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FORSLAG
Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det
vedtager:
1. understreger, at medierne i det moderne samfund som følge af den bemærkelsesværdige
teknologiske udvikling, der har forandret dem radikalt, nu er i stand til i betydelig grad at
påvirke borgernes ideer og adfærd og dermed er uløseligt forbundet med det demokratiske
liv i hvert enkelt land; opfordrer Kommissionen til at respektere disse grundlæggende
værdier i den audiovisuelle model i forbindelse med sit i2010-initiativ og at sørge for, at
der tages hensyn til den særlige rolle, som de audiovisuelle medier, der både er
økonomiske goder og kulturgoder, spiller for den kulturelle mangfoldighed;
2. understreger, at i2010-programmet er et afgørende skridt på vejen mod
informationssamfundet, som skal gøre det muligt for alle at deltage, idet de har den
fornødne teknologi og de nødvendige kundskaber, at bruge den interaktivitet og de nye
former for social omgang, som nettene giver, i praksis og at være kritiske borgere med frie
valgmuligheder;
3. erindrer om vigtigheden af digital konvergens og støtter den målsætning, der blev opstillet
på verdenstopmødet om informationssamfundet (tilsagn fra Tunis, 18.11.2005) om at
fjerne de hindringer, der vanskeliggør landenes økonomiske, sociale og kulturelle
udvikling;
4. mener, at der med henblik på de kommende forslag er behov for en klar definition af de af
Kommissionen anvendte begreber "informationssamfundstjenester", "medier",
"medietjenester" og "audiovisuelle tjenester";
5. bemærker, at informationssamfundet skaber nye former for ansvar for dem, der arbejder
med information og kommunikation, og nye måder, hvorpå borgere fra særlig sårbare
befolkningsgrupper (ældre mennesker, handicappede, enlige eller mennesker i vanskelige
sociale kår m.fl.) kan udøve deres rettigheder, således at de kan drage fuld fordel af
udbredelsen af de nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT);
6. påpeger, at det i forbindelse med den igangværende debat om EU's fremtid er meget
vigtigt, at den institutionelle debat styrker og tydeliggør den europæiske institutionelle
model, men især at institutionerne, og navnlig Kommissionen, i deres fremfærd tydeligt
viser, at de tager hensyn til de mere generelle bekymringer i det demokratiske samfund og
blandt borgerne;
7. foreslår, at der med henblik på at opnå god forvaltning og sikre fuldt borgerskab for alle
europæiske borgere i informationssamfundet gradvis vedtages et charter om e-rettigheder
af de offentlige forvaltninger i Europa i form af et sæt fælles principper og retningslinjer,
der fastlægger de rammer, inden for hvilke alle borgere kan udøve de pågældende
rettigheder; foreslår, at disse principper omskrives til gennemførelsesforanstaltninger og programmer på nationalt og regionalt plan med henblik på at opnå et konkurrencedygtigt
og kompetent samfund i den digitale tidsalder og sikre social og territorial samhørighed;
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8. bemærker, at eftersom overgangen fra analog til digital fremmer en reduktion af antallet af
kommunikationsmidler, bør den ledsages af koordinerede politikker og en passende retlig
ramme for at modvirke den ensretning, som mediekoncentrationen kan skabe;
9. erindrer om, at rimelig og ikke-diskriminatorisk adgang til gennemsigtige, forskelligartede
og fuldstændige oplysninger såvel som tjenester af høj kvalitet, i et sikkert miljø, via
enhver form for telekommunikationstjenester eller -platform - fra internettet til
mobiltelefoner - er en væsentlig forudsætning for at kunne udfolde et aktivt borgerskab i
informationssamfundets tidsalder, som bør være indeholdt i et charter om e-rettigheder;
10. bemærker, at charteret også bør omfatte rettigheder for alle borgere til at kunne forstå og
påvirke de involverede forvaltninger og således til at deltage på lige fod i
beslutningsprocessen og den politiske proces; mener, at rationalisering, omstrukturering,
gennemsigtighed og adgang til offentlige tjenester er afgørende forudsætninger for
udviklingen af et aktivt borgerskab;
11. fremhæver vigtigheden af at opfylde de tekniske forudsætninger for at sikre en ikkediskriminerende adgang til informationssamfundets indhold og forhindre, at der skabes en
digital kløft inden for EU; understreger derfor endnu en gang sine krav om, at der også og
navnlig i relation til API ("application program interfaces") indføres åbne og interoperable
standarder i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet)1;
12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til at sikre, at teknologien
bliver mere tilgængelig for borgerne og lever op til samfundets moralske krav;
13. understreger betydningen af at sikre alle ret til adgang til passende uddannelse og
færdigheder i medierne - især de elektroniske medier, der involverer billeder - og i de nye
interaktive og digitale teknologier for at undgå nye former for social og kulturel
udelukkelse og betragter lige adgang til en frit tilgængelig mediesfære med et rigt og
varieret udbud af indhold som en grundlæggende rettighed for de europæiske borgere;
fremhæver i denne forbindelse den betydning, som public service-radio- og tv-kanalernes
tilbud har for sammenholdet i samfundet, for den demokratiske debat og for pluralismen i
Europa, og kræver, at det også fremover skal sikres, at disse opgaver opfyldes;
14. understreger, at produktion af indhold, der respekterer den kulturelle og sproglige
mangfoldighed, giver mulighed for at skabe nye kompetencer og nye arbejdspladser i alle
25 medlemsstater, navnlig inden for design og ideudvikling, og at disse nye erhverv skal
kunne udvikles på grundlag af harmoniserede regler, der giver økonomisk og retlig
sikkerhed;
15. understreger betydningen af en specialiseret uddannelse inden for informations- og
kommunikationsteknologier af såvel de unge i skolerne som voksne i almindelighed og
kvinder i særdeleshed inden for rammerne af livslang læring, således at de får de fornødne
kundskaber og bliver i stand til at bruge den moderne teknologi på professionelt og socialt
plan;
1

EFT L 108 af 24.2.2002, s. 33.
