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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar de konsekventa resultat som har uppnåtts genom 
i2010-strategin men önskar se mer långtgående mål och medborgarinriktade prioriteringar 
i nästa strategi, som ska ge samtliga EU-medborgare ekonomiska men också sociala och 
kulturella möjligheter.

2. Parlamentet begär att kommissionen utarbetar en övergripande definition av den digitala 
agendan, som därefter ska diskuteras med parlamentet och rådet, så att det bland 
EU-institutionerna skapas samförstånd om viktiga mål.

3. Europaparlamentet betonar att mångfald, tryckfrihet och respekt för kulturell mångfald är 
grundläggande värderingar och slutmål för EU. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att se till att all EU-politik som föreslås är förenlig med dessa värderingar 
och mål.

4. Europaparlamentet konstaterar att Europas kreativa branscher och kultursektorn både 
spelar en viktig roll för att uppmuntra kulturell mångfald, mediemångfald och aktiv 
demokrati och är en viktig motor för hållbar tillväxt i Europa, och därför kan vara 
avgörande för EU:s ekonomiska återhämtning. Europaparlamentet bekräftar behovet av att 
främja en miljö som fortsätter att uppmuntra kreativa branscher.

5. Europaparlamentet konstaterar därför att det finns ett omedelbart behov av en tydlig 
definition av den digitala agendan, som en viktig aspekt av den europeiska kulturella 
dimensionen och innehållet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att tillämpa 
Unescos konvention om främjande av och skydd för mångfalden av kulturella uttryck i 
alla politiska initiativ som har att göra med den digitala agendan.

6. Europaparlamentet betonar att den europeiska digitala agendan måste främja produktionen 
och spridningen av högkvalitativt och kulturellt mångfasetterat innehåll i EU för att 
stimulera samtliga EU-medborgare att ta i bruk digital teknik såsom Internet och att 
maximera den kulturella och sociala nyttan som EU-medborgarna kan ha av tekniken.

7. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen är en värdefull källa till 
frekvenser för såväl ekonomisk och social som kulturell utveckling. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att erkänna värdet av att mycket populära befintliga plattformar, 
såsom digital marksänd television, får möjlighet att utvecklas samt att underlätta 
utvecklingen av annan ny teknik.

8. Europaparlamentet efterlyser en övergripande och integrerad strategi på EU-nivå som 
både främjar investeringar i nya nät och plattformar, behandlar garantier för att 
kommunikationsutrustning och kommunikationsinfrastruktur blir öppna, allmänt 
åtkomliga och tillgängliga samt säkra och innehåller en lämplig policy om hur 
mediekompetensen kan främjas, däribland hur medvetenheten om användningen av ny 
teknik kan höjas.
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9. Europaparlamentet betonar att en övergripande strategi som präglas av delaktighet och där 
alla ges utrymme enligt den digitala agendan är starkt beroende av att samtliga 
medborgare utan åtskillnad har tillgång till tjänster som är verkligt driftskompatibla.

10. Europaparlamentet understryker vikten av dataskydd i den digitala världen och uppmanar 
kommissionen att beakta både dataskydd och skydd av privatlivet och i synnerhet behoven 
hos minderåriga och unga vuxna när det gäller dessa frågor.

11. Europaparlamentet understryker att för att öka den digitala konkurrenskraften måste man 
ägna större uppmärksamhet åt att utjämna regionala skillnader i fråga om tillgång till 
informationsteknik och bredbandstäckning.

12. Europaparlamentet understryker att man i den digitala agendan i större utsträckning måste 
uppmärksamma digitaliseringen av Europas unika kulturarv och förbättra medborgarnas 
tillgång till detta.

13. Europaparlamentet efterlyser nyinvesteringar i forskning för att bättre realisera befintliga 
digitala verktyg så att alla medborgare ska kunna ta del av kulturprodukter.

14. Europaparlamentet rekommenderar att en informationskampanj inleds på EU-nivå för att 
öka medvetenheten hos allmänheten, framför allt genom att utveckla och sprida digitalt 
kulturellt innehåll.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge tillräckligt ekonomiskt stöd till 
EU:s digitaliseringsarbete och uppmanar samtidigt både kommissionen och 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt ta itu med de rättsliga hinder som finns i dag.

16. Europaparlamentet betonar att Europeana är rätt verktyg för att medborgarna ska få 
möjlighet att ta del av och öka sina kunskaper om det europeiska kulturarvet.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en del av den digitala agendan 
särskilt utarbeta en modern upphovsrättslig ram som tar vederbörlig hänsyn till 
digitaliseringen och konvergensen av medierna och att uppmuntra till utvecklingen av 
Internet, som ger många nya möjligheter till spridning och tillgång till kreativt innehåll 
men också medför risker, t.ex. i form av att upphovsrättsskyddat material piratkopieras. 
Europaparlamentet stöder effektivare åtgärder för att bekämpa piratkopiering på nätet och 
skydda upphovsrätten.

18. Europaparlamentet betonar att det behövs en välavvägd EU-strategi när det gäller 
upphovsrätt, där medborgarna kan ta del av kreativt innehåll på Internet utan att det 
äventyrar författares, musikers och andra konstnärers rätt till inkomster från sitt arbete.

19. Europaparlamentet efterlyser öppenhet, tillgänglighet och lika möjligheter när det gäller 
användningen av IKT-system med ökad användarvänlighet för så många som möjligt av 
EU-medborgarna.

20. Europaparlamentet betonar vikten av strategier och åtgärder som främjar 
”digital kompetens” för att minska hindren för social integrering och personlig utveckling 
i ett perspektiv av livslångt lärande.
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21. Europaparlamentet framhåller vikten av att missgynnade grupper i samhället (såsom 
arbetslösa, lågutbildade och äldre) ska ha tillgång till digital teknik och IKT-innovationer 
som en möjlighet till social integrering och bekämpande av fattigdom och ökande 
ojämlikhet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 
med särskilda program (såsom eIntegration och hjälpmedelsteknik) som syftar till att 
underlätta tillgången till digital teknik för dessa grupper.

22. Europaparlamentet rekommenderar regelbundet återkommande IKT-utbildning på 
arbetsplatserna, för att utveckla de anställdas digitala kompetens och därmed öka 
produktiviteten samt för att se till att ingen utestängs från arbetsmarknaden på grund av 
obefintlig eller otillräcklig IKT-kompetens.

23. Europaparlamentet rekommenderar att begreppet digital kompetens på samma sätt som 
utländska språk införs i utbildningsväsendet från förskolenivå, för att få fram kompetenta 
användare så tidigt som möjliga.

24. Europaparlamentet framhåller vikten av utbildning i hur Internetresurserna ska användas. 
Barn måste få hjälp av föräldrar och lärare att lära sig använda Internet på ett säkert sätt.

25. Europaparlamentet understryker vikten av att lära elever att använda Internetresurser.

26. Europaparlamentet noterar att e-lärande är en viktig undervisningsmetod som är anpassad 
till IKT-innovationer och kan tillgodose behoven hos personer som har svårt att ta del av 
konventionella undervisningsmetoder, men att informationsutbyte mellan lärare, elever 
och andra berörda parter är en grundförutsättning. Internationellt utbyte måste också 
uppmuntras för att utbildningsanstalternas betydelse för förståelsen mellan folken på nytt 
ska stärkas. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina kommande fleråriga 
ungdomsprogram ta hänsyn till ungdomars behov av att bekanta sig med den senaste 
informations- och kommunikationstekniken under hela utbildningstiden, och i synnerhet i 
grundskolans tidigare årskurser.
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