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AUDIOVIZUALINĖ IR ŽINIASKLAIDOS POLITIKA

ES audiovizualinė politika reglamentuojama Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) 167 ir 173 straipsniais. Svarbiausias šios srities teisės aktas yra
2018 m. peržiūrėta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Pagrindinė ES
pagalbos šiam sektoriui (ypač kino pramonei) priemonė yra programos „Kūrybiška
Europa“ paprogramė MEDIA. Į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją įtrauktos
nuostatos dėl pagarbos žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui.

TEISINIS PAGRINDAS

Nei Romos sutartyje, nei Europos Sąjungos sutartyje nenumatyti jokie tiesioginiai
įgaliojimai audiovizualinės ir žiniasklaidos politikos srityje. Tačiau jurisdikcija siekiant
formuoti įvairių žiniasklaidos ir ryšių technologijų sektorių politiką apibrėžiama
remiantis įvairiais SESV straipsniais. Šią būtinybę lemia sudėtingas žiniasklaidos
prekių ir paslaugų, kurių neįmanoma priskirti nei išimtinai kultūrinėms, nei išimtinai
ekonominėms, pobūdis. Teisinis pagrindas apima SESV 28, 30, 34, 35 straipsnius
(laisvas prekių judėjimas), 45–62 straipsnius (laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo
judėjimas), 101–109 straipsnius (konkurencijos politika), 114 straipsnį (visiškas arba
dalinis technologinis suderinimas), 165 straipsnį (švietimas), 166 straipsnį (profesinis
mokymas), 167 straipsnį (kultūra), 173 straipsnį (pramonė) ir 207 straipsnį (bendra
prekybos politika).

TIKSLAI

Remiantis SESV 167 straipsniu, ES skatina valstybių narių bendradarbiavimą, o
prireikus remia ir papildo jų veiksmus meninės ir literatūrinės kūrybos srityje,
įskaitant audiovizualinį sektorių. ES tikslas audiovizualinėje srityje – sukurti ES
bendrąją audiovizualinių paslaugų rinką. Be to, įgyvendinant visų sričių ES politiką
būtina atsižvelgti į kultūrinius aspektus. Sprendimai priimami pagal įprastą teisėkūros
procedūrą.

LAIMĖJIMAI

A. Reglamentavimo sistema
1. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD)
Dėl transliavimo technologijų naujovių praeito amžiaus 9 dešimtmetyje išaugo
komercinių TV kanalų skaičius ES, o jų transliacijas buvo galima stebėti ne vienoje
šalyje. Kilo bendrų minimalių standartų būtinybė, o pirmą kartą šie standartai

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

buvo apibrėžti vadinamojoje 1989 m. Televizijos be sienų direktyvoje (89/552/EEB).
1997 m. atlikus pirmąją šios direktyvos peržiūrą, buvo nustatytas kilmės šalies
principas. Remiantis juo, transliuotojai buvo priskirti valstybės narės, kurioje jie vykdo
veiklą, jurisdikcijai. Per 2007 m. atliktą peržiūrą buvo įtrauktos nuostatos, kuriomis
atsižvelgiama į tokias naujas paslaugas, kaip užsakomosios vaizdo paslaugos. 2010 m.
direktyva buvo kodifikuota ir pervadinta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų
direktyva (AŽPD).
2012 m. Komisijos parengtoje AŽPD taikymo ataskaitoje ir 2013 m. jos Žaliojoje
knygoje „Pasirengimas visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui: augimas,
kūrimas ir vertybės“ daugiausia dėmesio buvo skirta nuosekliam žiniasklaidos paslaugų
konvergencijos didėjimui ir naudojimosi šiomis paslaugomis bei jų teikimo būdui.
Kad neatsiliktų nuo naujausių pokyčių, 2016 m. Komisija pasiūlė dar kartą peržiūrėti
AŽPD. Tarpinstitucinės trišalės derybos dėl direktyvos teksto baigėsi 2018 m. viduryje.
