmāk apspriesties ar Parlamentu un Padomi, lai panāktu ES iestāžu kopīgu izpratni par 
galvenajiem mērķiem un uzdevumiem;

3. uzsver, ka plurālisms, preses brīvība un cieņa pret kultūru daudzveidību ir Eiropas 
Savienības pamatvērtības un galamērķi; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt visu ierosināto 
ES politikas virzienu atbilsmi šīm vērtībām un mērķiem;

4. atzīst, ka Eiropas radošajai un kultūras nozarei ir ne vien īpaši būtiska nozīme, veicinot 
kultūru daudzveidību, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un līdzdalības demokrātiju Eiropā, 
bet tā arī ievērojami veicina ilgtspējīgu attīstību Eiropā un tādējādi tai var būt izšķiroša 
nozīme ES ekonomikas atveseļošanā; atzīst nepieciešamību veicināt tādas vides attīstību, 
kura turpinās sekmēt radošās nozares izaugsmi; 

5. tādēļ atzīst, ka ir nekavējoties skaidri jādefinē digitālā programma, jo tā ir svarīga Eiropas 
kultūras dimensijas un satura sastāvdaļa; šajā sakarībā aicina Komisiju īstenot UNESCO 
Konvenciju par kultūras izpausmju dažādības aizsardzību un veicināšanu visās politikas 
iniciatīvās, kas attiecas uz digitālo programmu;

6. uzsver, ka Eiropas digitālajā programmā ir jāveicina augstas kvalitātes un kultūru ziņā 
dažāda satura izstrāde un izplatīšana ES, lai mudinātu visus ES pilsoņus pieņemt digitālās 
tehnoloģijas, piemēram, internetu, un palielināt ieguvumus kultūras un sociālajā jomā, ko 
ES pilsoņiem var sniegt šīs tehnoloģijas;

7. uzsver, ka tā sauktās digitālās dividendes ir vērtīgs spektra avots ne vien ekonomiskajai, 
bet arī sociālajai un kultūras attīstībai;  prasa Komisijai atzīt, ka ir būtiski veicināt ļoti 
populāru pašreizējo platformu, piemēram, digitālās zemes televīzijas, izmantošanu, lai 
attīstītu un sekmētu citu jaunu tehnoloģiju izstrādi;

8. aicina izstrādāt visaptverošu un integrētu ES līmeņa pieeju, kas ne vien veicina 
ieguldījumus jaunos tīklos un platformās, bet ir arī saistīta ar garantijām atklātībai, 
vispārējai piekļuvei un pieejamībai, kā arī komunikāciju iekārtu un infrastruktūru drošībai 
un ietver atbilstīgu politiku un prasmes plašsaziņas līdzekļu izmantošanas jomā, tostarp 
izpratnes palielināšanu par jauno tehnoloģiju izmantošanu;

9. uzsver, ka visaptveroša, līdzdalību veicinoša un iekļaujoša pieeja saistībā ar ES digitālo 
programmu ir ļoti atkarīga no nediskriminējošas pakalpojumu pieejamības visiem 
pilsoņiem un šo pakalpojumu efektīvas savietojamības; 
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10. uzsver, ka digitālajā pasaulē ir svarīgi aizsargāt datus, un prasa Komisijai ņemt vērā ne 
vien datu aizsardzības un privātuma jautājumus kā tādus, bet īpaši pievērst uzmanību 
nepilngadīgo un jauniešu īpašajām vajadzībām saistībā ar šiem jautājumiem;

11. uzsver – lai uzlabotu konkurētspēju digitālajā jomā, ir jāpievērš vairāk uzmanības 
reģionālo atšķirību izlīdzināšanai attiecībā uz informācijas tehnoloģiju un platjoslas 
interneta pieslēguma pieejamību;

12. uzsver, ka digitālajā programmā jāpievērš vairāk uzmanības Eiropas unikālā kultūras 
mantojuma digitalizācijai un tā labākai pieejamībai pilsoņiem;

13. aicina veikt jaunus ieguldījumus pētniecībā, lai labāk izmantotu pašreizējos digitālos 
instrumentus ar mērķi nodrošināt kultūras produktu pieejamību visiem pilsoņiem;

14. iesaka sākt īstenot ES mēroga informācijas kampaņu, lai nodrošinātu labāku izpratni, jo 
īpaši attīstot un izplatot digitālus kultūras materiālus;

