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Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 1
Ustęp 1

1. podkreśla, że we współczesnych społeczeństwach media, ze względu na niezwykły 
rozwój technologiczny, który radykalnie je przeobraził, są obecnie w stanie 
warunkować w znaczący sposób poglądy i zachowanie obywateli i że są one zatem 
nierozerwalnie związane z życiem demokratycznym każdego kraju; zwraca się do 
Komisji o respektowanie podstawowych wartości modelu audiowizualnego w 
ramach swojej inicjatywy i2010 i o zapewnienie należytego wzięcia pod uwagę 
szczególnej roli mediów audiowizualnych, będących jednocześnie dobrem 
gospodarczym i dobrem kultury, pod względem różnorodności kulturowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 2
Ustęp 1

1. podkreśla, że we współczesnych społeczeństwach media, ze względu na niezwykły 
rozwój technologiczny, który radykalnie je przeobraził, są obecnie w stanie 
warunkować w znaczący sposób poglądy i zachowanie obywateli i że są one zatem 
nierozerwalnie związane z życiem demokratycznym każdego kraju; że „e-dostępność” 
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musi opierać się na podstawie, jaką są prawa człowieka;

Or. fr

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 3
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że program i2010 stanowi decydujący etap w powstawaniu społeczeństwa 
informacyjnego, który ma umożliwić wszystkim odgrywanie czynnej roli dzięki 
udostępnieniu technologii i wiedzy, odgrywanie roli użytkownika poprzez 
doświadczenie interaktywności oraz nowych form aktywności towarzyskiej, które 
oferowane są przez sieci kontaktów oraz roli obywatela krytycznego, dysponującego 
wolnością wyboru;

Or. fr

Poprawkę złożył Manolis Mavrommatis

Poprawka 4
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina o wadze konwergencji cyfrowej i popiera zniesienie przeszkód stojących 
na drodze do zrealizowania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
państw, obranego za cel w czasie Światowego Szczytu Społeczeństwa 
Informacyjnego (zobowiązanie z Tunisu – 18 listopada 2005 r.);

Or. el

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa za niezbędne, z punktu widzenia innych projektów, aby precyzyjnie 
zdefiniowano takie określenia stosowane przez Komisję jak „usługi społeczeństwa 
informacyjnego”, „media”, „usługi mediów”, „usługi audiowizualne”;

Or. de
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Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 6
Ustęp 2

2. zauważa, że nadejście społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe 
odpowiedzialności dla tych, którzy zajmują się informacją i komunikacją oraz nowe 
sposoby wypełniania praw obywatelskich, które (skreślenie) umożliwiłyby 
obywatelom korzystanie w pełni z upowszechnienia nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 7
Ustęp 2

2. zauważa, że nadejście społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe 
odpowiedzialności dla tych, którzy zajmują się informacją i komunikacją oraz nowe 
prawa obywatelskie, które należy zagwarantować wszystkim członkom 
społeczeństwa, zwłaszcza społecznościom najsłabszym (osobom starszym, 
niepełnosprawnym, osobom wyizolowanym, o trudnej sytuacji socjalnej...) tak, aby 
mogli oni w pełni skorzystać z upowszechnienia nowych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

Or. fr

Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 8
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca uwagę na to, że w ramach aktualnej debaty nad przyszłością Unii 
Europejskiej, byłoby bardzo właściwe, by dyskusja instytucjonalna wzmocniła i 
rozjaśniła instytucjonalny model europejski, a zwłaszcza, by ogólnie wszystkie 
instytucje, a w szczególności Komisja Europejska, postępowały w sposób, który 
dowodziłby jasno o ich zatroskaniu o szersze problemy obywatelskie dotyczące 
demokracji;

Or. eees
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Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 9
Ustęp 3

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 10
Ustęp 3

3. stwierdza, że w celu znalezienia rozwiązania tej problematyki (skreślenie) oraz z 
uwagi na jej wyjątkową wartość społeczną i demokratyczną, należy wyjść poza 
wąskie granice perspektywy rynkowej;

Or. de

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 11
Ustęp 3 a (nowy)

3a. proponuje, by w celu osiągnięcia dobrego zarządzania i zapewnienia wszystkim 
Europejczykom pełni praw obywatelskich w społeczeństwie informacyjnym, 
europejskie administracje publiczne przyjmowały stopniowo kartę e-praw oraz 
wspólny zbiór zasad i ukierunkowań określających ramy, w których obywatele będą 
z tych praw korzystać; proponuje, by zasady te zostały zrealizowane w działaniach i 
programach wdrażających na poziomie krajowym i regionalnym tak, aby 
doprowadzić do powstania konkurencyjnego i posiadającego odpowiednie 
kompetencje społeczeństwa ery cyfrowej oraz zapewnić spójność społeczną i 
terytorialną;

