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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи следните предложения в 
предложението за резолюция, което ще приеме:

1. подчертава, че свободните, независими и плуралистични медии в мрежата и извън 
нея са една от основите на демокрацията и признава значението на разнообразните 
източници на информация за истинската свобода на медиите и плурализма; 
подчертава, че поддържането и подобряването на свободни и независими медии в 
цяла Европа е от обществен интерес;

2. отбелязва решаващата роля на свободните и независими медии и свободния обмен 
на информация при демократичните промени, които се извършват в рамките на 
недемократични режими, както неотдавна демонстрира Арабската пролет; 
призовава Комисията да наблюдава отблизо свободата на медиите и плурализма в 
присъединяващите се страни и да отдава достатъчно внимание на ролята на 
свободните медии за насърчаването на демокрацията по целия свят; във връзка с 
това подчертава значението на Европейския фонд за демокрация (Препоръка на 
Европейския парламент от 29 март 2012 г. до Съвета относно механизмите за 
възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)1);

3. припомня, че Европейският съд по правата на човека извлече позитивно задължение 
за държавите членки да гарантират медиен плурализъм от член 10 от Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните свободи, който включва разпоредби, 
подобни на тези, съдържащи се в член 11 от Хартата на основните права, която 
представлява част от достиженията на правото на ЕС;

4. отбелязва, че все по-голяма част от журналистите биват наемани при несигурни 
условия без социалните гаранции, които са обичайни за нормалния пазар на труда;

5. има за цел да гарантира медиен плурализъм и един по-качествен обществен дебат и 
отразяване в ЕС, като се осигури среда, в която качествената журналистика да може 
да оцелее; поради това изисква от Комисията да предложи нови модели за 
финансиране на журналистиката и подчертава, че трябва да се прилага редакционна 
свобода;

6. подчертава, че Комисията следва да осигури гарантирането от страна на държавите 
членки на правилното прилагане на Хартата на основните права на тяхна територия, 
което се изразява в медиен плурализъм, равен достъп до информация и зачитане на 
независимостта на печата чрез неутралност;

7. подчертава, че плуралистичната медийна среда е от основно значение за една добре 
функционираща демократична система, тъй като участието на гражданите в 
обществения дебат и достъпът до информация в света на цифровите технологии 
зависят от присъствието на енергичен и конкурентен сектор на аудиовизуалните и 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2012)0113.
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печатните медии;

8. отбелязва, че съгласно критериите от Копенхаген държавите, желаещи да се 
присъединят към Европейския съюз, трябва да спазват достиженията на правото на 
ЕС, които включват Хартата на основните права, и по-специално член 11 от нея, 
който изисква зачитане на свободата и плурализма на медиите; отбелязва обаче, че 
въпреки че от настоящите държави – членки на Европейския съюз, се изисква да 
спазват Хартата, не са налице механизми, които да гарантират това;

9. подчертава основната роля на една действително балансирана европейска двойна 
система, при която частните и обществените медии, независимо от политически и 
икономически натиск, играят своята роля за насърчаване на демокрацията, 
социалното сближаване и интеграция и свободата на словото;

10. отбелязва, че промените в медийната среда и комуникационните технологии дадоха 
ново определение на пространството на обмен на информация; отбелязва, че новите 
технологии създадоха нови възможности за свобода на словото и изразяване на 
лично мнение, които могат да играят решаваща роля за популяризиране на правата 
на човека, демократичното участие, отчетността, прозрачността и икономическото 
развитие; отбелязва, че неограниченото изразяване на лично мнение може да бъде 
използвано неправилно за нарушаване на правата на човека и основните свободи; 
във връзка с това подчертава значението на етичните кодекси и мерките за борба с 
подстрекаването към омраза, насилие или тероризъм; счита, че само по себе си 
съществуването на тези нови комуникационни платформи не гарантира свободата 
на словото и плурализма на медиите и не намалява отговорностите на 
правителствата в това отношение; подчертава, че цифровите платформи за наземно 
радиоразпръскване допринасят за многообразието на мнения, тъй като имат 
способността директно да разпределят разнообразна местна и регионална 
информация на ниски цени за потребителите;

11. подчертава, че трябва да се обърне достатъчно внимание на равнището на 
концентрация на собственост върху медиите в държавите членки; но подчертава, че 
разбирането за медиен плурализъм не може да се ограничи само до този въпрос, а 
включва също забраната или цензурата, защитата на източниците на информация и 
лицата, подаващи сигнали, въпросите, свързани с оказване на натиск от страна на 
политически лица и пазарни сили, прозрачността, условията на труд на 
журналистите, органите за медиен контрол, културното многообразие, 
разработването на нови технологии, неограничения достъп до информация и 
комуникация, нецензурирания достъп до интернет и цифровото разделение;

12. потвърждава принципа на неутрално интернет пространство, който е разработен, за 
да гарантира, че интернет продължава да бъде свободна и открита технология, която 
насърчава демократичната комуникация;

