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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás és a tájékozódás az Európai Unió Alapjogi 

Chartájában (11. cikk), a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában 

(19. cikk) és az emberi jogok európai egyezményében foglalt szabadsága alapvető 

fontosságú a plurális társadalom megteremtéséhez, amint azt az Európai Unióról szóló 

szerződés 2. cikke megállapítja; hangsúlyozza, hogy a minőségi, ingyenes és független 

információkhoz való hozzáférés alapvető emberi jog, hogy a média szabadsága és 

sokszínűsége a demokrácia alapvető pillérei, és hogy ennek megfelelően a média 

politikai és gazdasági nyomásgyakorlástól és bármely jogosulatlan befolyásolástól való 

függetlenségét biztosítani kell annak érdekében, hogy elkerülhető legyen bármely 

zaklatás vagy megfélemlítés, amely befolyásolhatja a szerkesztői tartalmat; 

2. hangsúlyozza, hogy a polgárokat megfelelően és teljes körűen tájékoztatni kell ahhoz, 

hogy aktívan és ténylegesen részt vehessenek a közéletben és a politikai vitákban; 

3. úgy véli, hogy a polgárok körében a média iránt egyre növekvő bizalomvesztés indokait 

nyíltan és komolyan fel kell tárni; emlékeztet arra, hogy a közvélemény a polgárok és a 

médiaszakemberek közötti bizalmi viszony alapján alakul ki, amelynek célja az 

emberek tájékoztatása, valamint a nyilvános elszámoltathatóság és átláthatóság 

kultúrájának előmozdítása a közérdeknek megfelelően; határtalan aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a sajtófinanszírozás rendszere számos kihívással néz szembe, ideértve a 

médiatulajdon nagymértékű koncentrációját, amelynek eredményeként néhány 

domináns helyzetű szereplő az információt politikai, társadalmi és üzleti propaganda 

céljára használja, ezzel veszélyeztetve  a tömegtájékoztatás sokszínűségét és drámai 

mértékben csökkentve az információ minőségét, sokszínűségét, megbízhatóságát és 

hitelességét, teret engedve az olyan jelenségek terjedésének, mint az álhírek; ezért 

üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a lapkiadókat fel kívánja jogosítani 

sajtókiadványaik online reprodukálásának és rendelkezésre bocsátásának 

engedélyezésére, az online üzleti szereplőkkel való kiegyensúlyozott viszonyuk és az 

online sajtókiadványokból származó bevételből való méltányos részesedésük 

előmozdítása érdekében; 

4. tudomásul veszi azokat az új kihívásokat, amelyekkel a gyorsan fejlődő médiakörnyezet 

összefüggésében mind a hagyományos, mind az új média szembesül a technológiák és a 

digitalizáció terjedésének következtében, például a „véleménybuborék” jelenséget, 

amely az algoritmusok széles körű használatához és a magánélethez való alapvető jog 

tiszteletben tartásának szükségességéhez kapcsolódik; különösen azt hangsúlyozza, 

hogy az úgynevezett „álhírek” – hamis hírek terjesztése és szándékos félretájékoztatás – 

jelensége egyre növekvő és aggasztó tendencia, ami társadalmi feszültségeket szíthat és 

alapvető fenyegetést jelenthet a demokráciára; rámutat arra, hogy az újságírók és a 

médiaszervezetek egyedülálló felelősséggel bírnak a véleményformálás és a közbeszéd 

tekintetében, valamint hogy el kell kötelezniük magukat a tényeken alapuló tájékoztatás 

mellett; ezért felhív a média függetlenségének és átláthatóságának biztosítására, és 

sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan koherens és átfogó 
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stratégiát, amelynek célja egyrészt a magas színvonalú újságírás az önállóan működő 

média és tényfeltáró újságírás a pénzügyi és jogi támogatás megerősítése révén való 

előmozdítása –  tartózkodva ugyanakkor a szerkesztői döntésekben való részvételtől –, 

másrészt a médiaműveltség támogatása valamennyi uniós polgár körében; 

5. hangsúlyozza, hogy a közszolgálati média pótolhatatlan szerepet tölt be a 

médiapluralizmus tekintetében, valamint hogy fontos felelőssége, hogy megfelelően 

tükrözze a kulturális, nyelvi, társadalmi és politikai sokszínűséget, és biztosítsa a 

nyilvánosság megfelelő tájékoztatását; javasolja, hogy a tagállamok nyújtsanak 

megfelelő, arányos és stabil finanszírozást a közszolgálati média számára, biztosítva, 

hogy képes legyen betölteni kulturális, társadalmi és oktatási szerepét, és hozzájáruljon 

egy befogadó társadalom kialakításához, miközben garantálják a média politikai 

befolyástól vagy cenzúrától való függetlenségét, és megakadályozzák a propaganda és 

az indoktrináció eszközeként való felhasználását; 

6. emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak meg kell találniuk a módját, hogyan támogassák 

a médiát, például a héa-semlegesség biztosításával – a héa jövőjéről szóló, 2011. 

október 13-i állásfoglalásának1 ajánlása szerint –, továbbá a médiával kapcsolatos 

kezdeményezések támogatásával; 

7. hangsúlyozza, hogy a digitális média használata új kihívásokat és lehetőségeket 

eredményezett a médiaszabadság terén, és hogy a tömegtájékoztatás sokszínűségét – 

beleértve az online szférát is – súlyosan fenyegeti a médiatulajdon túlzott 

koncentrációja, a médiaipar és a politika esetenkénti aggasztó összejátszása, valamint 

az, hogy a társasági hatáskörök nem felelnek meg a verseny- és adójogi szabályoknak; 

kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szüntessék meg a szabályozási 

hiányosságokat annak érdekében, hogy jogi egyértelműséget és következetességet 

teremtsenek a valódi sokféleség, a médiatartalom hozzáférhetősége és a médiaszabadság 

biztosítása érdekében, valamint akadályozzák meg az internetes óriásvállalatok 

erőfölényének kialakulását olyan korszerűsített uniós versenypolitika révén, amely 

tisztességes versenyt biztosít az európai médiaágazatban egy olyan környezetben, 

amelyet az online konvergencia és az online platformok növekvő közvetítői szerepe 

jellemez, továbbá egy olyan szabályozási keretet alkalmazva, amely kötelezővé teszi a 

szerzői joggal védett újságcikkek kereskedelmi felhasználásának engedélyezését, így 

biztosítva a lapkiadók és végső soron az újságírók tisztességes javadalmazását; 

hangsúlyozza e tekintetben, hogy a média tulajdonosi struktúráinak átláthatónak kell 

lenniük, és hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak különösen figyelemmel kell 

kísérniük ezt a szempontot; 

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre az egész Unióra 

kiterjedő, kötelező önszabályozási rendszert annak biztosítására, hogy a médiaszereplők 

közvetlen politikai részvétel nélkül vállaljanak kötelezettséget az online tájékoztatásra 

vonatkozó saját etikai normáik iránt, azokról tárgyalásokat folytassanak és azokat 

létrehozzák; 

9. megállapítja, hogy a hagyományos médiaorgánumok által létrehozott információk 

nagyrészt immár online és hagyományos platformokon is rendelkezésre állnak, és hogy 

ezekre ezért továbbra is a nemzeti médiaszabályozás vonatkozik; emlékeztet arra, hogy 

                                                 
1 HL C 94. E, 2013.4.3., 5. o. 
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ez nem áll fenn a kizárólag online felületű médiaplatformok esetében, ami 

tisztességtelen versenyt eredményez az ilyen platformok és a hagyományos 

médiaorgánumok között; megállapítja, hogy hasonló jellemzőkkel rendelkező hasonló 

szolgáltatásokra hasonló szabályozás kell, hogy vonatkozzon; kéri a szabályok és a 

médiaszabályozás összehangolását a tisztességes versenyfeltételek biztosítása 

érdekében; 

10. kiemeli, hogy a véleménynyilvánítás és az információ szabadságát Európában 

veszélyezteti az újságírók ellen irányuló növekvő mértékű megfélemlítés és támadások, 

amint ezt Daphne Caruana Galizia nemrég történt meggyilkolása is tanúsítja; ismét 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak meg kell védeniük az újságírók 

véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapvető jogát, amely alapján információt 

oszthatnak meg, gondoskodva munkájuk védelméről és elősegítéséről, továbbá a 

polgárok alapvető jogát az említett információk megismerésére; hangsúlyozza az 

oknyomozó újságírók sajátos helyzetét, továbbá a hírforrások védelmének fontosságát; 

felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy jogi kereteik és jogérvényesítési 

gyakorlataik megfelelő védelmet, segítséget és támogatást garantáljanak az újságírók és 

más médiaszakemberek számára, különös figyelmet fordítva a társadalmi nemi, 

szexuális és etnikai identitást fenyegető sajátos veszélyekre; 

11. hangsúlyozza, hogy a visszaélések bejelentése kulcsfontosságú eleme az oknyomozó 

újságírásnak és a sajtó szabadságának; megjegyzi, hogy az újságírók esetében törvényes 

védelem helyett adott esetben vádemelést szoktak alkalmazni, amikor közérdekből 

eljárva információkat tesznek közzé vagy riportot készítenek feltételezett 

kötelezettségszegésről, törvénysértésről, csalásról vagy illegális tevékenységről; 

emlékeztet a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező 

bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről szóló, 2017. október 24-i 

