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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti dezinformacím a falešným zprávám, obnovení 
atmosféry důvěry ve sdělovací prostředky a boje proti hrozbám pro demokratické 
politické procesy je třeba přijmout komplexní strategii založenou mimo jiné na mediální 
a informační gramotnosti, jejímž cílem je vybavit občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

2. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a organizacemi občanské 
společnosti vypracovala společné osnovy pro mediální gramotnost a oslovila všechny 
občany prostřednictvím formálního, neformálního a informálního vzdělávání a 
celoživotního učení;

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace vlastnictví sdělovacích prostředků, která 
vede k tomu, že dominantní aktéři v odvětví médií využívají informace k politickým a 
sociálním cílům a že kvalita, rozmanitost a spolehlivost dostupných informací klesá;

4. zdůrazňuje svůj názor, že nediskriminační, komplexní a vyvážené zpravodajství ve 
sdělovacích prostředcích je zásadní pro svobodnou a dobře informovanou společnost v 
Evropě; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly inkluzivní mediální prostředí, 
v němž bude zastoupeno více žen, migrantů, uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit a 
osob se zdravotním postižením v tvůrčích a rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 
snížit v médiích stereotypy;

5. domnívá se, že v boji proti dezinformacím by vždy měly převážit základní zásady 
přístupu k informacím, a zejména svoboda projevu, včetně umělecké svobody;

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní sdělovací prostředky, a zejména sdělovací prostředky veřejné 
služby, mají zvláštní odpovědnost za adekvátní zobrazování kulturní, jazykové, 
společenské a politické rozmanitosti a za důkladné informování občanů o všem, co 
ovlivňuje jejich každodenní životy, včetně politik a zpráv týkajících se EU.


