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Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pabrėžia, kad šiuo metu žiniasklaida dėl ypatingos technologinės pažangos, kuri ją 
visiškai pakeitė, gali svariai veikti žmonių mintis ir elgesį ir todėl ji tapo neatskiriama 
kiekvienos šalies demokratinio gyvenimo dalimi; ragina Komisiją laikytis šių 
pagrindinių audiovizualinio modelio vertybių savo i2010 iniciatyvoje ir užtikrinti, 
kad būtų deramai atsižvelgta į garso ir vaizdo žiniasklaidos – ir ekonominio, ir 
kultūrinio turto – specifinę įtaką kultūrinei įvairovei;

Or. de

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 2
1 dalis

1. pabrėžia, kad šiuo metu žiniasklaida dėl ypatingos technologinės pažangos, kuri ją 
visiškai pakeitė, gali svariai veikti žmonių mintis ir elgesį ir todėl ji tapo neatskiriama 
kiekvienos šalies demokratinio gyvenimo dalimi; kad elektroninis prieinamumas turi 
būti pagrįstas pagarba žmogaus teisėms;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 3
1a dalis (nauja)

1a. pabrėžia, kad i2010 programa bus lemiama pereinant į naują informacinės 
visuomenės kūrimo etapą, kuriame bus siekiama, kad kiekvienas taptų šios 
visuomenės dalyviu, suteikiant reikalingas technologijas ir žinias, taip pat vartotoju, 
pasitelkiant interaktyvumo ir tinklų teikiamų naujų socialumo formų praktiką, ir 
galiausiai – kritišku, mąstančiu piliečiu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Manolis Mavrommatis

Pakeitimas 4
1a dalis (nauja)

1a. primena skaitmeninės konvergencijos svarbą ir pritaria, kad būtų šalinamos kliūtys, 
trukdančios įgyvendinti valstybių narių ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą, –
toks tikslas buvo nustatytas Pasaulio viršūnių susitikime informacinės visuomenės 
klausimais (Tuniso įsipareigojimas, 2005 m. lapkričio 18 d.);

Or. el

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad prieš priimant kitus pasiūlymus būtina tiksliai apibrėžti tokias Komisijos 
vartojamas sąvokas: informacinės visuomenės paslaugos, žiniasklaida, žiniasklaidos 
paslaugos ir audiovizualinės paslaugos;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 6
2 dalis

2. pažymi, kad informacinės visuomenės susikūrimo išvakarėse randasi naujų 
informacijos ir komunikacijos sričių veikėjų atsakomybės formų ir naujų piliečių 
teisių įgyvendinimo formų (išbraukta), kurios jiems leidžia visiškai išnaudoti 
informacijos ir komunikacijos technologijų tobulinimo teikiamą naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 7
2 dalis

2. pažymi, kad informacinės visuomenės susikūrimo išvakarėse randasi naujų 
informacijos ir komunikacijos sričių veikėjų atsakomybės formų ir naujų piliečių 
teisių, ir jas būtina užtikrinti visiems visuomenės nariams, ypač labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims (pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems, vienišiems, 
turintiems socialinių problemų ir t. t.), siekiant, kad jie visiškai pasinaudotų 
informacijos ir komunikacijos technologijų tobulinimo teikiama nauda;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 8
2a dalis (nauja)

2a. pažymi, kad, vykstant dabartinėms diskusijoms dėl Europos Sąjungos ateities, 
reikia, kad institucinės diskusijos sustiprintų ir tiksliau apibrėžtų Europos 
institucinį modelį, taip pat kad tiek visos institucijos kartu, tiek Europos Komisija 
savo veiksmais aiškiai įrodytų, jog rūpinasi įvairiapusėmis piliečių demokratijos 
problemomis;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 9
3 dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 10
3 dalis

3. mano, kad, atsižvelgiant į išskirtinę socialinę ir demokratinę šių klausimų svarbą, 
norint rasti sprendimą, reikia (išbraukta) peržengti siauras rinka pagrįsto požiūrio 
ribas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 11
3a dalis (nauja)