állásfoglalására1; sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen közzé 

jogalkotási javaslatot, amely magas szintű védelmet garantál az Unióban a visszaélést 

bejelentő személyek számára; 

12. elismeri a Sajtó- és Médiaszabadság Európai Központjának (ECPMF) egy európai uniós 

kísérleti projekt keretében történő sikeres létrehozását, és hangsúlyozza az ECPMF által 

a sajtó- és médiaszabadságot érintő támadások ellensúlyozása érdekében a 

médiaszabadság európai megsértésének szisztematikus nyilvántartása és a 

megfenyegetett és az erőszak kockázatának kitett újságírók és a médiaszabadságot védő 

aktivisták számára nyújtott közvetlen támogatás útján végzett, jól ismert erőfeszítéseket; 

kéri a Bizottságot, hogy dolgozza ki a szükséges eszközöket, és biztosítsa a szükséges 

finanszírozást ahhoz, hogy az ECPMF állandó uniós struktúrává válhasson; 

13. hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának és a vélemények 

sokféleségének az online médiában való védelme érdekében foglalkozni kell a 

gyűlöletbeszéd, a bántalmazás és a fenyegetések online színtereken történő 

növekedésével, melyet a médiapluralizmusról és a demokráciáról szóló 2016. évi 

Eurobarométer-felmérés kiemelt; felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az online 

bántalmazás és hatásai értékelését, és tegye meg a megfelelő intézkedéseket ennek 

eredményes megakadályozása és ellensúlyozása érdekében; 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0402. 
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14. hangsúlyozza, hogy a médiaszakemberek, különösen a legfiatalabbak,  

munkaszerződésük, bérük és a szociális és jogi garanciák szempontjából gyakran 

bizonytalan helyzetben végzik munkájukat, ami aláássa a megfelelő munkavégzésre 

való képességüket, és ezáltal kihat az elfogulatlan és független hírek és információk 

rendelkezésre állására, végső soron gátolva a tömegtájékoztatás szabadságát; felhívja a 

tagállamokat és a médiaszervezeteket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az újságírók a 

lehető legmagasabb színvonalon végezhessék munkájukat azáltal, hogy minden 

médiaszakember számára igazságos és tisztességes munkakörülményeket biztosítanak, 

valamint hogy ösztönözzék a minőségi és folyamatos képzést mind a szerződéses, mind 

a szabadúszóként dolgozó médiamunkások számára; ösztönzi a médiaágazatot, hogy 

társszabályozási mechanizmusok és belső magatartási kódexek révén mozdítsa elő a 

nemek közötti egyenlőséget a médiapolitikában és a gyakorlatban; 

15. ösztönzi a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a médiaműveltség 

megerősítésére és a képzési és oktatási kezdeményezések valamennyi polgár körében 

történő előmozdítására az egész életen át tartó tanulás keretében formális, nem formális 

és informális oktatás útján, többek közt különös figyelmet fordítva a tanárok alap- és 

továbbképzésére, illetve támogatására, és ösztönözve az oktatási és képzési ágazat és 

valamennyi érdekelt fél – többek között médiaszakemberek, civil társadalom és ifjúsági 

szervezetek – közötti párbeszédet és együttműködést; megerősíti, hogy támogatni kell 

az életkornak megfelelő, innovatív eszközöket a szerepvállalás növelése és az online 

biztonság a tanterv kötelező elemeiként való előmozdítása érdekében, valamint hogy 

egyedi technológiai műveltségi projektek és megfelelő infrastrukturális beruházások 

együttes alkalmazásával át kell hidalni a digitális szakadékot az információhoz való 

egyetemes hozzáférés biztosítása érdekében; 

16. hangsúlyozza, hogy a médiatartalmak használatával és létrehozásával kapcsolatos 

kritikai értékelő és elemző érzék kialakítása alapvetően fontos az aktuális kérdések 

megértése, a közélethez való hozzájárulás, valamint az embereknek az egyre 

komplexebb és összekapcsoltabb médiakörnyezetben rejlő veszélyekről és átalakító 

potenciálról szerzett ismeretei szempontjából; hangsúlyozza, hogy a médiaműveltség 

kulcsfontosságú demokratikus képesség, amely növeli a polgárok szerepvállalását; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki egyedi intézkedéseket 

médiaműveltséget érintő projektek – így az Egyetemes médiaműveltség kísérleti projekt 

– előmozdítása és támogatása céljából, és az Európai Unió oktatási politikájának 

szerves részeként dolgozzanak ki a polgárok minden korcsoportját és a média 

valamennyi típusát célzó, átfogó médiaműveltségi szakpolitikát, amely ennek 

megfelelően a vonatkozó uniós finanszírozási keretek, például az európai strukturális és 

beruházási alapok és a Horizont 2020 támogatásában részesül;  

