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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης, στις σύγχρονες κοινωνίες, λόγω της εξαιρετικής 
τεχνολογικής ανάπτυξης που τις μετάλλαξε ριζικά, είναι πλέον σε θέση να επηρεάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τις ιδέες και τη συμπεριφορά των πολιτών και, συνεπώς, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με τη δημοκρατική ζωή κάθε χώρας·

2. σημειώνει ότι η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας δημιουργεί νέες ευθύνες για 
εκείνους που επιτελούν το έργο της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, καθώς και νέα 
δικαιώματα του πολίτη, τα οποία πρέπει να κατοχυρώνονται για όλα τα μέλη της 
κοινωνίας, ούτως ώστε οι πολίτες να δύνανται να επωφελούνται πλήρως από τη διάδοση 
των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών·

3. επιβεβαιώνει ότι λόγω της εξαιρετικής κοινωνικής και δημοκρατικής αξίας αυτής της 
προβληματικής, αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως ζήτημα δημόσιας προπάντων παρέμβασης, 
δυνάμενο δηλαδή να υπερβεί τα όρια μιας στενής θεώρησης της αγοράς·

4. υπενθυμίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση στις βασικές υποδομές και τεχνολογίες συνιστά 
βασικό δικαίωμα προκειμένου να χαίρουν οι πολίτες μιας ενεργού συμμετοχής στα κοινά 
στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τη 
δυνατότητα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες κατά τον δυνατόν αποτελεσματικότερο, 
απλούστερο και διαφανέστερο τρόπο, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης για όλους του δικαιώματος πρόσβασης σε 
κατάλληλη εκπαίδευση και βασική γνώση για τα μέσα ενημέρωσης –κυρίως τα
ηλεκτρονικά μέσα που μεταδίδουν εικόνες– και τις νέες διαδραστικές και ψηφιακές
τεχνολογίες, προκειμένου να αποφευχθούν νέες μορφές κοινωνικού και πολιτισμικού 
αποκλεισμού, θεωρεί δε την πρόσβαση στα διαφοροποιημένα και ποιοτικά περιεχόμενα 
ως θεμελιώδες δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών·

6. εκτιμά ότι η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συνίσταται στην παροχή στους 
πολίτες μέσων για την κριτική θεώρηση των πραγμάτων και για να χρησιμοποιούν προς
όφελός τους τον ολοένα και μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και επικοινωνίας που τους 
παρουσιάζεται, σύμφωνα με τη σύσταση 1466 (2000) του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
επαναβεβαιώνει, επιπλέον, ότι μέσω αυτής της μαθησιακής διαδικασίας, οι πολίτες θα 
είναι σε θέση να επεξεργάζονται μηνύματα και να επιλέγουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα 
ενημέρωσης για την επικοινωνία τους, και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι ικανοί να 
ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους στην ελευθερία ενημέρωσης και έκφρασης·

7. ζητεί, ο ορισμός ενός κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα 
περιεχόμενα που εκπέμπονται από τα νέα μέσα ενημέρωσης στην εποχή της σύγκλισης, 
της κινητικότητας και της διαδραστικότητας, να συνάδει πλήρως προς τη Σύμβαση της 
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UNESCO για την προστασία και την προώθηση της ποικιλίας του ψηφιακού 
περιεχομένου και της καλλιτεχνικής έκφρασης·

8. υπενθυμίζει το αίτημα που έχει επανειλημμένα διατυπωθεί προς την Επιτροπή για τη 
σύνταξη Πράσινης Βίβλου σχετικά με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ και τον 
σεβασμό των αρχών της ελευθερίας της έκφρασης και του πλουραλισμού, θεμελιώδες 
μέσο συζήτησης σε μια στιγμή ριζικών μεταλλαγών των τεχνολογιών και της αγοράς· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία αυτού του στοιχείου από το σχέδιο 
εργασίας 2010.


