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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. neemt nota van de belangrijke resultaten van de i2010-strategie, maar verzoekt om 
ambitieuzere doelstellingen en op de burger gerichte prioriteiten in de komende strategie, 
die zowel economische als sociaal-culturele mogelijkheden zal bieden voor alle EU-
burgers; 

2. verzoekt de Commissie om een omvattende definitie te ontwikkelen van de digitale 
agenda en deze in te brengen in de discussie met het Parlement en de Raad, om zo te 
komen tot onderlinge overeenstemming tussen de EU-instellingen over de belangrijkste 
doelstellingen;

3. benadrukt dat pluralisme, persvrijheid en respect voor culturele diversiteit behoren tot de 
doelstellingen en kernwaarden van de Europese Unie; roept daarom de Europese 
Commissie op om het voorgenomen EU-beleid op alle vlakken in overeenstemming te 
brengen met deze waarden en doelstellingen;

4. erkent dat de creatieve en culturele industrieën in Europa niet alleen een essentiële rol 
spelen bij het bevorderen van de culturele diversiteit, mediapluralisme en een 
participerende democratie in Europa, maar ook belangrijk zijn als motor achter een 
duurzame groei in Europa, en zo een beslissende rol kunnen spelen bij het economisch 
herstel van de EU; erkent de noodzaak van het stimuleren van een omgeving waarin 
blijvende steun is voor de creatieve industrie;

5. erkent dan ook de dringende noodzaak van een heldere definitie van de digitale agenda als 
belangrijk onderdeel van de Europese culturele dimensie en inhoud; doet in dit opzicht 
een beroep op de Commissie om het UNESCO-Verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van diversiteit van cultuuruitingen te implementeren in alle 
beleidsinitiatieven met betrekking tot de digitale agenda;

6. benadrukt dat een Europese digitale agenda de productie en verspreiding moet bevorderen 
van hoogkwalitatieve en cultureel diverse inhoud in de EU, om alle EU-burgers aan te 
moedigen gebruik te maken van digitale technologieën zoals internet en om de culturele 
en sociale voordelen die EU-burgers van deze technologieën kunnen hebben, optimaal te 
benutten;

7. benadrukt dat het digitale dividend een waardevolle bron is, niet alleen voor economische 
maar ook voor sociaal-culturele ontwikkelingen; dringt er bij de Commissie op aan om 
bestaande platformen die een grote populariteit genieten, zoals digitale terrestrische 
televisie, in staat te stellen zich verder te ontwikkelen, alsook om de ontwikkeling van 
andere nieuwe technologieën te faciliteren;

8. pleit voor een omvattende en geïntegreerde benadering op EU-niveau waarin niet slechts 
de investering in nieuwe netwerken en platformen wordt bevorderd, maar waarin het ook 
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gaat over de garantie van openheid, algemene toegankelijkheid, beschikbaarheid en 
veiligheid van communicatieapparatuur en -infrastructuur en waarin een geschikt beleid is 
opgenomen ter stimulering van vaardigheden met betrekking tot mediageletterdheid en de 
bewustwording van de mogelijkheden van nieuwe technologieën;

9. benadrukt dat een uitgebreide, omvattende en participerende benadering van de digitale 
agenda van de EU sterk afhangt van de vrije toegang tot en de doelmatige 
interoperabiliteit van diensten voor alle burgers; 

10. benadrukt het belang van gegevensbescherming in de digitale wereld en dringt er bij de 
Commissie op aan om gegevensbescherming en privacykwesties niet slechts als op 
zichzelf staande fenomenen te beschouwen, maar om op dit gebied speciaal rekening te 
houden met de specifieke behoeften van minderjarigen en jong volwassenen;

11. onderstreept dat met het oog op de versterking van het digitale concurrentievermogen 
meer aandacht moet worden besteed aan het wegwerken van de regionale verschillen op 
het gebied van toegang tot informatietechnologie en breedbandinternet;

12. onderstreept dat in de nieuwe digitale agenda meer aandacht moet worden besteed aan de 
digitalisering van, en de verbetering van de toegang van de burgers tot, het unieke 
culturele erfgoed van Europa;

13. pleit voor nieuwe investeringen in onderzoek, zodat bestaande digitale hulpmiddelen beter 
kunnen worden geïmplementeerd en de toegang van alle burgers tot culturele producten is 
gewaarborgd;

14. beveelt aan dat een informatiecampagne op EU-niveau wordt georganiseerd om de 
bekendheid van dit gebied te bevorderen, met name door de ontwikkeling en verspreiding 
van digitale, culturele inhoud;

