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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att medierna i dagens samhälle, på grund av den 
exceptionella tekniska utveckling som radikalt förändrat dem, hädanefter i hög grad kan 
påverka medborgarnas idéer och beteende och därför är oupplösligt knutna till det 
demokratiska livet i varje land.

2. Europaparlamentet erinrar om att informationssamhällets ankomst skapar ett nytt ansvar 
för dem som förmedlar informationen och kommunikationen samt nya medborgerliga 
rättigheter som bör garanteras alla samhällsmedlemmar så att de kan dra full nytta av den 
nya informations- och kommunikationsteknikens utbredning.

3. Europaparlamentet bekräftar att denna problematik, med tanke på dess exceptionella 
sociala och demokratiska värde, bör betraktas som en fråga där samhället absolut måste 
ingripa, med andra ord något som går utöver ett begränsat marknadsperspektiv.

4. Europaparlamentet erinrar om att lika tillgång till grundläggande infrastrukturer och 
teknik utgör en viktig rättighet för att människor skall kunna utöva ett aktivt 
medborgarskap i en epok som präglas av informationstekniken, eftersom detta hänger nära 
samman med möjligheten att få tillgång till offentliga tjänster på ett så effektivt, enkelt 
och öppet sätt som möjligt samt möjligheten att delta på alla nivåer i beslutsprocessen.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera alla rätten till tillgång till lämplig 
undervisning och utbildning i att utnyttja medierna – framför allt de elektroniska medier 
som förmedlar bilder – och all ny interaktiv och digital teknik för att undvika nya former 
av social och kulturell utestängning. Parlamentet anser också att tillgången till ett 
diversifierat innehåll av hög kvalitet är en grundläggande rättighet för de europeiska 
medborgarna.

6. Europaparlamentet anser att medieundervisningen bör bestå i att ge medborgarna redskap 
för att kritiskt tolka och till sin egen fördel använda den allt större mängden information 
och kommunikation som presenteras för dem, i enlighet med Europarådets
rekommendation 1466 (2000). Parlamentet hävdar dessutom att medborgarna genom 
denna inlärningsprocess kommer att kunna utforma meddelanden och välja de mest 
lämpliga medierna för sin kommunikation och på så sätt bli fullt kapabla att utöva sin rätt 
till informations- och yttrandefrihet.

7. Europaparlamentet begär att man vid fastställandet av en normativ ram för tjänster och 
innehåll som förmedlas genom de nya medierna i en tid präglad av konvergens, rörlighet 
och interaktivitet fullt ut respekterar Unescos konvention om att tillhandahålla och skydda 
mångfalden i kulturella innehåll och konstnärliga uttryck.

8. Europaparlamentet erinrar om att den redan flera gånger uppmanat kommissionen att 
färdigställa en grönbok om ägarkoncentrationen inom medierna och om respekten för 
principerna om informationsfrihet och pluralism. En grönbok är ett grundläggande 
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debattinstrument vid en tidpunkt med stora tekniska och marknadsmässiga förändringar
och parlamentet beklagar att någon sådan inte nämns i arbetsplanen i2010.