Pagrindiniai teksto, dėl kurio buvo susitarta, aspektai: 1) komercinių pranešimų riba
pasikeitė nuo 12 min. per valandą iki 20 proc. per dieną (6–18.00 val.); 2) nepilnamečiai
saugomi nuo jiems galimai žalingo turinio, vienodą reglamentavimo tvarką taikant tiek
tradicinių transliacijų, tiek užsakomųjų paslaugų atveju; 3) nuostatos dėl Europoje
sukuriamo turinio pradedamos taikyti ir užsakomųjų paslaugų teikėjams, o šie turi
užtikrinti, kad Europos produkcija sudarytų bent 30 proc. jų katalogo; 4) į AŽPD taikymo
sritį įtraukiamos dalijimosi vaizdo medžiaga platformos, siekiant kovoti su neapykantos
retorika ir apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Iš dalies pakeistą Direktyvą
(ES) 2018/1808 Parlamentas ir Taryba priėmė 2018 m. lapkričio 14 d.
Siekdama padėti valstybėms narėms perkelti peržiūrėtą AŽPD į nacionalinę teisę,
2020 m. Komisija priėmė dvejas gaires: 1) dėl dalijimosi vaizdo medžiaga platformų; ir
2) dėl Europos kūrinių. Tikimasi, kad šios gairės padės užtikrinti suderintą direktyvos
įgyvendinimą ir vykdymą. Valstybėms narėms buvo nustatytas terminas – 2020 m.
rugsėjo 19 d. – iki kurio jos turėjo perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. 2021 m. rugsėjo
23 d. Komisija ėmėsi teisinių veiksmų prieš 19 šito nepadariusių valstybių narių.
Kalbant apie nepilnamečių apsaugą, AŽPD taisyklės buvo papildytos 1998 m.
ir 2006 m. rekomendacijomis dėl nepilnamečių apsaugos ir žmogaus orumo.
2012 m. buvo priimta Europos Vaikams geresnio interneto strategija. Ji įgyvendinama
naudojantis Europos infrastruktūros tinklų priemone ir tokiomis programomis, kaip
„Horizontas 2020“. Tarp daugybės šios srities iniciatyvų minėtina Vaikams geresnio
interneto programa ir saugesnio interneto centrai.
2. Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje
2019 m. balandžio 17 d. Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą dėl autorių teisių
ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ((ES) 2019/790). Šiuo teisės aktu
iš dalies pakeistos dvi ankstesnės direktyvos dėl autorių teisių (96/9/EB ir 2001/29/
EB). Pagrindinis direktyvos tikslas buvo modernizuoti autorių teisių taisykles, siekiant
jas taikyti bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kad būtų išspręsti keli fundamentalūs
uždaviniai: 1) užtikrinta didesnė tarpvalstybinė prieiga prie turinio internete; 2) sudaryta
daugiau galimybių naudoti autorių teisėmis saugomą medžiagą švietimo, mokslinių
tyrimų ir kultūros paveldo tikslais; 3) užtikrintas geresnis autorių teisių prekyvietės
veikimas ir 4) ES teisėje įgyvendinta Marakešo sutartis. Didžiausias poveikis naujuoju
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teisės aktu daromas tokioms interneto platformoms, kaip „YouTube“, „Facebook“ ir
„Google News“.
B. Finansavimo programos ir paramos iniciatyvos
1. „Kūrybiška Europa“
Įgyvendinant programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA, siekiama stiprinti
audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą. 2020 m. gruodžio 14 d. Parlamentas ir
Taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį ateinančio laikotarpio (2021–2027 m.) programai
„Kūrybiška Europa“ skirtas 2,44 mlrd. EUR finansavimas. Bent 58 proc. šios sumos
turi atitekti paprogramei MEDIA, o iki 9 proc. – tarpsektorinei paprogramei, iš dalies
susijusiai ir su audiovizualiniu sektoriumi. 2021 m. balandžio 13 d. Taryba priėmė
savo poziciją per pirmąjį svarstymą, o 2021 m. gegužės 19 d. plenariniame posėdyje
Parlamentas pritarė tekstui per antrąjį svarstymą. Naujoji programa oficialiai įsigaliojo
po paskelbimo Oficialiajame leidinyje 2021 m. gegužės 28 d. Tačiau, siekiant užtikrinti
sklandų perėjimą nuo ankstesnio programos laikotarpio, reglamento nuostatomis dėl
taikymo atgaline data buvo užtikrinta, kad naujoji programa „Kūrybiška Europa“ galiotų
jau nuo 2021 m. sausio 1 d.