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 12
Ustęp 3 a (nowy)

3a. odnotowuje, że migracja z nośników analogowych na cyfrowe, sprzyjając 
zmniejszeniu środków przekazu, musi zostać przeprowadzona zgodnie ze 
skoordynowanymi politykami i w odpowiednich ramach prawnych tak, aby oprzeć 
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się uniformizacji, która mogłaby powstać z powodu koncentracji w mediach;

Or.fr

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 13
Ustęp 4

4. przypomina, że dostęp do przejrzystych, wielorakich i wyczerpujących informacji, jak 
również do wysokiej jakości usług, w otoczeniu budzącym zaufanie, za 
pośrednictwem usług jakiejkolwiek platformy telekomunikacyjnej, od Internetu po 
telefony komórkowe, jest nieodzownym prawem do korzystania z aktywnego 
obywatelstwa w erze społeczeństwa informacyjnego, które ma być zawarte w karcie 
e-praw;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 14
Ustęp 4

4. przypomina, że równy i niedyskryminujący dostęp do podstawowych infrastruktur i 
technologii, który powinien opierać się na otwartych i kompatybilnych zasadach,
stanowi prawo nieodzowne do korzystania z aktywnego obywatelstwa w erze 
społeczeństwa informacyjnego, jako że jest ściśle związany z możliwością jak 
najbardziej skutecznego, prostego i przejrzystego dostępu do usług publicznych oraz z 
możliwością udziału wszystkich obywateli w procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach;

Or. de

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 15
Ustęp 4 a (nowy)

4a. stwierdza, że w karcie powinny być również zawarte przysługujące wszystkim 
obywatelom prawa gwarantujące możliwość zrozumienia zaangażowanych instytucji 
i w konsekwencji partnerskiego współdziałania z nimi w procesie podejmowania 
decyzji oraz w działaniach politycznych; jest zdania, że racjonalizacja, redefinicja, 
przejrzystość oraz dostęp do usług publicznych są niezbędnymi warunkami rozwoju 
aktywnie udzielającego się społeczeństwa obywatelskiego;
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Or. en

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 16
Ustęp 4 a (nowy)

4a. podkreśla znaczenie, jakiego nabrały warunki techniczne w zakresie zapewnienia 
niedyskryminującego dostępu do treści społeczeństwa informacyjnego, jak i 
zapobieżenia powstaniu przepaści w dostępie do technologii cyfrowej wewnątrz Unii 
Europejskiej; w konsekwencji podkreśla raz jeszcze swój wymóg dotyczący 
otwartych i kompatybilnych zasad, również konkretnie w dziedzinie API, zgodnie z 
art. 18 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usługi łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa);

Or. de

Poprawkę złożył Manolis Mavrommatis

Poprawka 17
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję do obrony tej strony technologii, która dostarcza rozrywki tak, aby 
uczynić ją bardziej przystępną dla obywateli i zgodną z moralnymi potrzebami 
społeczeństwa;

Or. el

Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 18
Ustęp 5

5. podkreśla znaczenie zagwarantowania wszystkim prawa dostępu do odpowiedniej 
edukacji i alfabetyzacji medialnej- zwłaszcza w zakresie mediów elektronicznych, 
które przekazują obrazy- jak też dotyczącej nowych technologii interaktywnych i 
cyfrowych w celu uniknięcia nowych form wykluczenia społecznego i kulturalnego 
oraz uważa, że jednakowy dostęp do mediów, za pomocą nieograniczonego odbioru,
oraz do wysokiej jakości zróżnicowanych treści jest podstawowym prawem obywateli
europejskich; podkreśla w tym kontekście role, jaką odgrywają programy 
publicznych stancji radiowych pod względem społecznej spójności, demokratycznej 
debaty i pluralizmu w Europie oraz wymaga, by spełnianie tych zadań zostało 
zapewnione również na przyszłość;
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Or. de

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 19
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla fakt, że produkcja treści respektujących różnorodność kulturową i 
językową jest okazją do wspierania nowych umiejętności i nowych zawodów, 
zwłaszcza w dziedzinie projektowania i tworzenia, na całym obszarze 25 Państw 
Członkowskich; oraz, że nowe zawody powinny mieć możliwość rozwoju w 
zharmonizowanych ramach regulacyjnych, które zapewnią im trwałość pod 
względem gospodarczym i prawnym;