3a. siūlo, kad, siekiant gero valdymo ir norint visiems europiečiams užtikrinti pilietybės 
integralumą informacinėje visuomenėje, Europos viešojo administravimo įstaigos 
palaipsniui priimtų Elektroninių teisių chartiją, kaip bendrą principų ir gairių 
sistemą, numatančią galimybę visiems piliečiams naudotis šiomis teisėmis; siūlo, 
kad šie principai būtų realizuoti veiksmuose ir taikomosiose programose 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu, siekiant sukurti konkurencingą ir kompetentingą 
skaitmeninės eros visuomenę ir užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 12
3a dalis (nauja)

3a. kadangi perėjimas nuo analoginių prie skaitmeninių technologijų didina sklaidos 
priemonių pajėgumus, jis turi būti atliktas suderinus politikos sritis ir pritaikius 
teisės aktus, siekiant išvengti suvienodėjimo, galinčio atsirasti dėl žiniasklaidos 
priemonių sutelkimo;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 13
4 dalis

4. primena, kad prieiga prie skaidrios, daugialypės ir išsamios informacijos, taip pat 
aukštos kokybės paslaugų patikimomis sąlygomis naudojant bet kokią 
telekomunikacijų paslaugą ir platformą – pradedant internetu ir baigiant 
mobiliaisiais telefonais – yra viena iš pagrindinių aktyvių informacinės visuomenės 
piliečių teisių, kurią reikia įtraukti į Elektroninių teisių chartiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 14
4 dalis

4. primena, kad viena iš pagrindinių aktyvių informacinės visuomenės piliečių teisių yra 
teisė lygiai ir nediskriminuojamai naudotis pagrindine infrastruktūra ir 
technologijomis, kurios turi būti pagrįstos atviromis ir tarpusavyje derančiomis 
normomis, ir ši teisė glaudžiai susijusi su galimybe veiksmingai, paprastai ir skaidriai 
naudotis viešosiomis paslaugomis bei galimybe visiems piliečiams dalyvauti priimant 
sprendimus visais lygmenimis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 15
4a dalis (nauja)

4a. tvirtina, kad chartijoje taip pat turi būti numatytos teisės piliečiams išmanyti 
administracijos įstaigų veiklą, bendrauti su jomis, lygiateisiškai dalyvauti priimant 
sprendimus, taip pat dalyvauti politiniuose procesuose; mano, kad racionalizavimas, 
atnaujinimas, skaidrumas ir prieiga prie viešųjų paslaugų yra esminės aktyvaus 
pilietiškumo vystymosi sąlygos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 16
4a dalis (nauja)

4a. pabrėžia techninių sąlygų svarbą užtikrinant nediskriminuojančią prieigą prie 
informacinei visuomenei skirtos informacijos ir siekiant išvengti skaitmeninės 
takoskyros Europos Sąjungos viduje; dar kartą pabrėžia, kad reikalingos atviros ir 
tarpusavyje derančios normos, ypač investicijų skatinimo agentūrų veikloje, kaip 
numatyta 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/21/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva) 18 straipsnyje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Manolis Mavrommatis

Pakeitimas 17
4a dalis (nauja)

4a. ragina Komisiją prižiūrėti technologijų naudojimą pramogų tikslais, kad jos būtų 
geriau prieinamos piliečiams ir atitiktų visuomenės moralės normas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 18
5 dalis

5. pabrėžia, kad labai svarbu visiems užtikrinti vienodą galimybę gauti reikiamą 
išsilavinimą ir žinių, kaip naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač elektroninėmis, 
kurios perteikia vaizdus, ir naujomis interaktyviosiomis bei skaitmeninėmis 
priemonėmis, siekiant išvengti naujų socialinės ir kultūrinės atskirties formų, ir mano, 
kad vienoda prieiga prie laisvai pasiekiamo žiniasklaidos pasaulio, prie įvairaus 
turinio informacijos yra viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių; todėl pabrėžia 
visuomeninio radijo programų vaidmenį socialinei sanglaudai, demokratiškoms 
diskusijoms bei pliuralizmui Europoje ir reikalauja, kad ir ateityje šios misijos būtų 
užtikrintai vykdomos;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 19
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad kultūriškai ir kalbiškai diferencijuota informacija skatina naujas 
galimybes, kuria naujas darbo vietas, pradedant idėjomis ir baigiant jų realizavimu 
visų 25 valstybių narių teritorijoje; tai turi būti deramai reglamentuota, užtikrinant 
ekonominę ir teisinę apsaugą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Manolis Mavrommatis