Paprogramės MEDIA tikslas – padėti audiovizualinio sektoriaus specialistams įgyti
naujų įgūdžių, be to, ja siekiama skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir judumą
bei inovacijas kuriant ir gaminant Europos audiovizualinę produkciją, pvz., filmus
ir televizijos programas (vaidybinius, vaikams skirtus ir animacinius, dokumentinius
ir trumpametražius filmus), interaktyvią produkciją (vaizdo žaidimus) bei bendrą
Europos ir tarptautinių kūrėjų produkciją. Vadovaujantis ja remiama ir Europos
produkcijos pasaulinė sklaida, reklama bei platinimas internete ir kino teatruose
(naudojant platinimo platformas, subtitravimą, dubliavimą ir garsinius komentarus)
naujoje skaitmeninėje aplinkoje. Paprogramei MEDIA labai pravertė jos pirmtakių
sėkmė (ji pakeitė ankstesnes programas MEDIA ir „MEDIA Mundus“), o 2021 m. sukako
30 metų nuo tada, kai pagal ją remiamas Europos kinas.
Pagal tarpsektorinę paprogramę skatinama veikla, kuria siekiama padėti žiniasklaidai
prisitaikyti prie kylančių struktūrinių ir technologinių iššūkių, – taip pat ir stiprinant laisvą,
įvairiapusę ir pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kokybišką žurnalistiką bei gebėjimą
naudotis žiniasklaidos priemonėmis.
2. Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektorių rėmimo veiksmų planas
2020 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė veiksmų planą „Europos žiniasklaida
skaitmeniniame dešimtmetyje: gaivinimo ir transformacijos rėmimo veiksmų planas“.
Šie sektoriai, ypač skaudžiai nukentėję per koronaviruso krizę, tebėra neparastai
svarbūs demokratijai, Europos kultūrų įvairovei ir skaitmeniniam savarankiškumui.
Veiksmų plane ypatingas dėmesys skiriamas trims veiklos sritims ir 10 konkrečių
veiksmų, kuriais siekiama padėti sektoriui. Minėtosios trys sritys apima: 1) atsigavimą
po krizės (palengvinant prieigą prie ES paramos, skatinant investicijas ir imantis
iniciatyvos NEWS, kad veiksmai ir parama būtų susieti); 2) persitvarkymą skatinant
investicijas, kad būtų galima pasinaudoti skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos
pranašumais (skatinant kurti Europos žiniasklaidos duomenų erdves, t. y. siekti
Europos virtualiosios ir išplėstinės realybės sektorių sąjungos bei rengti diskusijas
ir veikti, kad iki 2050 m. sektoriaus taptų klimato požiūriu neutralus); 3) asmenų ir
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įmonių Europoje įgalėjimą, siekiant užmegzti dialogą su audiovizualiniu sektoriumi,
ugdyti Europos žiniasklaidos talentus, įgalėti Europos gyventojus ir stiprinti reguliavimo
institucijų bendradarbiavimą.
3. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas, pliuralizmas ir laisvė
Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis – tai gebėjimas naudotis žiniasklaida,
suprasti ir kritiškai vertinti įvairius žiniasklaidos ir žiniasklaidos turinio aspektus bei
komunikuoti įvairiose aplinkose. Tai vienas fundamentaliausių ne tik jaunesniosios
kartos, bet ir suaugusiųjų gebėjimų. ES gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis
laiko svarbiu aktyvaus dalyvavimo šiandienos informacinės visuomenės gyvenime
veiksniu. 2016 m. gegužės 30 d. Tarybos išvadose dėl gebėjimo naudotis žiniasklaidos
priemonėmis ir kritinio mąstymo ugdymo pasitelkiant švietimą ir mokymą pabrėžiama,
kad gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis interneto ir socialinės žiniasklaidos
amžiuje svarbesnis nei bet kada ir turi tapti neatsiejama visų lygmenų švietimo
ir mokymo dalimi. Be to, 2019 m. Komisija surengė savo pirmąją ES masto
Gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis savaitę ir sušaukė Gebėjimo naudotis
žiniasklaidos priemonėmis ekspertų grupės posėdį. Šie įvairias suinteresuotąsias
šalis telkiantys posėdžiai rengiami kartą per metus. Gebėjimo naudotis žiniasklaidos
priemonėmis vaidmuo buvo sustiprintas ir 2018 m. peržiūrėtoje AŽPD (33 straipsnio
a punktas ir 28 straipsnio b punktas). Be to, pagal programos „Kūrybiška
Europa“ (2021–2027 m.) paprogramę MEDIA bus inicijuota nauja programa, skirta
gebėjimui naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdyti.