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16. mener, at medieuddannelsen allerede i en tidlig alder bør give borgerne de nødvendige
tekniske og andre former for redskaber til at kunne fortolke den stadig større mængde
informationer og kommunikation, som de udsættes for, kritisk og udnytte den til egen
fordel, jf. Europarådets henstilling 1466 (2000); fremhæver desuden, at borgerne gennem
denne uddannelsesproces vil blive sat i stand til at udfærdige budskaber og udvælge de
medier, der egner sig bedst for deres kommunikation, hvorved de vil blive i stand til at
udøve deres ret til informations- og ytringsfrihed fuldt ud;
17. mener, at public service-ydelser i informationssamfundet klart bør afspejle de enkelte
brugeres og gruppers stadig mere sofistikerede behov, og at udbyderne derfor i passende
omfang bør opfylde disse behov med effektive og skræddersyede tjenester;
18. mener, at der i forbindelse med gennemførelsen af i2010-programmet bør foretages en
analyse af de økonomiske, kulturelle og sociale virkninger af overgangen til
informationssamfundet, og at der navnlig bør tages hensyn hertil i de europæiske
forskningsprogrammer (finansielle overslag for FU og for innovation og
konkurrenceevne);
19. finder, at tænkepausen for de europæiske institutioner bør være en velkommen anledning
til i deres lovgivning og politikker at tilgodese og afspejle borgernes mere generelle
bekymringer;
20. understreger vigtigheden af, at der skabes et passende miljø for små og mellemstore
virksomheder, som er rygraden i den europæiske økonomi, således at de kan udnytte deres
innovative og kreative potentiale fuldt ud;
21. opfordrer Kommissionen til at investere sine forskningsressourcer i en vurdering af
informationssamfundets indvirkning på det europæiske samfund og den europæiske
kultur;
22. kræver, at man i konvergensens, mobilitetens og interaktivitetens tidsalder i forbindelse
med alle politiske beslutninger, herunder beslutninger truffet i EU, det være sig i
forbindelse med definitionen af en lovramme for de tjenester og det indhold, der udsendes
af de nye medier, eller i forbindelse med infrastrukturforanstaltninger eller regler om
konkurrence eller støtte, fuldt ud overholder Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder og UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme
af mangfoldigheden i de kulturelle udtryk, hvorefter medlemsstaterne både har pligt til at
beskytte og fremme den kulturelle mangfoldighed og de audiovisuelle mediers dobbelte
karakter som økonomisk gode og kulturgode; minder om, at informationssamfundet og
IKT med den rette styring kan være et meget positivt instrument til styrkelse og
beskyttelse af den kulturelle og sproglige mangfoldighed;
23. fremhæver, at IKT og informationssamfundet med den rette styring kan bidrage til at
mindske de sociale forskelle og den digitale kløft samt fremme den sociale og territoriale
samhørighed;
24. påpeger, at Kommissionen i forbindelse med sin fortolkning og anvendelse af reglerne
vedrørende infrastrukturen for de elektroniske medier er forpligtet til at sikre og fremme
pluralismen i medierne;
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25. henviser til sit gentagne gange fremsatte krav til Kommissionen om en grønbog om
koncentration af ejerskabet til medier og respekt for principperne om informationsfrihed
og pluralisme, som er et nødvendigt debatredskab på et tidspunkt med store teknologiske
og markedsmæssige forandringer; beklager fraværet af denne grønbog i i2010arbejdsplanen.
26. opfordrer Kommissionen til at udforme en reguleringsramme for internettet, eftersom
dette er den bærende faktor i en økonomi baseret på information;
27. bifalder Kommissionens forslag om at iværksætte en strategi for et sikkert
informationssamfund i 2006 med henblik på at øge ikke blot investorernes, men også
brugernes tillid til og tro på internettjenesterne hvad angår bedrageri (ved køb), ulovligt og
skadeligt indhold (for at beskytte børn og den menneskelige værdighed og samtidig
beskytte privatlivets fred) og hvad angår tekniske mangler (med henblik på en effektiv
anvendelse af IKT);
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