Pakeitimas 20
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia didžiulę specialiojo parengimo informacijos ir komunikacijos technologijų 
(IKT) srityje svarbą tiek jaunimo (vidurinėse), tiek suaugusiųjų mokyklose, ir ypač 
moterims, taikant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, siekiant geresnio 
informavimo ir gebėjimo naudotis šiuolaikiškomis priemonėmis profesiniu ir 
socialiniu lygiais;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marielle De Sarnez

Pakeitimas 21
6 dalis

6. mano, kad, kaip numatyta Europos Tarybos rekomendacijoje Nr. 1466(2000), mokant 
naudotis žiniasklaidos priemonėmis, piliečiams nuo jauniausio amžiaus reikia 
suteikti būtinas technines ir kitas priemones, kad piliečiai galėtų kritiškai priimti 
informaciją ir pasinaudoti nuolat didėjančiais informacijos ir pranešimų srautais; taip 
pat mano, kad taip išmokę naudotis žiniasklaidos priemonėmis piliečiai gebės kurti 
aiškius ir tikslius pranešimus bei pasirinkti jiems tinkamiausias žiniasklaidos 
priemones ir  taip visiškai naudosis savo informacijos ir išraiškos laisvėmis;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 22
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad viešosios paslaugos informacinėje visuomenėje turi atitikti vis 
sudėtingesnius pavienių vartotojų ir jų grupių poreikius, todėl jos turi būti 
grindžiamos atitinkama aprūpinimo sektoriaus reakcija į šiuos poreikius, siekiant 
kurti efektyvias ir specialiai pritaikytas paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Catherine Trautmann

Pakeitimas 23
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad i2010 programos įgyvendinimą turi lydėti ekonominių, kultūrinių ir 
socialinių perėjimo į informacinę visuomenę pokyčių analizė; mano, kad į tai turi 
būti atsižvelgiama Europos mokslinių tyrimų programose (Mokslinių tyrimų ir 
plėtros pagrindų programa (PCRD), Tarptautinio bendradarbiavimo programa 
(PIC));

Or. fr

Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 24
6a dalis (nauja)

6a. džiaugiasi, kad svarstymų laikotarpis suteikė Europos institucijoms galimybę 
teisėkūros procese atsižvelgti į įvairiapuses piliečių problemas ir tai atspindėti savo 
politikos srityse;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 25
6b dalis (nauja)

6b. pabrėžia, kaip svarbu sukurti reikiamas sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
kurios yra Europos ekonomikos atrama, siekiant suteikti joms galimybę išnaudoti 
visą savo inovacijų ir kūrybingumo potencialą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 26
6b dalis (nauja)

6b. mano, kad teisinės sąlygos taip pat daro įtaką žiniasklaidos pliuralizmo atsiradimui 
ir išlikimui;

Or. es

Pakeitimą pateikė Giulietto Chiesa

Pakeitimas 27
6c dalis (nauja)

6c. ragina Komisiją pasitelkti savo tyrimų išteklius ir įvertinti informacinės 
visuomenės poveikį Europos visuomenei ir kultūrai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Helga Trüpel

Pakeitimas 28
7 dalis

7. reikalauja, kad šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje priimant bet 
kokius Europos Sąjungos politinius sprendimus – tiek reglamentuojant naujųjų 
žiniasklaidos priemonių paslaugas ir informacijos turinį, tiek infrastruktūros 
priemones ar konkurencijos teises ir valstybės paramą – būtų visiškai atsižvelgiama į 
UNESCO konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo, kai kalbama apie kultūrinės įvairovės apsaugos ir skatinimo priemones 
valstybėse narėse ir dvejopą vaizdo ir garso žiniasklaidos priemonių pobūdį –
ekonominį ir kultūrinį turtą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ruth Hieronymi

