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SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că, pentru a combate dezinformarea și știrile false, a reinstaura un climat de 
încredere în mass-media și a contracara amenințările la adresa proceselor politice 
democratice, este necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, printre altele, pe educația în 
domeniul informațiilor și al mass-mediei și menită să îi doteze pe cetățeni cu 
competențele necesare pentru a putea evalua în mod critic conținutul media și a 
recunoaște diferența dintre opinie și fapte;

2. invită Comisia să coopereze strâns cu statele membre și cu organizațiile societății civile 
pentru a elabora programe de studii comune în domeniul alfabetizării mediatice, 
adresându-se tuturor cetățenilor prin intermediul educației formale, non-formale și 
informale și al învățării pe tot parcursul vieții;

3. subliniază că pluralismul mass-mediei este serios amenințat atât online, cât și offline din 
cauza concentrării excesive a proprietății asupra mass-mediei, care a rezultat în 
utilizarea de către actori dominanți din sectorul mediatic a informațiilor pentru a-și 
urmări propriile obiective politice și sociale, precum și în scăderea calității, diversității 
și fiabilității informațiilor disponibile;

4. își evidențiază opinia potrivit căreia relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare și 
echilibrate de către instituțiile mass-media sunt esențiale pentru o societate liberă și bine 
informată în Europa; invită Comisia și statele membre să promoveze un sector mediatic 
incluziv, în cadrul căruia mai multe femei, mai mulți migranți și refugiați, precum și 
mai mulți membri ai comunităților LGBTI+ și mai multe persoane cu dizabilități să 
ocupe posturi creative și decizionale, fapt care ar contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

5. este de părere că în lupta împotriva dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna întâietate 
principiile fundamentale privind accesul la informații și, mai presus de toate, privind 
libertatea de exprimare, inclusiv libertatea artistică;

6. subliniază că mass-mediei naționale, îndeosebi celei din serviciul public, îi revine 
responsabilitatea importantă de a reflecta în mod adecvat diversitatea culturală, 
lingvistică, socială și politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni cu privire la toate 
subiectele care prezintă interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv politicile și noutățile 
despre UE.