15. verzoekt de lidstaten met klem het digitaliseringsbeleid van de EU financieel voldoende te 
ondersteunen en moedigt zowel de Commissie als de lidstaten aan geschikte oplossingen 
voor de huidige wettelijke belemmeringen te vinden;

16. benadrukt dat Europeana het aangewezen instrument is om burgers toegang te geven tot 
het cultureel erfgoed van Europa en om de kennis van de burgers over dit erfgoed te 
vergroten;

17. verzoekt de Commissie in het bijzonder om als deel van de digitale agenda een modern 
raamwerk voor auteursrechten te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met 
digitalisering en convergentie van de verschillende mediasectoren, en om de 
ontwikkeling van het internet te bevorderen, waardoor vele nieuwe mogelijkheden 
ontstaan voor de circulatie van en de toegang tot creatieve inhoud, maar waaraan ook 
risico's kleven, bijvoorbeeld het risico van piraterij van inhoud waarop auteursrechten 
rusten; propageert effectievere maatregelen ter bestrijding van internetpiraterij en ter 
bescherming van auteursrechten;

18. benadrukt de noodzaak van een evenwichtige Europese benadering van auteursrechten 
met waarborg van zowel de online-toegang van burgers tot creatieve inhoud als van de 
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bescherming van het recht van auteurs, musici en andere kunstenaars op inkomsten voor 
hun werken;

19. pleit voor eerbiediging van de criteria van doorzichtigheid, toegankelijkheid en gelijke 
kansen bij het gebruik van ICT-systemen om de gebruikersvriendelijkheid van deze 
systemen voor een zo groot mogelijk aantal Europese burgers te bevorderen;

20. benadrukt het belang van de implementatie van beleid en maatregelen waarmee de digitale 
geletterdheid wordt bevorderd, om in het perspectief van "een leven lang leren" obstakels 
voor sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling weg te nemen;

21. benadrukt dat het belangrijk is dat maatschappelijk achtergestelde groepen (zoals 
werklozen, mensen met een lage opleiding en ouderen) toegang hebben tot digitale 
technologieën en ICT-innovaties als middel om sociale uitsluiting tegen te gaan en 
armoede en groeiende ongelijkheid te bestrijden; dringt er daarom bij de Commissie en de 
lidstaten op aan om door te gaan met specifieke programma's (zoals eInclusion en 
Assistive Technology -hulptechnologie-) die zich ten doel stellen om de toegang tot de 
digitale wereld voor deze groepen te vergemakkelijken; 

22. beveelt aan regelmatig ICT-cursussen op de werkplek te organiseren, om enerzijds de 
digitale vaardigheden van de werknemers te ontwikkelen en zodoende de productiviteit te 
verbeteren en anderzijds te waarborgen dat niemand van de arbeidsmarkt is uitgesloten 
omdat hij geen of slechts beperkte ICT-vaardigheden te bieden heeft; 

23. beveelt aan het concept van digitale geletterdheid in de onderwijssystemen in te voeren, al 
vanaf het kleuteronderwijs, gelijktijdig met de invoering van vreemde talen, teneinde de 
gebruiker zo vroeg mogelijk te bekwamen;

24. onderstreept dat het belangrijk is gebruikers te leren hoe zij op internet beschikbare 
informatie kunnen gebruiken; herinnert er vooral aan dat ouders en opvoeders kinderen
moeten helpen op een veilige manier met internet te leren omgaan; 

25. benadrukt dat het belangrijk is scholieren te leren hoe zij informatie online kunnen 
gebruiken;

26. erkent het belang van e-learning als een aan de vernieuwingen in de ICT aangepaste 
onderwijsmethode waarmee kan worden voorzien in de behoeften van mensen die geen 
gemakkelijke toegang tot conventionele onderwijsmethoden hebben, maar benadrukt dat 
informatie-uitwisseling tussen leraren, leerlingen en andere betrokken partijen een 
essentiële voorwaarde is; geeft aan dat internationale uitwisseling bovendien moet worden 
aangemoedigd, zodat onderwijsinstellingen weer een belangrijke rol kunnen krijgen in de 
bevordering van begrip tussen de volkeren;

27. verzoekt de Commissie in de komende meerjarenprogramma's voor jongeren rekening te 
houden met de noodzaak om vertrouwdheid met hoogwaardige ICT te garanderen voor 
alle jongeren in alle onderwijsstadia, met name in het primair onderwijs. 
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