Žiniasklaidos pliuralizmas – tai būtinybė užtikrinti žiniasklaidos kraštovaizdžio
skaidrumą, laisvę ir įvairovę. 2011 m. Europos universitetinis institutas įsteigė
Žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės centrą, kurį bendrai finansavo ES.
Be to, 2016 m. ES sukūrė Žiniasklaidos pliuralizmo observatoriją, kuri veikia
visose valstybėse narėse ir kai kuriose šalyse kandidatėse. Tai mokslinė priemonė,
kuria – naudojantis apibrėžtais rodikliais – nustatoma potenciali grėsmė žiniasklaidos
pliuralizmui. 2018 m. ši observatorija buvo pritaikyta ir modernizuota. Minėtosios
iniciatyvos atskleidžia nenutrūkstamas ES pastangas gerinti žiniasklaidos pliuralizmo
ir žiniasklaidos laisvės Europoje padėtį bei nustatyti, kokie veiksmai būtini ES ar
nacionaliniu lygmeniu.
Siekdama imtis tolesnių veiksmų žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui apsaugoti, Komisija
pateikė Europos žiniasklaidos laisvės aktą – vieną iš naujų politikos iniciatyvų,
numatytų jos 2021 m. spalio 19 d. paskelbtoje 2022 m. darbo programoje. Pagal naująjį
Žiniasklaidos laisvės aktą bus siekiama spręsti klausimą dėl būtinybės kurti reikiamus
mechanizmus, kuriais būtų didinamas veiksmų, turinčių įtakos spaudos kontrolei ir
laisvei, skaidrumas, nepriklausomumas bei atskaitomybė, stiprinamas visuomeninės
žiniasklaidos valdymas ir užkertamas kelias jos politizavimo rizikai.
4. Kitos iniciatyvos
Europos kino paveldas
2005 m. lapkričio 16 d. Parlamentas ir Taryba paskelbė savo rekomendaciją dėl kino
paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo, kurioje paragino
valstybes nares metodiškai rinkti, kataloguoti, išsaugoti ir atkurti ES kino paveldą, kad
jis būtų perduodamas ateities kartoms. Be to, valstybių narių prašoma kas dvejus metus
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informuoti apie tai, ką jos nuveikė, kad Komisija, remdamasi šia informacija, galėtų
parengti įgyvendinimo ataskaitą. Europos audiovizualinio paveldo rėmimas taip pat
aiškiai įvardijamas kaip vienas naujosios 2021–2027 m. programos „Kūrybiška Europa“
paprogramės MEDIA prioritetų.
Maža to, per Kanų kino festivalį ES organizuoja diskusijas ir forumus įvairiausiomis
temomis, apimančiomis filmų finansavimą ir platinimą, auditorijos formavimą ir
inovacijas. 2005 m. ėmė veikti Europos kino forumas – politikų ir audiovizualinio
sektoriaus atstovų struktūrinio dialogo platforma. 2004 m. buvo įsteigtas „Naujojo
ES talento“ apdovanojimas, skirtas jaunųjų Europos režisierių, dalyvavusių pagal
paprogramę MEDIA remtuose mokymuose, kūrybai viešinti. Kylantys menininkai gali
varžytis dėl 2004 m. sukurto apdovanojimo „European Border Breakers Award“,
kuris bendrai finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“. Nuo 2019 m. šis
apdovanojimas vadinasi „Music Moves Europe Talent Awards“.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas yra pabrėžęs, kad ES turėtų skatinti audiovizualinio sektoriaus augimą ir
konkurencingumą, sykiu pripažindama ir jo vaidmenį svariai prisidedant prie kultūros
įvairovės apsaugos.
1. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD)
Parlamento rezoliucijose dėl televizijos, priimtose praeito amžiaus 9 dešimtmetyje
ir paskutiniojo dešimtmečio pradžioje, ne kartą raginta nustatyti bendrus techninius
tiesioginių palydovinių transliacijų ir raiškiosios televizijos standartus. AŽPD priėmimas
2010 m. yra Parlamento ir Tarybos derybų, per kurias buvo atsižvelgta į daugumą
klausimų, iškeltų per Parlamento pirmąjį svarstymą, rezultatas.
Parlamentas labai atidžiai stebi, kaip įgyvendinama ši direktyva. Savo 2013 m.
rezoliucijoje dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo
Parlamentas pateikė keletą pastabų ir rekomendacijų, visų pirma susijusių su
prieinamumu, Europos audiovizualinės produkcijos populiarinimu, nepilnamečių
apsauga, reklama, ateities iššūkiais ir tarptautine konkurencija.
Savo 2013 m. rezoliucijoje dėl televizijos su ryšio galimybėmis Parlamentas ragino
Komisiją įvertinti būtinybę peržiūrėti AŽPD ir kitus tuometinius reikalavimus, nustatytus
teisės aktuose dėl tinklo ir žiniasklaidos. Peržiūros būtinybė pirmiausia buvo siejama
su platformų surandamumo ir nediskriminacinės prieigos prie jų taisyklėmis, platformos
sampratos išplėtimu ir galiojusių priemonių pritaikymu atsižvelgiant į naujus pokyčius.
2014 m. kovo 12 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pasirengimo visiškam
audiovizualinės aplinkos integravimui (reaguodamas į Komisijos Žaliąją knygą tuo
pačiu klausimu). Joje Parlamentas atkreipė dėmesį į rinkų konvergenciją, akcentavo
būtinybę išsaugoti prieigą ir surandamumą bei apsaugoti įvairovę ir finansavimo
modelius. Be to, jis analizavo infrastruktūros ir dažnių, vertybių ir reglamentavimo
sistemos klausimus.
Per įprastą teisėkūros procedūrą, susijusią su 2016 m. Komisijos pradėta AŽPD
peržiūra, Kultūros ir švietimo (CULT) komitetas (atsakingas už šį klausimą),
2017 m. balandžio mėn. balsuodamas dėl savo pranešimo, nusprendė pradėti
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tarpinstitucines derybas su Taryba. Po derybų peržiūrėtas teisės aktas buvo
pradėtas taikyti ne tik transliuotojams, bet ir užsakomųjų vaizdo paslaugų teikėjams,
dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms („Netflix“, „YouTube“, „Facebook“ ir pan.)
bei tiesioginėms internetinėms transliacijoms šiose platformose. Be to, Parlamento
derybininkams pavyko užtikrinti stipresnę vaikų apsaugą, griežtesnes reklamos
taisykles ir reikalavimą, kad bent 30 proc. televizijos kanalais ir užsakomųjų vaizdo
paslaugų platformomis transliuojamo turinio būtų sukurta ES.
2. „Kūrybiška Europa“
Parlamentas savo 2011 m. rezoliucijoje dėl Europos kino skaitmeninių technologijų
eroje ir 2015 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje dėl Europos kino skaitmeniniame
amžiuje reiškia tvirtą paramą Europos kino kūrėjams ir akcentuoja finansinės paramos,
teikiamos pagal 2014–2020 m. programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA,
svarbą. Ypatingas dėmesys atkreipiamas ir į raštingumo kino srityje bei auditorijos
formavimo svarbą.
