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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at ytrings- og informationsfriheden, som er nedfældet i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder (artikel 11), i den internationale 

konvention om borgerlige og politiske rettigheder (artikel 19) og i den europæiske 

menneskerettighedskonvention, er afgørende for at opnå et pluralistisk samfund, jf. 

artikel 2 traktaten om Den Europæiske Union; understreger, at adgang til gratis og 

uafhængige oplysninger af høj kvalitet er en grundlæggende menneskeret, at 

mediefrihed og -pluralisme er hjørnestenene i demokratiet, og at mediernes 

uafhængighed af politisk og økonomisk pres og enhver form for uretmæssige 

påvirkninger skal sikres i overensstemmelse hermed for at undgå enhver chikane eller 

intimidering, der kan påvirke redaktionelle indhold; 

2. fremhæver, at borgerne, for at kunne deltage aktivt og effektivt i samfundslivet og 

medvirke i politiske debatter, har behov for at være fuldt oplyst; 

3. mener, at årsagerne til den tiltagende offentlige mistillid til medier bør søges åbenlyst 

og alvorligt; minder om, at dannelsen af den offentlige mening er baseret på et 

tillidsforhold mellem borgerne og mediefolk, der sigter mod at informere offentligheden 

og fremme en offentlig ansvarligheds- og gennemsigtighedskultur af hensyn til den 

almene interesse; bemærker med stor bekymring, at pressens finansieringssystem står 

over for mange udfordringer, herunder en høj koncentration af medieejerskab, som fører 

til, at dominerende medieaktører har anvendt data til at forfølge politiske og 

kommercielle propagandamål og derved markant sænket oplysningernes kvalitet, 

diversitet, pålidelighed og troværdighed og givet anledning til fænomener som "falske 

nyheder"; bifalder derfor Kommissionens forslag om at give nyhedsforlag retten til at 

tillade gengivelse af deres pressepublikationer og stille dem til rådighed online for at 

fremme et afbalanceret forhold med online-erhvervsaktører og en rimelig del af 

indtægterne fra pressepublikationerne online; 

4. noterer sig de nye udfordringer, som traditionelle og nye medier – i forbindelse med et 

hurtigt skiftende medielandskab – står overfor som følge af de nye teknologiers 

fremmarch og digitaliseringen, såsom "filterboble"-fænomenet, der er direkte forbundet 

til den omfattende brug af algoritmer og behovet for respekt for den grundlæggende ret 

til privatlivets fred; understreger navnlig, at fænomenet ”fake news" er en voksende og 

bekymrende tendens til spredning af falske fortællinger og forsætlig vildledning, hvilket 

kan føre til sociale spændinger og udgøre en grundlæggende trussel mod demokratier; 

påpeger, at journalister og medievirksomheder har et individuelt ansvar for 

holdningsdannelser og den offentlige debat, og at de bør forpligte sig til at forfølge 

evidensbaserede oplysninger; opfordrer derfor til medieuafhængighed og -

gennemsigtighed, og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at 

udvikle en sammenhængende og integreret strategi, som sigter mod på den ene side at 

fremme journalistik af høj kvalitet ved at styrke den finansielle og juridiske støtte til 

uafhængige medier og undersøgende journalistik og samtidig afstå fra indblanding i de 

redaktionelle beslutninger, og på den anden side at støtte mediekendskab blandt alle 
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EU-borgere; 

5. understreger, at public service-medierne spiller en uerstattelig rolle med hensyn til 

mediepluralisme, og at de har et vigtigt ansvar for at afspejle kulturelle, sproglige, 

sociale og politiske forskelle og for at sikre, at offentligheden informeres behørigt; 

anbefaler, at medlemsstaterne yder passende, proportionel og stabil finansiering til 

offentligt ejede medier for derved at sikre, at de kan udføre deres kulturelle, sociale og 

uddannende rolle og bidrage til et inkluderende samfund, samtidig med at det sikrer 

deres uafhængighed fra politisk påvirkning eller censur og forhindrer dem i at blive 

brugt af sådanne medier som værktøj til propaganda eller indoktrinering; 

