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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. remarcă progresele însemnate ale strategiei i2010, dar solicită ca următoarea strategie să 
aibă obiective mai ambițioase și priorități orientate în mai mare măsură asupra 
cetățenilor, lucru care va oferi atât posibilități economice, cât și sociale și culturale 
tuturor cetățenilor UE; 

2. solicită Comisiei să elaboreze o definiție cuprinzătoare a agendei digitale și să o includă 
în discuțiile ce vor fi purtate în viitor cu Parlamentul European și cu Consiliul pe această 
temă, în scopul ajungerii la un acord comun între instituțiile europene în privința 
obiectivelor și scopurilor fundamentale;

3. subliniază faptul că pluralismul, libertatea presei și respectarea diversității culturale sunt 
valori fundamentale și obiective finale ale Uniunii Europene; invită, prin urmare, Comisia 
Europeană să asigure respectarea acestor valori și obiective de către toate politicile 
comunitare propuse;

4. recunoaște faptul că sectoarele culturale și ale creației europene joacă un rol fundamental 
în promovarea diversității culturale, a pluralismului mijloacelor de informare în masă și a 
democrației participative la nivel european, dar, mai mult, sunt un motor important al 
creșterii economice durabile în cadrul UE și, prin urmare, pot juca un rol decisiv în 
redresarea economică a UE; recunoaște necesitatea promovării unui climat care va 
încuraja în continuare sectorul de creație; 

5. recunoaște, prin urmare, necesitatea urgentă a elaborării unei definiții clare a agendei 
digitale, ca un aspect important al dimensiunii și conținutului cultural european; invită, în 
acest sens, Comisia să pună în aplicare Convenția UNESCO privind protecția și 
promovarea diversității formelor de exprimare culturală în toate inițiativele privind 
politicile referitoare la Agenda digitală;

6. subliniază faptul că agenda digitală europeană trebuie să promoveze producerea și 
difuzarea, în cadrul UE, de conținut de înaltă calitate și divers din punct de vedere 
cultural, în scopul stimulării tuturor cetățenilor europeni în direcția adoptării tehnologiilor 
digitale precum internetul și a maximizării foloaselor pe care cetățenii UE le pot trage, în 
domeniul cultural și cel social, de pe urma acestor tehnologii;

7. subliniază faptul că „dividendul digital” reprezintă o sursă valoroasă de spectru de
frecvențe, atât pentru dezvoltarea economică, cât și cea socială și culturală; îndeamnă 
Comisia să recunoască valoarea pe care o are facilitarea evoluției actualelor platforme 
foarte populare, precum televiziunea terestră digitală, ca și facilitarea dezvoltării altor 
tehnologii noi;

8. solicită o abordare cuprinzătoare și integrată, la nivelul UE, care să promoveze investițiile 
în noi rețele și platforme, să trateze chestiunea garanțiilor în privința deschiderii, a 
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accesibilității generale, a disponibilității, precum și a siguranței dispozitivelor și 
infrastructurii de comunicații și să includă o politică adecvată cu privire la promovarea 
competențelor mediatice, care să includă creșterea sensibilizării cu privire la utilizarea 
noilor tehnologii;

9. subliniază faptul că o abordare cuprinzătoare, participativă și integratoare în cadrul 
agendei digitale a UE depinde în mod substanțial de accesul nediscriminatoriu și de 
interoperabilitatea efectivă a serviciilor pentru toți cetățenii; 

10. subliniază importanța protecției datelor în lumea digitală și îndeamnă Comisia să țină 
seama nu numai de protecția datelor și de chestiunile privind viața privată, dar în special 
de necesitățile specifice ale minorilor și adulților tineri în această privință;

11. subliniază faptul că, pentru ameliorarea gradului de competitivitate digitală, trebuie să se 
acorde o mai mare atenție eliminării diferențelor regionale în privința accesului la 
tehnologia informației și la serviciul de internet de bandă largă;

12. subliniază faptul că trebuie să se acorde o mai mare atenție, în cadrul noii Agende digitale, 
digitalizării și îmbunătățirii accesului cetățenilor la patrimoniul cultural unic al Europei;

13. solicită realizarea de noi investiții în cercetare, în scopul mai bunei aplicări a 
instrumentelor digitale actuale, pentru a se garanta accesul tuturor cetățenilor la produsele 
culturale;

