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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et tehnoloogia erakordne areng on põhjalikult muutnud meediat kaasaegses 
ühiskonnas, mistõttu võib meedia juba oluliselt mõjutada kodanike mõttemaailma ja 
käitumist ning on seetõttu lahutamatult seotud iga riigi demokraatliku elukorraldusega;

2. märgib, et infoühiskonna tulek seab uusi kohustusi info- ja kommunikatsioonivaldkonna 
töötajatele ning annab kodanikele uusi õigusi, mida on vaja tagada kõigile ühiskonna 
liikmetele, et nad saaksid võimalikult suurt kasu uute info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate levikust;

3. nendib, et arvestades antud valdkonna erakordset sotsiaalset ja demokraatlikku tähendust, 
peaksid sellega seonduvad küsimused kuuluma peamiselt riikliku poliitika valdkonda, mis 
tähendab, et neid tuleb vaadelda üldisemalt kui kitsalt turuhuvidest lähtuvalt;

4. tuletab meelde, et võrdne juurdepääs peamistele infrastruktuuridele ja tehnoloogiale on 
oluline õigus, mis tagab infoühiskonna ajastul aktiivse kodanikkonna, kuna see on tihedalt 
seotud kõige tõhusama, lihtsama ja läbipaistvama juurdepääsuvõimalusega avalikele 
teenustele, samuti võimalusega osaleda kõigi tasandite otsustusprotsessides;

5. rõhutab, kui oluline on tagada kõigile võrdne juurdepääs meedia, eriti kujutisi edastava 
elektroonilise meedia ja uue interaktiivse digitaaltehnoloogia alasele haridusele ja 
seonduvate oskuste omandamisele, et vältida sotsiaalse ja kultuurilise tõrjutuse uute 
vormide teket ning peab juurdepääsu mitmekesisele ja kvaliteetsele teabele Euroopa 
kodanike põhiõiguseks;

6. on seisukohal, et meediaalane haridus, nagu sätestatud Euroopa Nõukogu soovituses 1466 
(2000),  peaks andma kodanikele oskuse hinnata kriitiliselt ja kasutada enda huvides 
temani jõudvat üha kasvavat info- ja kommunikatsioonitulva; nendib muuhulgas, et 
õppimise kaudu omandavad kodanikud oskuse koostada sõnumeid ja valida suhtlemiseks 
kõige sobivama meediavahendi ning saavad sel viisil täielikult kasutada oma õigust 
informatsiooni- ja sõnavabadusele;

7. nõuab, et meie üha lähenevas, mobiilsemas ja interaktiivsemas maailmas kehtestataks 
õiguslik raamistik uue meedia poolt osutatavate teenuste ja sisu osas, et need vastaksid 
täielikult UNESCO kultuurilise sisu ja kunstilise väljenduse mitmekesisuse kaitse 
konventsioonile;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni on korduvalt palutud koostada meediaomandi 
koondumist ning informatsioonivabaduse ja pluralismi põhimõtte järgimist käsitlev 
roheline raamat, mis annaks tõuke küsimuse sisuliseks aruteluks suurte tehnoloogiliste ja 
turumuudatuste ajastul; väljendab kahetsust, et antud teemavaldkond ei ole lülitatud i2010 
töökavasse.