6. minder om, at medlemsstaterne bør finde måder at støtte medier på ved f.eks. at sikre 

momsneutralitet som anbefalet i Europa-Parlamentets beslutning af 1. oktober 2011 om 

momssystemets fremtid1 og ved at støtte initiativer relateret til medier; 

7. understreger, at brugen af digitale medier har ført til nye udfordringer og muligheder for 

mediefrihed, og at mediepluralisme, herunder i onlinemiljøet, er alvorligt truet af 

overdreven koncentration af medieejerskab, foruroligende medvirken, når det opstår, 

mellem medieindustrien og politik og virksomheders manglende overholdelse af 

konkurrence- og skatteregler; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at 

overvinde lovgivningsmæssige mangler med henblik på at skabe juridisk klarhed og 

sammenhæng for at sikre reel mangfoldighed, adgang til medieindhold og mediefrihed 

og forhindre, at webgiganter får dominerende stillinger gennem en moderniseret EU-

konkurrencepolitik, der sikrer retfærdig konkurrence i den europæiske mediesektor i 

forbindelse med online konvergens og den stigende betydning af online platforme som 

mellemled og på et retsgrundlag, der gør udstedelsen af licens til erhvervsmæssig 

anvendelse af beskyttede presseartikler obligatorisk, således at der sikres en retfærdig 

betaling af pressevirksomheder og i sidste ende journalister; understreger i denne 

henseende, at medieejerskabsstrukturer skal være gennemsigtige, og at nationale 

tilsynsmyndigheder især skal kontrollere dette aspekt; 

8. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indføre en ordning med lovbestemt 

selvregulering i hele EU for at sikre, at medieaktører indleder, forhandler og indfører 

deres egne etiske standarder for onlineinformation uden direkte politisk involvering; 

9. bemærker, at en stor mængde af den information, som traditionelle medier producerer, 

nu er tilgængelig både online og på traditionelle platforme, og at disse derfor stadig er 

underlagt national lovgivning; minder om, at dette ikke er tilfældet, hvor udelukkende 

online medieplatforme leder til urimelig konkurrence mellem disse platforme og 

traditionelle medieforetagender; bemærker, at lignende ydelser med lignende funktioner 

bør reguleres på samme måde; efterlyser harmonisering af reglerne og reguleringen af 

medier for at sikre ensartede konkurrencevilkår; 

10. fremhæver, at ytringsfrihed og fri udveksling af oplysninger i Europa er truet af 

stigende intimidering af og trusler mod journalister, hvilket fremgår af det drab, der 

netop har fundet sted, på Daphne Caruana Galizia; gentager i denne henseende, at 

medlemsstaterne skal sikre den grundlæggende menneskerettighed – journalisternes 

ytringsfrihed – til at videregive oplysninger ved at sikre beskyttelse og formidling af 

                                                 
1 EUT C 94 E af 3.4.2013, s. 5. 
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deres arbejde ligesom den øvrige offentligheds grundlæggende rettigheder til at 

modtage de nævnte oplysninger; understreger den undersøgende journalistiks særlige 

situation samt vigtigheden af kildebeskyttelse; anmoder medlemsstaterne om at sikre, at 

deres juridiske rammer og retshåndhævelsespraksisser sikrer nødvendig beskyttelse, 

hjælp og støtte til journalister og andre medieaktører, og at de er særligt opmærksomme 

på de særlige farer i relation til kønsidentitet og seksuel og etnisk identitet; 

11. understreger, at whistleblowing er et vigtigt element i opsøgende journalistik og 

pressefrihed; minder om, at journalister risikerer at blive retsforfulgt snarere end retligt 

beskyttet, når de i offentlighedens interesse videregiver oplysninger eller underretter om 

embedsmisbrug, forseelser, svig eller ulovlige aktiviteter; minder om sin beslutning af 