Or. fr

Poprawkę złożył Manolis Mavrommatis

Poprawka 20
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla fundamentalną rolę konkretnego wykształcenia w dziedzinie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) zarówno młodzieży szkolnej, jak i 
dorosłych w ogólności, a szczególności kobiet, w ramach uczenia się przez całe życie 
tak, aby zapewnić im wiedzę o współczesnych środkach i umiejętność ich 
wykorzystywania;

Or. el

Poprawkę złożyła Marielle De Sarnez

Poprawka 21
Ustęp 6

6. uważa, że edukacja medialna musi polegać na dostarczaniu obywatelom, od 
najmłodszego wieku, środków technicznych i innych, które umożliwiłyby im 
krytyczną interpretację i wykorzystywanie coraz większej ilości informacji i 
komunikacji, jakimi są zalewani, tak jak zostało to potwierdzone w zaleceniu nr 1466 
(2000) Rady Europy; podkreśla ponadto, że dzięki wspomnianemu procesowi 
kształcenia obywatele będą w stanie tworzyć przekazy i selekcjonować media 
najodpowiedniejsze do ich komunikowania, stając się tym samym zdolnymi do 
korzystania w pełni z ich prawa do wolności informacji i wypowiedzi;

Or. fr
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Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 22
Ustęp 6 a (nowy)

6a. uważa, iż w społeczeństwie informacyjnym, usługi publiczne powinny dostosowywać 
się do coraz bardziej złożonych potrzeb użytkownika indywidualnego oraz grup 
użytkowników i w konsekwencji opierać się na odpowiedniej reakcji sektora 
zaspokajającego te potrzeby, zmierzając do skutecznego projektowania na miarę 
potrzeb w ramach danej usługi;

Or. en

Poprawkę złożyła Catherine Trautmann

Poprawka 23
Ustęp 6 a (nowy)

6a. jest zdania, że realizacji programu i2010 powinna towarzyszyć analiza skutków 
przejścia do społeczeństwa informacyjnego pod względem gospodarczym, 
kulturowym i społecznym; uważa, że należy wziąć je pod uwagę w szczególności w 
europejskich programach badawczych (FPRD, CIP);

Or. fr

Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 24
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wyraża zadowolenie z faktu, iż dzięki okresowi refleksji instytucje europejskie będą 
mogły ustanowić prawa w trosce o szersze problemy obywatelskie dotyczące 
demokracji i uwzględnić je w swoich politykach;

Or. es

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 25
Ustęp 6 b (nowy)

6b. podkreśla, iż należy stworzyć odpowiednie otoczenie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, będących podstawą gospodarki europejskiej, aby umożliwić im 
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wykorzystywanie w pełni ich potencjału w dziedzinie innowacyjności i 
wynalazczości;

Or. en

Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 26
Ustęp 6 b (nowy)

6b. jest zdania, że otoczenie prawne również ma wpływ na powstawanie i na trwałość 
pluralizmu w mediach;

Or. es

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 27
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa Komisję do zaangażowania środków przeznaczonych na badania naukowe w 
ocenę wpływu społeczeństwa informacyjnego na społeczeństwo i kulturę europejską;

Or. en

Poprawkę złożyła Helga Trüpel

Poprawka 28
Ustęp 7

7. domaga się, aby w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności, wszystkie 
decyzje polityczne podejmowane wewnątrz Unii Europejskiej – zarówno podczas 
określenia ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych przez nowe 
media, jak i w dziedzinie środków infrastrukturalnych lub w dziedzinie prawa 
konkurencji i pomocy publicznej, w pełni przestrzegały Konwencję UNESCO o 
ochronie i promocji różnorodności treści kulturowych i wypowiedzi artystycznych,
zwłaszcza w kontekście środków ochrony i wspierania różnorodności kulturowej w 
Państwach Członkowskich oraz dwojakiego charakteru mediów audiowizualnych 
jako dóbr gospodarczych i dóbr kultury;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ruth Hieronymi

Poprawka 29
Ustęp 7

7. domaga się, aby w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności, wszystkie 
decyzje polityczne podejmowane wewnątrz Unii Europejskiej – zarówno podczas 
określenia ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych przez nowe 
media, jak i w dziedzinie regulacji infrastrukturalnych lub w dziedzinie prawa 
konkurencji i pomocy publicznej, w pełni przestrzegały Konwencję UNESCO o 
ochronie i promocji różnorodności treści kulturowych i wypowiedzi artystycznych,
która określa zobowiązanie Państw Członkowskich do ochrony i wspierania 
różnorodności kulturowej oraz dwojakiego charakteru mediów audiowizualnych 
jako dóbr gospodarczych i dóbr kultury;