Jo 2012 m. rugsėjo 11 d. rezoliucijoje dėl audiovizualinių kūrinių platinimo internetu ES
nagrinėjami autorių teisių aspektai ir iššūkiai, kylantys dėl skaitmeninės prieigos prie
audiovizualinių kūrinių. 2017 m. sausio mėn. CULT komitetas priėmė pranešimą dėl
2014–2020 m. programos „Kūrybiška Europa“ ir, savo ruožtu, paprogramės MEDIA,
įgyvendinimo, o 2017 m kovo 2 d. plenariniame posėdyje buvo priimta atitinkama
rezoliucija. Pastarojoje akcentuojama deramo biudžeto, paprastesnių administracinių
procedūrų ir paramos, kad finansavimas būtų prieinamas smulkioms organizacijos ar
projektams, svarba.
Parlamento ir Tarybos susitarimui dėl naujosios programos „Kūrybiška Europa“ buvo
pritarta per 2021 m. sausio 11 d. vykusį CULT komiteto posėdį. 2021 m. gegužės 10 d.
CULT komitetas balsuodamas rekomendavo patvirtinti tekstą, o 2021 m. gegužės 19 d.
plenariniame posėdyje jis buvo priimtas oficialiai.
3. Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektorių rėmimo veiksmų planas
Pranešime savo iniciatyva dėl Komisijos 2020 m. žiniasklaidos veiksmų plano, dėl
kurio CULT komitetas balsavo 2021 m. rugsėjo mėn., ir atitinkamoje rezoliucijoje,
kuri buvo priimta 2021 m. spalio 20 d. plenariniame posėdyje, Parlamento nariai
ragino įsteigti nuolatinį ES naujienų žiniasklaidos fondą Europos žurnalistikos
nepriklausomumui užtikrinti, perspėjo dėl pavojus žiniasklaidos įvairovei, kurį kelia
nuosavybės koncentracija ir valstybės užvaldymas, bei pabrėžė, kad būtina skubiai
spręsti didžiulio ardomojo poveikio, kurį daro pasaulinės interneto platformos, klausimą.
4. Gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis
2008 m. lapkričio mėn. CULT komitetas balsavo dėl pranešimo savo iniciatyva dėl
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeniniame pasaulyje, o 2008 m.
gruodžio 16 d. plenariniame posėdyje buvo priimta atitinkama rezoliucija. Joje
pabrėžiama, kad gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis atlieka pagrindinį
vaidmenį ugdant politinę kultūrą ir skatinant aktyvų Sąjungos piliečių dalyvavimą. Ši
rezoliucija tapo svarbiu žingsniu siekiant tolesnių ES veiksmų šioje srityje.
Parlamento 2019 m. rezoliucijoje dėl užsienio šalių kišimosi į rinkimus bei
dezinformacijos vykstant nacionaliniams ir Europos demokratiniams procesams
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valstybės narės buvo raginamos į savo bendrąsias mokymo programas įtraukti
specialų gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis kursą, kad šis gebėjimas
būtų tobulinamas jau nuo ankstyvo amžiaus. Didelį dėmesį gebėjimo naudotis
žiniasklaidos priemonėmis klausimui Parlamentas skyrė ir savo 2020 m. rezoliucijoje
dėl žiniasklaidos laisvės stiprinimo, kurioje ragino Komisiją ir valstybes nares dėti
daugiau pastangų švietimo politikai, kurią įgyvendinant mokoma naudotis žiniasklaidos
priemonėmis, stiprinti.
5. LUX: Europos publikos kino apdovanojimas
LUX Europos publikos kino apdovanojimas, dar vadinamas LUX publikos
apdovanojimu, – tai naujas apdovanojimas, pakeitęs 2007 m. įsteigtą Europos
Parlamento LUX kino apdovanojimą ir nuo 1997 m. „European Film Academy“ teiktą
žiūrovų simpatijų prizą „People’s Choice Award“. Jo tikslas – skatinti Europos filmų
platinimą ir matomumą visoje ES, pakviečiant Europos publiką aktyviai dalyvauti ir
balsuoti bei pasirūpinant trijų apdovanojimui nominuotų filmų subtitravimu 24-iomis
oficialiosiomis ES kalbomis ir pritaikymu kurčiųjų bei klausos sutrikimų turinčių asmenų
reikmėms.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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