24. oktober 2017 om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der 

handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder 

og offentlige organer1; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et 

lovgivningsmæssigt forslag, der vil sikre et højt beskyttelsesniveau for whistleblowere i 

EU; 

12. anerkender oprettelsen af det europæiske center for presse- og mediefrihed (ECPMF) i 

konteksten af et europæisk pilotprojekt og fremhæver ECPMF's velkendte arbejde med 

at modvirke angreb på presse- og mediefrihed gennem systematisk registrering af brud 

på mediefriheden i Europa og tilbyder direkte støtte til journalister og 

mediefrihedsaktivister, der er truede og i risiko for at blive ofre for vold; anmoder 

Kommissionen om at udvikle de nødvendige værktøjer og stille den nødvendige 

finansiering til rådighed for at gøre ECPMF til en permanent EU-struktur; 

13. understreger, at fremkomsten af hadefulde udtalelser, overgreb og trusler i onlinefora, 

der er fremhævet i Eurobarometerundersøgelsen 2016 om mediepluralisme og 

demokrati, skal imødegås for at sikre ytringsfriheden og meningsmangfoldigheden i 

onlinemedier; anmoder Kommissionen om at vurdere onlineovergreb og deres 

følgevirkninger og at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for effektivt at undgå og 

modvirke dem; 

14. understreger, at professionelle mediefolk, navnlig de yngste, for ofte arbejder under 

usikre ansættelsesforhold hvad angår deres ansættelseskontrakter, lønninger og sociale 

garantier og retsgarantier, hvilket ødelægger deres evne til at arbejde hensigtsmæssigt 

og dermed påvirker tilgængeligheden af upartiske og uafhængige nyheder og 

oplysninger, hvilket endelig skader mediefriheden; opfordrer medlemsstaterne og 

medievirksomheder til at sikre, at journalister kan udføre deres arbejde efter de højeste 

standarder ved at sikre retfærdige og rimelige arbejdsvilkår for alle mediefolk og til 

fremme af kvalitet og løbende uddannelse, både for dem, der arbejder på hhv. kontrakt- 

og på freelancebasis; tilskynder mediesektoren til at fremme ligestilling mellem 

kønnene i mediepolitik og -praksis, f.eks. gennem samreguleringsmekanismer og 

interne adfærdskodekser; 

15. tilskynder medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at styrke mediekendskabet 

og fremme uddannelsesinitiativer blandt alle borgere gennem formel, ikkeformel og 

uformel uddannelse fra et livslangt læringsperspektiv, også ved at være opmærksom på 

indledende og igangværende forberedelse af undervisere og støtte og ved at opfordre til 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0402. 
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dialog og samarbejde inden for uddannelsessektoren og alle relevante interessenter, 

inklusive mediefolk, civilsamfundet og ungdomsorganisationer; bekræfter behovet for 

at støtte alderssvarende innovative redskaber til at fremme selvstændighed og 

onlinesikkerhed som obligatoriske fag i skoler og bygge bro over den digitale kløft 

gennem bestemte teknologiske kundskabsprojekter og med tilstrækkelige investeringer i 

infrastruktur for at sikre universel adgang til information; 

16. understreger, at udviklingen af en sans for kritisk vurdering og analyse, hvad angår brug 

af medieindhold, er af afgørende betydning for borgernes forståelse af de aktuelle 

spørgsmål og bidrag til det offentlige liv, samt deres viden om både det 

forandringspotentiale og trusler, der er forbundet med det stadig mere komplekse og 

indbyrdes forbundne mediemiljø; understreger, at mediekendskab er en vigtig 

demokratisk færdighed, der styrker borgere; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at træffe specifikke foranstaltninger med henblik på at fremme og 

støtte mediekendskabsprojekter såsom pilotprojektet om mediekendskab for alle og at 

udvikle en omfattende politik for mediekendskab rettet mod borgere i alle aldersgrupper 

og alle medietyper som en integrerende del af EU's uddannelsespolitik, støttet af EU's 

finansieringsmuligheder såsom ESI-fondene og Horisont 2020;  

