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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie žiada Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že médiá sú v súčasných spoločnostiach z dôvodu výnimočného 
technologického rozvoja, ktorý ich radikálne zmenil, odteraz schopné významne 
ovplyvňovať myšlienky a správanie občanov, a ktoré sú následne neoddeliteľne spojené 
s demokratickým životom každej krajiny;

2. vyzdvihuje, že nástup informačnej spoločnosti so sebou prináša novú zodpovednosť pre 
tých, ktorí pracujú v oblasti informácií a komunikácie, ako aj nové občianske práva, ktoré 
je potrebné zaručiť pre všetkých členov spoločnosti, aby títo mohli v plnej miere využívať 
výhody šírenia nových informačných a komunikačných technológií;

3. potvrdzuje, že túto problematiku je pre jej výnimočný sociálny a demokratický význam  
potrebné považovať hlavne za otázku verejnej politiky, to znamená, že môže prekročiť  
obmedzenia trhovo orientovaného prístupu;  

4. pripomína, že rovnaký prístup k základným infraštruktúram a technológiám je základným 
právom na uplatňovanie aktívneho občianstva v dobe informačnej spoločnosti, keďže je 
úzko spojené s možnosťou mať čo najúčinnejší, najjednoduchší a najtransparentnejší 
prístup k verejným službám ako aj s možnosťou zúčastňovať sa na rozhodovacích 
procesoch na všetkých úrovniach; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné pre všetkých zaručiť právo na prístup k primeranému školeniu 
a získaniu gramotnosti v oblasti médií (najmä v elektronických obrazových médiách) 
a k novým interaktívnym a digitálnym technológiám, aby sa zabránilo novým formám 
sociálneho a kultúrneho vylúčenia a prístup k diverzifikovaným a kvalitným obsahom 
považuje za základné právo všetkých európskych občanov;

6. domnieva sa, že sprostredkovanie poznatkov v oblasti médií musí spočívať v tom, aby sa 
občanom poskytli prostriedky na kritické hodnotenie a využívanie zväčšujúceho sa obsahu 
informácií a komunikácií, ktoré ich obklopujú, vo svoj vlastný prospech, v súlade 
s odporúčaním 1466 (2000) Rady Európy; okrem toho opakovane potvrdzuje, že 
prostredníctvom tohto vzdelávacieho procesu bude občan schopný vypracovať správy 
a selektovať najvhodnejšie médiá pre ich komunikáciu a že takto bude schopný v plnej 
miere uplatniť svoje právo na slobodu informácií a vyjadrovania;

7. žiada, aby definícia normatívneho rámca týkajúceho sa služieb a obsahov 
sprostredkovaných novými médiami v dobe konvergencie, mobility a interaktivity, v plnej 
miere rešpektovala Konvenciu UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych 
obsahov a umeleckých prejavov;

8. pripomína, že Komisii už bola viackrát adresovaná žiadosť týkajúca sa Zelenej knihy o 
koncentrácii vlastníctva médií a o rešpektovaní zásad slobody informácií a pluralizme, čo 
je v čase veľkých technologických a trhových zmien základným nástrojom diskusie; 
ľutuje, že tento prvok nie je obsiahnutý v pracovnom pláne i2010.


