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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a mai társadalmakban a média az azt radikálisan átalakító rendkívüli 
technikai fejlődés következményeképpen meghatározó módon képes a polgárok 
gondolkodását és viselkedését befolyásolni, ezért elválaszthatatlan kötelék fűzi azt az 
országok demokratikus életéhez;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az információs társadalom megjelenése az információval és 
kommunikációval foglalkozókra új felelősséget ró, a polgároknak pedig új jogokat 
biztosít, amelyeket a társadalom minden tagja számára biztosítani kell azért, hogy teljes 
haszonélvezői lehessenek az új információs és kommunikációs technológiák 
elterjedésének;

3. kijelenti, hogy tekintve ennek a kérdéskörnek a kivételes, a társadalmi és a demokráciát 
érintő szerepét, még a szoros piaci szemléleten is felülkerekedni képes kiemelkedően 
fontos társadalmi részvételi ügyként kell kezelni;

4. emlékeztet arra, hogy az alapinfrastruktúrához és alaptechnológiához való egyenlő 
hozzáférés az információs társadalom korában az aktív állampolgárság érvényesítéséhez 
tartozó egyik alapvető jog, hiszen közvetlenül befolyásolja, mennyire képes valaki a 
leghatékonyabb, legegyszerűbb és legátláthatóbb módon hozzáférni a közszolgálatokhoz, 
és a döntéshozatali folyamatok minden szintjében részt venni;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a társadalmi és kulturális kiközösítés újabb 
formáinak elkerülése érdekében mindenki számára biztosítani kell a médiát – elsősorban a 
képeket megjelenítő elektronikus médiát – , valamint az új interaktív és digitális 
technológiákat érintő alapismeretek és tudás elsajátításához való hozzáférést, és a jó 
minőségű és választékú tartalmakhoz való hozzáférést az európai állampolgárok egyik 
alapjogának tekinti;

6. úgy véli, hogy az 1466/00 tanácsi ajánlásban foglaltakkal összhangban a médiaoktatásnak 
az egyre nagyobb mennyiségű információ és kommunikáció kritikus feldolgozását és saját 
hasznára fordítását segítő tudást kell biztosítania a polgárok részére;  felhívja a figyelmet 
továbbá arra, hogy ezen a tanulási folyamaton keresztül a polgár képes lesz az üzeneteket 
feldolgozni és a kommunikációt legjobban szolgáló médiát kiválasztani, vagyis képes lesz 
az információhoz és a kifejezés szabadságához való jogát teljes mértékben érvényre 
juttatni;

7. kéri, hogy a konvergencia, a mobilitás és az interaktivitás korában az új média által 
szolgáltatott műsorokra és tartalmakra vonatkozó keretszabályozás teljes mértékben tartsa 
tiszteletben a kulturális tartalmak és a művészi kifejezés sokszínűségének megőrzéséről és 
támogatásáról szóló UNESCO nyilatkozatot;

8. emlékeztet arra, hogy több ízben kérte már a Bizottságot, hogy állítson össze zöld könyvet 
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a média koncentrációjáról, valamint az információ és pluralizmus szabadsága elveinek 
tiszteletben tartásáról, amely a jelenlegi hatalmas technológiai és piaci átalakulás idején a 
viták alapvető eszközéül szolgálhatna; sajnálattal látja ennek hiányát a 2010-ig tartó 
munkatervben.


