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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka mūsdienu sabiedrībā plašsaziņas līdzekļi ārkārtīgi straujās tehnoloģiju attīstības 
ietekmē ir radikāli pārveidojušies, un šobrīd tie spēj spēcīgi ietekmēt pilsoņu viedokli un 
uzvedību, un ka tādēļ tie ir nedalāmi saistīti ar ikvienas valsts demokrātiskajām norisēm;

2. atzīmē, ka informācijas sabiedrības nostiprināšanās uzliek jaunu atbildību tiem, kas 
darbojas informācijas un saziņas jomā, kā arī rada jaunas pilsoņu tiesības, kuras ir 
jāgarantē visiem sabiedrības locekļiem, lai tie varētu pilnvērtīgi izmantot jauno 
informācijas un saziņas tehnoloģiju izplatīšanās radītās priekšrocības;

3. apliecina, ka šīs problemātikas īpašā sociālā un demokrātiskā vērtība ir ļoti augsta, tādēļ tā 
ir jāuzskata par galvenokārt valsts intervences jomā ietilpstošu, t.i. par tirgus perspektīvas 
šaurās robežas pārsniedzošu;

4. atgādina, ka vienlīdzīgas iespējas piekļūt pamata infrastruktūrai un tehnoloģijām ir viena 
no pamattiesībām, lai informācijas sabiedrības laikmetā varētu pilnvērtīgi izmantot aktīvu 
pilsoniskumu, jo tās ir cieši saistītas ar pēc iespējas efektīvāku, vienkāršāku un 
pārredzamāku iespēju piekļūt sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī ar iespēju piedalīties 
visu līmeņu lēmumu pieņemšanas procesos;

5. uzsver, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt visiem pieejamu apmācību un alfabetizāciju par 
plašsaziņas līdzekļu lietošanu, jo īpaši attiecībā uz elektroniskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kuri pārraida attēlu, un par jaunajām interaktīvajām un digitālajām 
tehnoloģijām, lai izvairītos no jauniem sociālas un kultūras atstumtības veidiem, un 
uzskata, ka piekļuve daudzveidīgai un kvalitatīvai informācijai ir viena no Eiropas pilsoņu 
pamattiesībām;

6. uzskata, ka apmācībā lietot plašsaziņas līdzekļus pilsoņiem ir jāiegūst prasme kritiski 
vērtēt un izmantot savā labā aizvien pieaugošo informācijas un viņiem adresēto vēstījumu 
apjomu, saskaņā ar Eiropas Padomes ieteikumu 1466 (2000); apliecina, ka šajā mācību 
procesā pilsonis iegūs spēju sagatavot informāciju un izvēlēties atbilstošāko plašsaziņas 
līdzekli tās paziņošanai, un tādējādi varēs pilnībā īstenot savas tiesības uz informācijas un 
izteiksmes brīvību;

7. prasa, lai normatīvais pamats attiecībā uz pakalpojumiem un informāciju, kura tiek 
izplatīta ar jauno plašsaziņas līdzekļu palīdzību konverģences, mobilitātes un 
interaktivitātes laikmetā, tiktu noteikts saskaņā UNESCO Konvenciju par kultūras 
informācijas un mākslinieciskās izpausmes daudzveidības aizsardzību un veicināšanu;



PA\587152LV.doc PE 364.891v01-004/4PA\587152LV.doc

LV

8. atgādina, ka Komisijai vairākkārt jau ticis adresēts ierosinājums izstrādāt Zaļo grāmatu 
par plašsaziņas līdzekļu īpašumu koncentrāciju un par informācijas brīvības principu 
ievērošanu un plurālismu, kas ir debašu pamatinstruments brīdī, kad notiek lielas 
tehnoloģiju un tirgus pārmaiņas; izsaka nožēlu, ka tā nav iekļauta darba plānā i2010.