Or. de

Poprawkę złożyła Maria Badia I Cutchet

Poprawka 30
Ustęp 7

7. domaga się, aby określenie ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych 
przez nowe media w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności w pełni 
przestrzegało Konwencji UNESCO o ochronie i promocji różnorodności treści 
kulturowych i wypowiedzi artystycznych; uwzględniwszy fakt, że dobrze zarządzane 
społeczeństwo informacyjne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 
mogą być bardzo pozytywnym narzędziem wzmacniania i ochrony różnorodności 
kulturowej i wielojęzyczności;

Or. es

Poprawkę złożył Manolis Mavrommatis

Poprawka 31
Ustęp 7

7. domaga się, aby określenie ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych 
przez nowe media w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności w pełni 
przestrzegało Konwencji UNESCO o ochronie i promocji różnorodności treści 
kulturowych i wypowiedzi artystycznych; jako ważne narzędzie ochrony 
wielokulturowego społeczeństwa;

Or. el
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Poprawkę złożyła Marielle De Sarnez

Poprawka 32
Ustęp 7

7. domaga się, aby określenie ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych 
przez nowe media w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności w pełni 
przestrzegało Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencję UNESCO o 
ochronie i promocji różnorodności treści kulturowych i wypowiedzi artystycznych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Badia I Cutchet

Poprawka 33
Ustęp 7 a (nowy)

7a. zwraca uwagę na fakt, że dobre zarządzanie ICT i społeczeństwem informacyjnym 
może przyczynić się do zmniejszenia różnic społecznych oraz podziału społeczeństwa 
związanego z dostępem do technologii cyfrowej, z korzyścią dla spójności społecznej 
i terytorialnej;

Or. es

Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 34
Ustęp 7 a (nowy)

7a. przypomina, że Komisja zobowiązana jest do zagwarantowania pluralizmu w 
mediach oraz do wspierania go poprzez interpretację i zastosowanie norm 
odnoszących się do infrastruktury mediów elektronicznych;

Or. es

Poprawkę złożył Luis Herrero-Tejedor

Poprawka 35
Ustęp 7 b (nowy)

7b. przypomina, że według wskazówek grupy wysokiego szczebla do spraw 
społeczeństwa informacyjnego, sformułowanych w sprawozdaniu Bangemann1

  
1 Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla Komisji Europejskiej „Społeczeństwo informacyjne” pod dyrekcją 
Martina Bangemanna, będącego w tym okresie komisarzem Wspólnot Europejskich ds. przemysłu i 
telekomunikacji.
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„Europa i społeczeństwo informacyjne na świecie”, należy pilnie zająć się kwestią 
sposobu uniknięcia sytuacji, w której rozbieżne normy krajowe w zakresie własności 
mediów działają ze szkoda dla rynku wewnętrznego; uważa, że muszą zostać 
opracowane skuteczne normy ochrony pluralizmu i konkurencji;

Or. es

Poprawkę złożył Manolis Mavrommatis

Poprawka 36
Ustęp 8 a (nowy)

8a. zwraca się do Komisji o opracowanie ram normatywnych odnoszących się do 
Internetu, zważywszy, że jest on narzędziem podejmowania w przyszłości decyzji 
gospodarczych i innych.

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Badia I Cutchet

Poprawka 37
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wyraża zadowolenie z projektu Komisji, by rozpocząć w 2006 r. prawdziwą strategię 
na rzecz społeczeństwa informacyjnego tak, aby usługi internetowe, bardziej 
wiarygodne, mogły uzyskać większe zaufanie nie tylko inwestorów, ale także 
użytkowników, zarówno pod kątem oszustw (przy zakupie), jak i pod kątem treści 
zabronionych prawnie lub szkodliwych (ochrona nieletnich użytkowników oraz 
godności ludzkiej z zapewnieniem ochrony prywatności) i niewydolności 
technicznych (z myślą o wydajności i skuteczności użytkowania ICT).

Or.es

    
Sprawozdanie „Europa i społeczeństwo informacyjne na świecie”. Sporządzony na wniosek Rady 
Europejskiej, by zostać przedstawionym w czasie Rady Europejskiej na Korfu (24 i 25 czerwca 1994r.).