14. recomandă inițierea unor campanii de informare la nivelul UE, pentru ridicarea gradului 
de conștientizare, în special în privința dezvoltării și difuzării conținutului cultural digital;

15. îndeamnă statele membre să acorde un sprijin corespunzător din punct de vedere financiar 
politicii de digitalizare a UE, încurajând, totodată, atât Comisia, cât și statele membre să 
găsească soluții adecvate pentru depășirea actualelor obstacole juridice;

16. subliniază faptul că Europeana este instrumentul potrivit pentru a permite cetățenilor să 
acceseze și să-și îmbogățească cunoștințele despre patrimoniul cultural european;

17. solicită Comisiei, în special, să elaboreze, ca parte a agendei digitale, un cadru modern de 
reglementare a drepturilor de autor, care să acorde atenția cuvenită digitalizării și 
convergenței mijloacelor de informare și să încurajeze dezvoltarea internetului, care oferă 
multe posibilități noi pentru circulația și accesul conținutului creativ, dar care, de 
asemenea, prezintă riscuri care iau, de exemplu, forma piratajului conținutului protejat de 
drepturile de autor; favorizează întărirea măsurilor de combatere a piratajului online și de 
protejare a drepturilor de autor;

18. subliniază necesitatea unei abordări echilibrate la nivel european în privința drepturilor de 
autor, în cadrul căreia să se garanteze accesul cetățenilor la conținutul creativ online, fără 
a se compromite necesitatea protejării adecvate a drepturilor autorilor, muzicienilor și ale 
altor artiști de a primi un venit din activitățile pe care le desfășoară;

19. solicită respectarea transparenței, accesibilității și a egalității de șanse în folosirea 
sistemelor TIC, pentru a le face mai ușor de utilizat pentru un număr cât mai mare de 
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cetățeni europeni;

20. subliniază importanța pe care o are, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, 
aplicarea politicilor și măsurilor care promovează „competențele digitale”, în scopul 
diminuării obstacolelor din calea integrării sociale și a dezvoltării personale;

21. evidențiază importanța accesului la tehnologiile digitale și inovațiile TIC a grupurilor 
sociale dezavantajate, precum șomerii, persoanele cu un nivel scăzut de educație și 
persoanele în vârstă, ca mijloc de integrare socială și de combatere a sărăciei și 
inegalităților crescânde; îndeamnă, prin urmare, Comisia și statele membre să continue 
anumite programe specifice, precum eInclusion și Assistive Technology, care au ca 
obiectiv facilitarea accesului pentru aceste grupuri; 

22. recomandă organizarea de cursuri formare TIC periodice la locul de muncă, pentru 
îmbunătățirea aptitudinilor digitale ale lucrătorilor și, astfel, a productivității muncii și 
pentru a evita rămânerea în afara pieței muncii a persoanelor fără astfel de competențe sau 
cu competențe limitate; 

23. recomandă introducerea noțiunilor de competență digitală în școală încă de la ciclul pre-
primar, însoțite de noțiuni de limbi străine, pentru pregătirea din timp a utilizatorului 
competent;

24. subliniază importanța formării utilizatorilor cu privire la modul de a utiliza resursele 
disponibile pe internet; reamintește, în special, faptul că părinții și cadrele didactice 
trebuie să acorde asistență în formarea copiilor cu privire la utilizarea în siguranță a 
internetului; 

25. subliniază cât de important este ca elevii să învețe să utilizeze resursele online;

26. recunoaște importanța învățământului online ca metodă educațională adaptată inovațiilor 
TIC, care poate satisface necesitățile persoanelor care nu au acces la metodele 
educaționale convenționale, însă subliniază că necesitatea schimbului de informații dintre 
profesori, studenți și alte părți interesate reprezintă o condiție esențială; trebuie încurajate, 
de asemenea, schimburile internaționale, pentru ca instituțiile de învățământ să-și poată 
redobândi rolul important în promovarea înțelegerii dintre popoare;

27. invită Comisia să țină seama, în viitoarele sale programe multianuale pentru tineret, de 
necesitatea familiarizării tinerilor din toate ciclurile de învățământ și în special a celor din 
ciclul primar, cu TIC de ultimă oră; 
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