
PA\587152CS.doc PE 364.891v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro kulturu a vzdělávání

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2005/2167(INI)

23. 11. 2005

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro kulturu a vzdělávání

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k evropské informační společnosti pro růst a zaměstnanost
(2005/2167(INI))

Navrhovatel: Giulietto Chiesa



PE 364.891v01-00 2/3 PA\587152CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\587152CS.doc 3/3 PE 364.891v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že sdělovací prostředky díky mimořádnému technologickému rozvoji, který je 
radikálně změnil, v současné společnosti významně utvářejí myšlení a chování občanů a 
že jsou tudíž nedílnou součástí demokratického života v každé zemi; 

2. upozorňuje na to, že nástup informační společnosti vytváří nové povinnosti pro ty, kteří 
působí v oboru informačních a komunikačních technologií, a nová občanská práva, která 
musí být zaručena všem členům společnosti, aby mohli plně těžit z rozvoje nových 
informačních a komunikačních technologií;

3. domnívá se, že vzhledem k výjimečnému společenskému a demokratickému významu této 
problematiky je třeba o ní uvažovat jako o otázce podstatné účasti veřejnosti, aby také 
mohla být překonána úzká omezení z hlediska trhu;

4. připomíná, že rovný přístup k základním infrastrukturám a technologiím je zásadním
právem aktivních občanů v době informační společnosti, neboť se úzce váže na možnost 
přístupu k veřejným službám co nejúčinnějším, nejsnadnějším a nejtransparentnějším 
způsobem, jakožto i na příležitost účastnit se rozhodovacích procesů na všech úrovních;

5. zdůrazňuje důležitost zaručit všem právo na adekvátní školení a na získání gramotnosti 
v oblasti sdělovacích prostředků – zejména elektronických sdělovacích prostředků, které 
přenášejí obrazový materiál – a právo na přístup k novým interaktivním a digitálním 
technologiím, aby se zabránilo novým formám sociálního a kulturního vyloučení, a 
považuje přístup k rozmanitému a kvalitnímu obsahu za základní právo evropských 
občanů;

6. domnívá se, že by školení v oblasti sdělovacích prostředků mělo spočívat v tom, že by 
občanovi poskytlo prostředky k tomu, aby kriticky zhodnotil a používal k vlastnímu 
prospěchu stále se zvyšující objem informací a komunikací, jimiž je obklopen, v souladu 
s doporučením Rady Evropy 1466 (2000); zdůrazňuje dále, že prostřednictvím tohoto 
vzdělávacího procesu bude občan schopen sestavovat zprávy a vybírat si sdělovací 
prostředky, jež jsou pro jejich komunikaci nejvhodnější, čímž bude schopen plně 
uplatňovat své právo na svobodu informace a projevu;

7. žádá, aby definice normativního rámce týkajícího se služeb a obsahů přenášených novými 
sdělovacími prostředky v době konvergence, mobility a interaktivity plně respektovala 
úmluvu organizace UNESCO týkající se ochrany a podpory rozmanitosti kulturního
obsahu a uměleckých projevů;

8. připomíná Komisi svou opakovanou žádost o zelenou knihu o koncentraci vlastnictví
sdělovacích prostředků a o dodržování zásad svobody informací a pluralismu, což je v této 
době velkých technologických a tržních změn základní nástroj pro diskuse; lituje 
nepřítomnosti této knihy v pracovním plánu i2010.


