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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad šiuo metu žiniasklaida dėl ypatingos technologinės pažangos, kuri ją visiškai 
pakeitė, gali svariai veikti žmonių mintis ir elgesį ir todėl ji tapo neatskiriama kiekvienos 
šalies demokratinio gyvenimo dalimi;

2. pažymi, kad informacinės visuomenės susikūrimo išvakarėse randasi naujų informacijos ir 
komunikacijos sričių veikėjų atsakomybės formų ir naujų piliečių teisių, ir jas būtina 
užtikrinti visiems visuomenės nariams, siekiant, kad jie visiškai pasinaudotų informacijos 
ir komunikacijos technologijų tobulinimo teikiama nauda;

3. mano, kad, atsižvelgiant į išskirtinę socialinę ir demokratinę šių klausimų svarbą, juos 
reikia laikyti viešosios politikos dalimi, taigi, peržengti siauras rinka pagrįsto požiūrio
ribas;

4. primena, kad viena iš pagrindinių aktyvių informacinės visuomenės piliečių teisių yra 
teisė naudotis pagrindine infrastruktūra ir technologijomis ir ši teisė glaudžiai susijusi su 
galimybe veiksmingai, paprastai ir skaidriai naudotis viešosiomis paslaugomis bei 
galimybe dalyvauti priimant sprendimus visais lygmenimis;

5. pabrėžia, kad labai svarbu visiems užtikrinti vienodą galimybę gauti reikiamą išsilavinimą 
ir žinių, kaip naudotis žiniasklaidos priemonėmis, ypač elektroninėmis, kurios perteikia 
vaizdus, ir naujomis interaktyviosiomis bei skaitmeninėmis priemonėmis, siekiant išvengti 
naujų socialinės ir kultūrinės atskirties formų, ir mano, kad prieiga prie įvairaus turinio 
informacijos yra viena iš pagrindinių Europos piliečių teisių;

6. mano, kad, kaip numatyta Europos Tarybos rekomendacijoje Nr. 1466(2000), mokant 
naudotis žiniasklaidos priemonėmis, piliečiams reikia suteikti būtinas priemones, kad 
piliečiai galėtų kritiškai priimti informaciją ir pasinaudoti nuolat didėjančiais informacijos 
ir pranešimų srautais; taip pat mano, kad taip išmokę naudotis žiniasklaidos priemonėmis 
piliečiai gebės kurti aiškius ir tikslius pranešimus bei  pasirinkti jiems tinkamiausias 
žiniasklaidos priemones ir  taip visiškai naudosis savo informacijos ir išraiškos laisėmis;

7. reikalauja, kad reglamentuojant naujųjų žiniasklaidos priemonių paslaugas ir informacijos 
turinį šiame suartėjimo, mobilumo ir interaktyvumo amžiuje, būtų visiškai atsižvelgiama į 
UNESCO konvenciją dėl kultūrinio turinio ir meninės raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo;

8. atkreipia dėmesį į savo pakartotinį prašymą Komisijai parengti Žaliąją knygą dėl 
žiniasklaidos priemonių nuosavybės telkimo ir dėl informavimo laisvės bei pliuralizmo 
principų, kurie šiuo metu, rinkai patiriant esminius pertvarkymus, yra pagrindinių 
diskusijų objektas; apgailestauja, kad šio aspekto neaptariama i2010 darbo grupės 
veiksmų plane.