17. bemærker med bekymring, at adgang til medierne blandt mindretal, lokale og regionale 

samfund, kvinder og personer med handicap, som fremhævet af 2016-Observatoriet for 

Mediepluralisme, er i fare; understreger, at et inkluderende medielandskab er afgørende 

i et åbent, frit og pluralistisk medielandskab, og at alle borgere har ret til adgang til 

uafhængig information på deres modersmål, det være sig et nationalt sprog eller et 

minoritetssprog; understreger vigtigheden af at tilbyde europæiske journalister, især 

dem der arbejder med mindre anvendte sprog og minoritetssprog, tilstrækkelige 

uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tilskynde og støtte forskning, projekter og politikker, der 

forbedrer adgangen til medier samt relevante initiativer rettet mod sårbare 

mindretalsgrupper (f.eks. pilotprojektet om praktikmuligheder for medier, der benytter 

mindretalssprog), og til at sikre alle borgere mulighed for deltagelse og ytringsfrihed; 

18. anbefaler, at Kommissionen udvikler en sektorspecifik strategi for den europæiske 

mediesektor for at fremme mediernes innovation og bæredygtighed; mener, at en sådan 

strategi bør styrke samarbejdet på tværs af grænserne og samproduktioner mellem 

medieaktører i EU for at fremhæve deres mangfoldighed og fremme interkulturel 

dialog, styrke samarbejdet med individuelle nyhedsredaktioner og audiovisuelle 

tjenester i alle europæiske institutioner, navnlig med Parlamentet, og at fremme 

synlighed og mediedækning af EU-spørgsmål;  

19. minder om EU's forpligtelse til at beskytte og fremme ytringsfrihed og information i 

hele EU og i tredjelande; understreger, at principperne om mediefrihed, ytringsfrihed og 

mediepluralisme er lige så relevante for førtiltrædelseslande og det europæiske 

naboskabsområde, som det er for medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om at 

sikre, at disse principper styrkes og overvåges tilstrækkeligt i disse lande, og at 

bistandsprogrammerne gennemføres i kandidat-, nabo- og tredjelande; 

20. understreger, at en mere mangfoldig dækning af EU-nyheder, der respekterer den 

kulturelle mangfoldighed blandt de enkelte medlemsstater, og fuld udnyttelse af 
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værktøjer, såsom kommunikation, medier, sociale medier og interaktive platforme, vil 

bidrage til at bygge bro over kløften mellem og skabe bedre kontakt mellem EU-

borgerne og EU-anliggender ved at hjælpe enkeltpersoner med at danne og dele 

meninger, træffe velovervejede beslutninger og bidrage med kritisk engagement til en 

positiv reformation og udvikling af EU; 

21. bekræfter behovet for uafhængigt at kontrollere mediefriheden og 

mangfoldighedssituationen i EU og anmoder derfor Kommissionen om at fortsætte med 

at støtte værktøjet Observatoriet for Mediepluralisme og at tilskynde til dets videre 

udvikling for at få en omfattende og nøjagtig risikovurdering for mediepluralismen i 

EU; tilskynder Kommissionen, medlemsstaterne og alle relevante interessenter til straks 

at imødegå de fremhævede risici ved at træffe de nødvendige foranstaltninger; 

22. understreger vigtigheden af at udvikle yderligere modeller for oprettelsen af en 

europæisk offentlig radio- og TV-spredningsplatform, der fremmer EU-dækkende 

politiske debatter baseret på fakta, afvigende holdninger og respekt, bidrager til et væld 

af mangfoldige holdninger i det nye konvergerende mediemiljø og fremmer synligheden 

af EU i sine relationer udadtil; 

23. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at beskytte mediefriheden og 

ytringsfriheden i moderne kunst ved at stimulere tilblivelsen af kunstværker, der giver 

udtryk for sociale bekymringer, fremmer kritisk debat og inspirerer til modargumenter. 
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