Pakeitimas 29
7 dalis

7. reikalauja, kad šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje priimant bet 
kokius politinius sprendimus, taip pat priimamus ir Europos Sąjungos viduje – tiek 
reglamentuojant naujųjų žiniasklaidos priemonių paslaugas ir informacijos turinį, tiek 
reguliuojant infrastruktūrą ar konkurencijos teises ir valstybės paramą – būtų 
visiškai atsižvelgiama į UNESCO konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, kuria valstybės narės įpareigojamos saugoti ir 
skatinti kultūrinę įvairovę ir dvejopą vaizdo ir garso žiniasklaidos priemonių pobūdį 
– tiek kaip ekonominį, tiek kaip kultūrinį turtą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Badia I Cutchet

Pakeitimas 30 
7 dalis

7. reikalauja, kad reglamentuojant naujųjų žiniasklaidos priemonių paslaugas ir 
informacijos turinį šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje, būtų 
visiškai atsižvelgiama į UNESCO konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, kadangi tinkamai valdoma informacinė visuomenė 
ir informacijos bei komunikacijos technologijos (IKT) gali labai pasitarnauti 
stiprinant ir saugant kultūrinę ir kalbinę įvairovę;

Or. es

Pakeitimą pateikė Manolis Mavrommatis

Pakeitimas 31
7 dalis

7. reikalauja, kad reglamentuojant naujųjų žiniasklaidos priemonių paslaugas ir 
informacijos turinį šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje, būtų 
visiškai atsižvelgiama į UNESCO konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo, kuri yra svarbi daugiakultūrės visuomenės apsaugos 
priemonė;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Marielle De Sarnez

Pakeitimas 32
7 dalis

7. reikalauja, kad reglamentuojant naujųjų žiniasklaidos priemonių paslaugas ir 
informacijos turinį šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje, būtų 
visiškai atsižvelgiama į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją ir į UNESCO 
konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Badia I Cutchet

Pakeitimas 33
7a dalis (nauja)

7a. pažymi, kad tinkamas IKT ir informacinės visuomenės valdymas gali padėti 
sumažinti socialinius skirtumus ir skaitmeninę takoskyrą socialinės ir teritorinės 
sanglaudos naudai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 34
7a dalis (nauja)

7a. primena, kad interpretuodama ir taikydama standartus, susijusius su elektroninės 
žiniasklaidos infrastruktūra, Komisija privalo užtikrinti ir skatinti žiniasklaidos 
pliuralizmą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Luis Herrero-Tejedor

Pakeitimas 35
7b dalis (nauja)

7b. primena, kad, kaip aukšto lygio grupė informacinės visuomenės klausimais jau yra 
pažymėjusi Bangemann pranešime1 „Europa ir pasaulio informacinė visuomenė“, 

  
1 Europos Komisijos aukšto lygio grupės pranešimas „Informacinė visuomenė“, vadovaujant Martin Bangemann 
– tuometiniam Europos Bendrijų Komisijos nariui, atsakingam už pramonę ir telekomunikacijas.
Pranešimas „Europa ir pasaulio informacinė visuomenė“. Europos Vadovų Tarybos paprašytas pristatyti Europos 
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reikia nedelsiant išsiaiškinti, kaip išvengti nacionalinių teisės aktų žiniasklaidos 
priemonių nuosavybės srityje skirtumų, kenkiančių vidaus rinkai; mano, kad turi 
būti parengti efektyvūs pliuralizmo ir konkurencijos apsaugos standartai;

Or. es

Pakeitimą pateikė Manolis Mavrommatis

Pakeitimas 36
8a dalis (nauja)

8a. prašo Komisijos sukurti interneto reglamentavimo sistemą, kadangi tai yra ateities 
ekonominių ir kitokių sprendimų priėmimo priemonė;

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Badia I Cutchet

Pakeitimas 37
8a dalis (nauja)

8a. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu sukurti patikimos informacinės visuomenės 
strategiją 2006 metais, siekiant išsklaidyti nepasitikėjimą interneto paslaugomis ne 
tik tarp investuotojų, bet ir tarp vartotojų – tiek dėl sukčiavimo (perkant), neteisėtos 
ir žalingos informacijos (nepilnamečių, žmogaus orumo ir privataus gyvenimo 
apsauga), tiek dėl technologijų gedimo (siekiant efektyvaus ir veiksmingo IKT 
naudojimo);

Or. es

    
Vadovų Tarybos susitikime Korfu (1994 m. birželio 24–25 d.).


