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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. onderstreept dat de media in de huidige samenleving ten gevolge van de buitengewone 
technologische ontwikkeling die hen ingrijpend heeft veranderd, thans in staat zijn de 
denkbeelden en het gedrag van de burgers ingrijpend te beïnvloeden, en dat zij derhalve 
onlosmakelijk met het democratische leven van elk land verbonden zijn;

2. merkt op dat de komst van de informatiemaatschappij nieuwe verantwoordelijkheden
oplegt aan degenen die de informatie en communicatie produceren, alsmede nieuwe 
burgerrechten creëert die aan alle leden van de samenleving moeten worden gewaarborgd, 
opdat zij een optimaal gebruik kunnen maken van de verspreiding van de nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën;

3. constateert in het licht van het buitengewone sociale en democratische belang van deze 
problematiek dat het zaak is dat vooral de overheid zich hiermee bemoeit en dat dus de 
enge grenzen van het marktdenken moeten worden overschreden;

4. wijst erop dat een gelijke toegang tot de basisinfrastructuur en -technologieën een recht 
vormt dat van essentieel belang is voor een actief burgerschap in de 
informatiemaatschappij, aangezien deze nauw verband houdt met de mogelijkheid om op 
een zo efficiënt, eenvoudig en transparant mogelijke wijze toegang te krijgen tot de 
overheidsdiensten en met de kans om op alle niveaus aan de besluitvormingsprocessen 
deel te nemen;

5. onderstreept dat het belangrijk is aan allen het recht van toegang tot adequaat onderwijs en 
"geletterdheid" in de media te bieden, vooral in de elektronische media waarmee beelden 
worden overgebracht, alsmede in de nieuwe interactieve en digitale technologieën om 
nieuwe vormen van sociale en culturele uitsluiting te voorkomen, en is van oordeel dat de 
toegang tot een gediversifieerde en kwalitatief interessante inhoud een grondrecht van de 
Europese burgers is;

6. is van oordeel dat de vorming in de media de burger de middelen moet aanreiken om de 
steeds groeiende massa aan informatie en communicatie waaronder hij wordt bedolven, 
kritisch te interpreteren en in zijn voordeel te benutten, zoals in aanbeveling 1466 (2000) 
van de Raad van Europa is bekrachtigd; herhaalt bovendien dat de burger dankzij dit 
leerproces in staat wordt gesteld op de meest geschikte wijze te communiceren en aldus 
zijn recht op de vrijheid van informatie en meningsuiting ten volle kan uitoefenen;

7. dringt erop aan dat het vastleggen van een wetgevingskader voor de diensten en inhoud 
die via de nieuwe media worden verspreid in een tijd van convergentie, mobiliteit en 
interactiviteit, geschiedt onder volledige naleving van het Verdrag van de UNESCO 
inzake de bescherming en bevordering van de diversiteit van culturele inhoud en artistieke 
uitingen;
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8. herinnert aan zijn herhaalde verzoeken aan de Commissie om een groenboek over de 
eigendomsconcentratie in de media en de eerbiediging van de beginselen van vrijheid van 
informatie en pluriformiteit op te stellen, dat een fundamenteel discussiemiddel is in een 
tijdsgewricht van ingrijpende technologische en marktveranderingen; betreurt het 
ontbreken hiervan in het werkprogramma i2010;


