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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie konzistentné úspechy stratégie i2010, vyzýva však na stanovenie 
ambicióznejších cieľov a priorít zameraných na občanov v rámci ďalšej stratégie, ktorá 
všetkým občanom EÚ ponúkne hospodárske, ale aj sociálne a kultúrne príležitosti;

2. žiada Komisiu, aby vypracovala komplexnú definíciu digitálnej agendy a prediskutovala 
ju potom s Parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť, aby kľúčové ciele a zámery chápali 
inštitúcie EÚ rovnako;

3. zdôrazňuje, že pluralita médií, ich sloboda a rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti sú 
základnými hodnotami a cieľmi Európskej únie; preto vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabezpečila súlad všetkých navrhovaných politík s týmito hodnotami a cieľmi;

4. je si vedomý, že odvetvie tvorivej činnosti a kultúry zohráva dôležitú úlohu nielen 
pri podpore kultúrnej rozmanitosti, plurality médií a participatívnej demokracie v Európe, 
ale je aj významným motorom udržateľného rastu v Európe, a preto môže mať 
rozhodujúcu úlohu pri hospodárskom oživení EÚ; je si vedomý potreby podporovať 
prostredie, ktoré bude naďalej stimulovať odvetvie tvorivej činnosti;

5. je si vedomý naliehavej potreby jasnej definície digitálnej agendy ako významného 
aspektu európskeho kultúrneho rozmeru a obsahu; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
implementovala Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov 
organizácie UNESCO vo všetkých politických iniciatívach týkajúcich sa digitálnej 
agendy;

6. zdôrazňuje, že európska digitálna agenda musí podporovať produkciu a rozširovanie 
vysoko kvalitného a kultúrne rozmanitého obsahu v EÚ, aby stimulovala využívanie 
digitálnych technológií, napríklad internetu, všetkými občanmi EÚ a maximalizovala 
kultúrne a sociálne prínosy, ktoré môžu občania EÚ prostredníctvom týchto technológií 
získať;

7. zdôrazňuje, že takzvaná digitálna dividenda je cenným zdrojom nielen pre hospodársky, 
ale aj sociálny a kultúrny rozvoj; nalieha na Komisiu, aby si uvedomila, akú hodnotu má 
podpora rozvoja existujúcich veľmi populárnych platforiem, napríklad digitálnej 
pozemnej televízie, ako aj rozvoja nových technológií;

8. žiada o komplexný a integrovaný prístup na úrovni EÚ, ktorý sa okrem podpory investícií 
do nových sietí a platforiem bude zaoberať aj zárukami otvorenosti, všeobecnej 
prístupnosti a dostupnosti, ako aj bezpečnosti komunikačných zariadení a infraštruktúr, 
a bude sa spájať s primeranou politikou podpory mediálnej gramotnosti vrátane 
zvyšovania informovanosti o využívaní nových technológií;

9. zdôrazňuje, že komplexný, participatívny a inkluzívny prístup v rámci digitálnej agendy 
EÚ závisí vo veľkej miere od nediskriminačného prístupu všetkých občanov k službám 
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a od ich účinnej previazanosti;

10. zdôrazňuje význam ochrany údajov v digitálnom svete a nalieha na Komisiu, aby 
prihliadala nielen na ochranu údajov a otázky súkromia ako také, ale najmä na osobitné 
potreby mladistvých a mladých dospelých so zreteľom na tieto otázky;

11. zdôrazňuje, že na zlepšenie digitálnej konkurencieschopnosti treba venovať väčšiu 
pozornosť vyrovnávaniu regionálnych rozdielov, pokiaľ ide o prístup k informačným 
technológiám a širokopásmovému internetovému pokrytiu;

12. zdôrazňuje, že v novej digitálnej agende je potrebné venovať väčšiu pozornosť 
digitalizácii jedinečného kultúrneho dedičstva Európy a sprístupneniu tohto dedičstva 
občanom;

13. žiada ďalšie investície do výskumu s cieľom zlepšiť zavedenie existujúcich nástrojov 
z digitálnej oblasti a zaručiť dostupnosť kultúrnych produktov všetkým občanom;

14. odporúča iniciovať informačnú kampaň na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť úroveň 
informovanosti najmä pri tvorbe a šírení digitálneho kultúrneho obsahu;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytli primeranú finančnú podporu digitalizačnej 
politike EÚ, a zároveň nabáda Komisiu i členské štáty, aby našli primerané riešenia 
súčasných právnych problémov.

