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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że we współczesnych społeczeństwach media, ze względu na niezwykły 
rozwój technologiczny, który radykalnie je przeobraził, są obecnie w stanie warunkować 
w znaczący sposób poglądy i zachowanie obywateli i że są one zatem nierozerwalnie 
związane z życiem demokratycznym każdego kraju;

2. zauważa, że nadejście Społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe odpowiedzialności 
dla tych, którzy zajmują się informacją i komunikacją oraz nowe prawa obywatelskie, 
które należy zagwarantować wszystkim członkom społeczeństwa, tak aby mogli oni w 
pełni skorzystać z upowszechnienia nowych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych;

3. stwierdza, że z uwagi na wyjątkową wartość społeczną i demokratyczną tejże 
problematyki, musi ona być postrzegana jako kwestia szczególnej interwencji publicznej, 
co pozwoli jej wyjść poza wąskie granice perspektywy rynkowej;

4. przypomina, że równy dostęp do podstawowych infrastruktur i technologii stanowi prawo 
nieodzowne do korzystania z aktywnego obywatelstwa w erze społeczeństwa 
informacyjnego, jako że jest ściśle związany z możliwością jak najbardziej skutecznego, 
prostego i przejrzystego dostępu do usług publicznych oraz z możliwością udziału w 
procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach;

5. podkreśla znaczenie zagwarantowania wszystkim prawa dostępu do odpowiedniej 
edukacji i alfabetyzacji medialnej- zwłaszcza w zakresie mediów elektronicznych, o dużej 
koncentracji obrazów- jak też dotyczącej nowych technologii interaktywnych i cyfrowych 
w celu uniknięcia nowych form wykluczenia społecznego i kulturalnego oraz uważa 
dostęp do zróżnicowanych treści wysokiej jakości za podstawowe prawo obywateli 
europejskich;

6. uważa, że edukacja medialna musi polegać na dostarczaniu obywatelom środków do 
krytycznej interpretacji i wykorzystywania coraz większej ilości informacji i komunikacji, 
jakimi są zalewani, tak jak zostało to potwierdzone w zaleceniu nr 1466 (2000) Rady 
Europy; podkreśla ponadto, że dzięki wspomnianemu procesowi kształcenia obywatele 
będą w stanie tworzyć przekazy i selekcjonować media najodpowiedniejsze do ich 
komunikowania, stając się tym samym zdolnymi do korzystania w pełni z ich prawa do 
wolności informacji i wypowiedzi;

7. domaga się, aby określenie ram ustawowych w zakresie usług i treści przekazywanych 
przez nowe media w epoce konwergencji, mobilności i interaktywności w pełni 
przestrzegało Konwencji UNESCO o ochronie i promocji różnorodności treści 
kulturowych i wypowiedzi artystycznych;
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8. ponawia swój wielokrotnie kierowany do Komisji wniosek o Zieloną Księgę na temat 
koncentracji własności mediów i przestrzegania zasad wolności informacji i pluralizmu, 
stanowiącą podstawowe narzędzie do dyskusji w momencie wielkich przemian 
technologicznych i rynkowych; wyraża ubolewanie z powodu jej braku w planie pracy i2010.


