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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at medierne i det moderne samfund som følge af den bemærkelsesværdige
teknologiske udvikling, der har forandret dem radikalt, nu er i stand til i betydelig grad at 
påvirke borgernes ideer og adfærd og dermed er uløseligt forbundet med det demokratiske 
liv i hvert enkelt land;

2. bemærker, at informationssamfundet skaber nye former for ansvar for dem, der arbejder 
med information og kommunikation, og nye borgerrettigheder, som bør garanteres alle
medlemmer af samfundet, således at de kan drage fuld fordel af udbredelsen af de nye 
informations- og kommunikationsteknologier;

3. fremhæver, at denne problemstilling i betragtning af de bemærkelsesværdige sociale og 
demokratiske værdier, der er knyttet til den, bør betragtes som et område for offentlig 
intervention, og at de snævre grænser, der ligger i et markedsperspektiv, således bør 
overvindes;

4. erindrer om, at lige adgang til de basale infrastrukturer og teknologier er en væsentlig 
forudsætning for at kunne udfolde et aktivt borgerskab i informationssamfundets tidsalder, 
da en sådan adgang er nært forbundet med muligheden for at kunne få adgang til de 
offentlige tjenester på den mest effektive, enkle og gennemsigtige måde samt med
muligheden for at kunne deltage i beslutningsprocesserne på alle niveauer;

5. understreger betydningen af at sikre alle ret til adgang til passende uddannelse og 
færdigheder i medierne - især de elektroniske medier, der involverer billeder - og i de nye 
interaktive og digitale teknologier for at undgå nye former for social og kulturel 
udelukkelse og betragter adgang til et rigt og varieret udbud af indhold som en 
grundlæggende rettighed for de europæiske borgere;

6. mener, at medieuddannelsen bør give borgerne redskaber til at kunne fortolke den stadig 
større mængde informationer og kommunikation, som de udsættes for, kritisk og udnytte 
den til egen fordel, jf. Europarådets henstilling 1466 (2000); fremhæver desuden, at 
borgerne gennem denne uddannelsesproces vil blive sat i stand til at udfærdige budskaber
og udvælge de medier, der egner sig bedst for deres kommunikation, hvorved de vil blive i 
stand til at udøve deres ret til informations- og ytringsfrihed fuldt ud;

7. kræver, at definitionen af en lovramme for de tjenester og det indhold, der udsendes af de 
nye medier i konvergensens, mobilitetens og interaktivitetens tidsalder, fuldt ud 
overholder UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af mangfoldigheden i 
kulturelt indhold og kunstneriske udtryk;

8. henviser til sit gentagne gange fremsatte krav til Kommissionen om en grønbog om 
koncentration af ejerskabet til medier og respekt for principperne om informationsfrihed 
og pluralisme, som er et nødvendigt debatredskab på et tidspunkt med store teknologiske 
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og markedsmæssige forandringer; beklager fraværet af denne grønbog i i2010-
arbejdsplanen.