17. aggodalommal állapítja meg, hogy – amint azt a 2016. évi médiapluralizmus-monitor 

hangsúlyozza – veszélyben van a kisebbségek, a helyi és regionális közösségek, a nők 

és a fogyatékossággal élő személyek médiához való hozzáférése; hangsúlyozza, hogy a 

befogadó média alapvető fontosságú egy nyitott, szabad és pluralisztikus 

médiakörnyezetben, valamint hogy minden polgárnak joga van ahhoz, hogy 

anyanyelvén – legyen az állam hivatalos nyelve vagy kisebbségi nyelv – juthasson 

független információhoz; fontosnak tartja, hogy az európai újságírók – különösen a 

kevésbé használt és kisebbségi nyelveken dolgozók – számára megfelelő képzési és 

átképzési lehetőségeket biztosítsanak; ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
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hogy ösztönözzék és támogassák a médiához való hozzáférést javító kutatást, 

projekteket és politikákat, valamint a kiszolgáltatott kisebbségi csoportokat célzó 

vonatkozó kezdeményezéseket (például a kisebbségi nyelvű média számára biztosított 

szakmai gyakorlatokra vonatkozó kísérleti projektet), továbbá hogy garantálják 

valamennyi polgár számára a részvétel és a véleménynyilvánítás lehetőségét; 

18. javasolja, hogy a Bizottság dolgozzon ki ágazati stratégiát az európai médiaágazat 

számára az innováció és a fenntarthatóság alapján; úgy véli, hogy egy ilyen stratégiának 

meg kell erősítenie az EU médiaszereplői közti, határokon átnyúló együttműködést és 

koprodukciókat annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet sokszínűségükre és 

ösztönözze a kultúrák közötti párbeszédet, fokozza az együttműködést valamennyi 

európai intézmény, különösen az Európai Parlament egyes szerkesztőségeivel és 

audiovizuális szolgálataival, valamint hogy előmozdítsa az uniós ügyek médiában való 

megjelenését és láthatóságát;  

19. emlékeztet arra, hogy az Unió elkötelezett a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 

szabadságának az egész Unióban és külföldön való védelme és előmozdítása mellett; 

hangsúlyozza, hogy a médiaszabadság, a szólásszabadság és a média sokszínűségének 

elve ugyanolyan fontos az előcsatlakozási támogatásban részesülő országok és az 

európai szomszédsági térség, mint a tagállamok számára; felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítsa ezen elvek megfelelő nyomon követését, valamint segélyprogramok 

végrehajtását a tagjelölt, szomszédos és harmadik országokban; 

20. hangsúlyozza, hogy az uniós hírek fokozottabban sokszínű terjesztése, az egyes 

tagállamok kulturális sokféleségének tiszteletben tartása és többek között a 

kommunikáció, a média, a közösségi média, illetve az interaktív platformok 

eszközeinek teljes körű kihasználása közelebb hozza majd az uniós polgárokat az uniós 

ügyekhez, illetve elősegíti az ezekhez való kapcsolódásukat azáltal, hogy az egyének 

segítséget kapnak a véleményalkotásban és -megosztásban, a megalapozott 

döntéshozatalban, valamint ahhoz, hogy kritikus elkötelezettség  révén hozzájáruljanak 

az Unió pozitív reformjához és fejlesztéséhez; 

21. megerősíti, hogy a médiaszabadság és a média sokszínűsége helyzetét független módon 

nyomon kell követni az Európai Unióban, és ezért felhívja a Bizottságot, hogy továbbra 

is támogassa a tömegtájékoztatás sokszínűségét megfigyelő eszközt és ösztönözze 

annak további fejlesztését, az uniós média sokszínűségét fenyegető kockázatok átfogó 

és pontos értékelése érdekében; ösztönzi a Bizottságot, a tagállamokat és valamennyi 

érdekelt felet, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala útján haladéktalanul 

foglalkozzanak a kiemelt kockázatokkal; 

22. hangsúlyozza, hogy további modelleket kell kidolgozni egy olyan európai közszolgálati 

műsorszóró platform létrehozása érdekében, amely előmozdítja az egész Unióra 

kiterjedő, tényekre, eltérő nézetekre és tiszteletre alapuló politikai vitákat, hozzájárul a 

vélemények sokszínűségéhez az új, konvergens médiakörnyezetben, és előmozdítja az 

Unió láthatóságát annak külkapcsolataiban; 

23. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védjék meg a média szabadságát és a 

szólásszabadságot a kortárs művészetben olyan műalkotások létrehozásának 

támogatásával, amelyek társadalmi kérdéseket jelenítenek meg, ösztönzik a kritikai 

vitát, és inspirálják az ellenkező véleményeket; 
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