
PA\587152SL.doc PE 364.891v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za kulturo in izobraževanje

ZAČASNO
2005/2167(INI)

23.11.2005

OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o evropski informacijski družbi za rast in zaposlovanje
(2005/2167(INI))

Pripravljavec mnenja: Giulietto Chiesa



PE 364.891v01-00 2/3 PA\587152SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\587152SL.doc 3/3 PE 364.891v01-00

SL

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so mediji v sodobnih družbah zaradi izjemnega tehnološkega razvoja, ki jih 
je korenito spremenil, zmožni v zelo veliki meri vplivati na mišljenje in ravnanje 
državljanov in so tako neločljivo povezani z demokratičnim življenjem vsake države;

2. opozarja, da nastop informacijske družbe poraja nove odgovornosti za tiste, ki posredujejo 
informacije in sporočajo, in nove državljanske pravice, ki jih je treba zagotoviti vsem 
članom družbe, da lahko v polni meri izkoristijo razširjenost nove informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

3. meni, da je treba to področje zaradi izjemnega družbenega in demokratičnega pomena 
obravnavati kot vprašanje posebne javne razprave, torej kot tako, ki presega ozke omejitve 
tržnega vidika;

4. opominja, da je pravičen dostop do osnovnih infrastruktur in tehnologije temeljna pravica 
za uživanje aktivnega državljanstva v obdobju informacijske družbe, saj je neposredno 
povezan z možnostjo dostopanja do javnih storitev na najučinkovitejši, najpreprostejši in 
najpreglednejši možni način, pa tudi z možnostjo sodelovanja v postopkih odločanja na 
vseh ravneh;

5. poudarja, da je pomembno vsakomur zagotoviti pravico do dostopa do ustreznega 
izobraževanja za medije in medijske pismenosti – še posebej za elektronske medije, ki 
posredujejo sliko – ter do novih interaktivnih in digitalnih tehnologij, da bi preprečili nove 
oblike družbene in kulturne izključenosti; meni, da je dostop do raznolikih in kakovostnih 
vsebin temeljna pravica evropskih državljanov;

6. meni, da mora izobraževanje za medije nuditi državljanom sredstva za kritično presojo 
vedno večje količine informacij in sporočil, ki jih preplavljajo, ter za njihovo uporabo v 
lastno korist, kot je določeno v Priporočilu Sveta Evrope 1466(2002); nadalje poudarja, da 
bodo s tem postopkom učenja državljani postali zmožni razumeti sporočila in izbirati 
medije, ki najbolj ustrezajo njihovemu komuniciranju, ter bodo tako postali sposobni v 
polni meri uveljavljati pravico do svobodnega obveščanja in izražanja;

7. poziva, naj opredelitev pravnega okvira za storitve in vsebine, ki jih prenašajo novi mediji 
v obdobju zbliževanja, mobilnosti in interaktivnosti, v celoti spoštuje Konvencijo 
UNESCA o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturne vsebine in umetniškega izražanja;

8. ponavlja svoj poziv Komisiji, da pripravi zeleno knjigo o koncentraciji lastništva medijev 
in spoštovanju načel svobode obveščanja in pluralizma, ki bo osnovno sredstvo razprave v 
obdobju velikih tehnoloških in tržnih preobrazb; obžaluje, da tega ni v delovnem načrtu 
i2010.