15. mudina dalībvalstis sniegt pienācīgu finansiālu atbalstu ES politikai digitalizācijas jomā, 
vienlaikus mudinot gan Komisiju, gan dalībvalstis rast atbilstošus risinājumus pašreizējo 
juridisko šķēršļu novēršanai;

16. uzsver, ka Europeana ir pareizais instruments, lai veicinātu pilsoņu piekļuvi Eiropas 
kultūras mantojumam un uzlabotu viņu zināšanas par to;

17. prasa Komisijai digitālās programmas ietvaros īpaši izstrādāt autortiesību mūsdienīgu 
regulējumu, kurā būtu pienācīgi ņemta vērā plašsaziņas līdzekļu digitalizācija un 
konverģence, un veicināt interneta attīstību, kas sniedz daudz jaunu iespēju radoša satura 
apritei un tā pieejamībai, taču arī rada pirātisma risku attiecībā uz saturu, ko aizsargā 
autortiesības; atbalsta efektīvākus pasākumus, lai apkarotu pirātismu tiešsaistē un 
nodrošinātu autortiesību aizsardzību;

18. uzsver nepieciešamību pēc līdzsvarotas Eiropas līmeņa pieejas autortiesībām, kas paredz 
nodrošināt radošā satura pieejamību pilsoņiem, neskarot nepieciešamību pienācīgi 
aizsargāt autoru, mūziķu un citu mākslinieku tiesības saņemt ienākumus par saviem 
darbiem;

19. aicina, izmantojot IKT sistēmas, nodrošināt pārredzamību, pieejamību un iespēju 
vienlīdzību, lai šīs sistēmas kļūtu lietotājiem draudzīgākas iespējami lielākam skaitam 
Eiropas pilsoņu;

20. uzsver, ka ir būtiski īstenot tādus politikas virzienus un pasākumus, kuri veicina "digitālo 
kompetenci", lai ierobežotu sociālās integrācijas un individuālās attīstības šķēršļus saistībā 
ar mūžizglītību;

21. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt nelabvēlīgā situācijā esošām sociālajām grupām 
(piemēram, bezdarbniekiem, cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem) piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un IKT jauninājumiem kā sociālās 
integrācijas līdzekli un nabadzības un pieaugošās nevienlīdzības apkarošanas līdzekli; 
tādēļ prasa Komisijai un dalībvalstīm īstenot īpašas programmas (piemēram, e-Iekļautība 



AD\804232LV.doc 5/6 PE431.011v02-00

LV

un Atbalsta tehnoloģijas), lai minētās tehnoloģijas un jauninājumi būtu šīm grupām 
pieejamāki; 

22. iesaka regulāri rīkot IKT apmācības kursus darbavietās, lai attīstītu strādājošo prasmes 
digitālajā jomā un tādējādi uzlabotu ražīgumu, kā arī nodrošinātu, ka neviens netiek 
izslēgts no darba tirgus tādēļ, ka nav IKT prasmju vai tās ir ierobežotas; 

23. ierosina ieviest informātikas un svešvalodu apmācību izglītības sistēmās jau pirmsskolas 
līmenī, lai cik vien iespējams agrā vecumā iemācītu lietošanas prasmes;

24. uzsver, ka ir svarīgi izglītot lietotājus, kā izmantot internetā pieejamos resursus; jo īpaši 
atgādina, ka vecākiem un pedagogiem ir jāpaskaidro bērniem, kā droši lietot internetu; 

25. norāda, ka ir svarīgi mācīt izglītības iestāžu audzēkņiem, kā izmantot tiešsaistē pieejamos 
resursus;

26. atzīst, ka e-mācības ir svarīga IKT jauninājumiem pielāgota izglītības metode, kas var 
nodrošināt to personu vajadzības, kurām ir grūti pieejamas tradicionālās izglītības 
metodes, tomēr uzsver, ka nepieciešamība nodrošināt informācijas apmaiņu starp 
pedagogiem, audzēkņiem un citām ieinteresētajām personām ir īpaši būtisks 
priekšnoteikumus; ir jāveicina arī starptautiskā apmaiņa, lai izglītības iestādes varētu atgūt 
savu nozīmīgo lomu, veicinot saprašanos starp tautām;

27. aicina Komisiju topošajās jaunatnes daudzgadu programmās ņemt vērā nepieciešamību 
sniegt visiem jauniešiem zināšanas par progresīvām IKT tehnoloģijām visos izglītības 
posmos un jo īpaši pamatizglītības posmā. 
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