13. призовава държавите членки да бъдат по-строги в своите оценки на заплахите за 
медийния плурализъм, свободата на медиите и свободата на изразяване като цяло и 
да неутрализират тези заплахи при източника; държавите членки следва да 
предприемат стъпки за премахване на прекалено мощната концентрация на медии 
на тяхна територия;
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14. подчертава, че защитата на журналистическите източници трябва да бъде 
абсолютно и ефективно гарантирана в правната система на всички държави членки;

15. подчертава необходимостта държавите членки да гарантират журналистическата и 
редакционната независимост посредством подходящи и конкретни правни гаранции 
и посочва значението на редакционните устави за предотвратяване на намеса в 
съдържанието на новините от страна на собственици, акционери, правителства и 
външни заинтересовани страни; подчертава в този контекст, че редакционната 
независимост и автономността на разпространяваното съдържание при 
независимост от контрола и участието на държавните медии са от решаващо 
значение за свободната и многообразна медийна среда;

16. отбелязва със съжаление, че Комисията не е преминала към третия етап от 
тристепенния процес за справяне с притесненията във връзка с концентрацията на 
медии в Европейския съюз; във връзка с това призовава Комисията незабавно да 
публикува съобщение относно показателите за медийния плурализъм в държавите –
членки на ЕС;

17. призовава Комисията да обмисли незабавно предлагането на механизми за опазване 
на поверителността на източниците за медиите и журналистите;

18. отбелязва, че в едно мултимедийно общество, в което броят на участниците с 
търговска цел на световните пазари е нараснал, силните обществени медии са от 
основно значение за гарантирането на плуралистична медийна среда и за защита и 
насърчаване на свободата на изразяване, при условие че могат да спазват 
необходимата дистанция от правителствено влияние;

19. припомня, че настоящата финансовата криза излага на риск медийния плурализъм и 
доведе до проблеми по отношение на свободата на словото и цензурата, които 
засегнаха обществените медии в няколко държави членки;

20. приветства заключенията от независимото проучване, проведено по искане на 
Комисията, относно определянето на показатели за измерване на медийния 
плурализъм в ЕС и насърчава Комисията да се възползва изцяло от Инструмента за 
наблюдение на медиите, който прилага широко разбиране за медиен плурализъм и 
може да определи потенциалните рискове за него в държавите членки и да изготви 
препоръки за справяне с тези рискове;

21. припомня своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно публичното 
радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната 
система1, в която се подчертава обществено значимата роля на публичните медии; 
подчертава в този контекст значението на един балансиран подход между 
публичните и частните радио- и телевизионни оператори за защитата на 
журналистическата конкуренция, информацията и многообразието на мненията;

22. припомня препоръките и изявленията на Съвета на Европа, които бяха одобрени от 
всички държави – членки на ЕС, и формулират европейски стандарти във връзка със 

                                               
1 ОВ С 99Е, 3.4.2012 г., стр. 50.
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свободата на изразяване, независимостта на печата, медийния плурализъм и 
независимостта, организацията, мисията и финансирането на обществените медии; 
припомня на държавите членки техния ангажимент спрямо тези европейски 
стандарти и им препоръчва да осигурят подходящо, пропорционално и стабилно 
финансиране на обществените медии, така че да им дадат възможност да 
изпълняват своята мисия, да играят своята образователна, културна и демократична 
роля, да гарантират политическа и икономическа независимост, да се адаптират към 
промените в цифровите технологии и да допринасят за едно приобщаващо 
информационно общество и общество на знания с достъпни за всички 
представителни, висококачествени медии;

23. подчертава, че все по-голям брой журналисти биват наемани при несигурни условия 
и при липса на социални гаранции, и подчертава, че условията на труд за 
професионалистите в медиите трябва да се подобрят;

24. подчертава социалната отговорност, която носи дадено медийно дружество, поради 
значителното идеологическо и политическо въздействие, което упражнява; 
подчертава, че при отразяването на събитията в медиите следва последователно да 
се спазват журналистическите етични кодекси, включително обективното 
отразяване;

25. подчертава жизненоважната роля на независимите национални медийни 
регулаторни органи за защитата на медийния плурализъм и за гарантиране на 
обективност, безпристрастност и отчетност на медиите в държавите членки; 
призовава държавите членки да засилят сътрудничеството между националните 
регулаторни органи в рамките на Европейската платформа на регулаторните органи 
(ЕПРО), както и да подобрят обмена на опит и най-добри практики във връзка със 
съответните национални системи за радио- и телевизионно разпространение;

26. подчертава значението на прозрачността по отношение на собствеността на 
частните радио- и телевизионни оператори, която трябва да се гарантира във всички 
държави членки, и призовава Комисията да наблюдава и подкрепя напредъка към 
тази цел;

27. насърчава Комисията и държавите членки, в рамките на политиката на Комисията за 
медийна грамотност, да обърнат достатъчно внимание на значението на медийното 
образование, което трябва да предоставя на гражданите умения за критично 
тълкуване и подбор на все по-големия обем информация.
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