16. zdôrazňuje, že Europeana je vhodným nástrojom, ktorý umožní občanom prístup 
k európskemu kultúrnemu dedičstvu a zlepší ich poznatky o ňom;

17. žiada Komisiu najmä, aby v rámci digitálnej agendy vypracovala moderný rámec ochrany 
autorských práv, ktorý riadne zohľadní digitalizáciu a konvergenciu médií, a aby 
podporovala rozvoj internetu, ktorý ponúka veľa nových príležitostí pre rozširovanie 
tvorivého obsahu a prístup k nemu, ale predstavuje aj riziká, napríklad vo forme pirátstva 
vo vzťahu k obsahu chránenému autorskými právami; je zástancom účinnejších opatrení 
na boj proti internetovému pirátstvu a zabezpečenie ochrany autorských práv;

18. zdôrazňuje potrebu vyváženého európskeho prístupu k autorským právam, pri ktorom je 
dostupnosť tvorivého obsahu prostredníctvom internetu pre občanov zabezpečená 
bez toho, aby boli ohrozené práva autorov, hudobníkov a iných umelcov na príjmy z ich 
diel;

19. vyzýva na rešpektovanie transparentnosti pri používaní systémov IKT, prístupu k nim 
a rovnosti príležitostí pri ich používaní so zámerom zlepšovať ich užívateľskú prístupnosť 
pre čo najväčší počet občanov Európy;

20. zdôrazňuje význam vykonávania politík a opatrení podporujúcich digitálnu gramotnosť 
s cieľom odstraňovať prekážky pre sociálne začleňovanie a osobný rozvoj z perspektívy 
celoživotného vzdelávania;

21. zdôrazňuje význam dostupnosti digitálnych technológií a inovácií v oblasti IKT pre 
znevýhodnené sociálne skupiny (napríklad nezamestnaných, ľudí s nízkym vzdelaním 
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a starých ľudí) ako prostriedku sociálneho začlenenia a boja proti chudobe a rastúcim 
nerovnostiam; preto nalieha na Komisiu a členské štáty, aby ďalej využívali osobitné 
programy (napríklad program elektronická integrácia – eInclusion a podporné 
technológie), ktorých cieľom je uľahčenie dostupnosti IKT pre tieto skupiny; 

22. odporúča pravidelné školenia v oblasti IKT na pracovisku s cieľom rozvíjať digitálne 
zručnosti zamestnancov a tým zvyšovať produktivitu a zaručiť, aby nikto nebol vylúčený 
z pracovného trhu z dôvodu, že nemá potrebné zručnosti v oblasti IKT alebo ich má veľmi 
obmedzené;

23. odporúča zavedenie koncepcie digitálnej gramotnosti do vzdelávacích systémov ešte pred 
základným stupňom, spolu s cudzími jazykmi, ktorej cieľom by bolo vychovať zručných 
používateľov v čo najnižšom veku;

24. zdôrazňuje význam vzdelávania používateľov vo využívaní dostupných internetových 
zdrojov; pripomína najmä to, že rodičia a vychovávatelia musia pomôcť učiť deti 
bezpečne využívať internet;

25. zdôrazňuje význam vzdelávania študentov stredných škôl vo využívaní online zdrojov;

26. uznáva význam elektronického vzdelávania ako vzdelávacej metódy prispôsobenej 
inováciám v IKT, ktorá môže uspokojiť potreby ľudí, ktorí nemajú vhodný prístup 
k bežným vzdelávacím metódam, zdôrazňuje však nevyhnutnú potrebu výmeny 
informácií medzi učiteľmi, študentmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Je potrebné 
podporovať aj medzinárodnú výmenu študentov, aby vzdelávacie zariadenia získali späť 
svoju dôležitú úlohu pri rozvíjaní porozumenia medzi ľuďmi;

27. vyzýva Komisiu, aby vo svojich ďalších viacročných programoch pre mládež zohľadnila 
potrebu zoznamovať všetkých mladých ľudí na všetkých stupňoch vzdelávania, najmä 
v základných školách, s najmodernejšími IKT;
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