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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky – tradiční i on-line –
jsou základním kamenem demokracie a uznává důležitost plurality zdrojů informací pro 
skutečnou svobodu sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že zachování a zlepšování 
svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků v celé Evropě je ve společném zájmu;

2. poukazuje na rozhodující úlohu svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků a volné 
výměny informací při demokratických změnách odehrávajících se v nedemokratických 
režimech, jak v nedávné době ukázalo arabské jaro; vyzývá Komisi, aby úzce 
monitorovala svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus přistupujících zemí a 
věnovala dostatečnou pozornost úloze svobodných sdělovacích prostředků při podpoře 
demokracie na celém světě; zdůrazňuje v tomto ohledu význam Evropské nadace pro 
demokracii (doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 29. března 2012 o způsobu a 
podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii (EED)1;

3. připomíná, že Evropský soud pro lidská práva dovodil pozitivní povinnost členských států 
zajistit pluralitu sdělovacích prostředků z článku 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod, která obsahuje ustanovení podobná těm, která jsou obsažena v článku 
11 Listiny základních práv, která je součástí acquis communautaire;

4. poukazuje na to, že roste počet novinářů zaměstnaných za nejistých podmínek, bez 
sociálních jistot obvyklých na běžném trhu práce;

5. usiluje o zajištění plurality sdělovacích prostředků a kvalifikovanější veřejné diskuse a 
zpravodajství týkající se problematiky EU, a to prostřednictvím zajištění podmínek, 
v nichž může přežít kvalitní žurnalistika; žádá tudíž Komisi, aby navrhla nové modely 
financování žurnalistiky, a zdůrazňuje, že musí být uplatňována redakční svoboda;

6. zdůrazňuje, že by Komise měla zajistit, aby členské státy zaručily náležité uplatňování 
Listiny základních práv ve své zemi, a to na základě plurality sdělovacích prostředků, 
rovného přístupu k informacím a respektování nezávislosti tisku prostřednictvím 
neutrality;

7. zdůrazňuje, že pluralitní mediální prostředí je zásadní pro správné fungování 
demokratického systému, neboť účast občanů ve veřejné diskusi a přístup k informacím 
v digitálním světě závisí na pulzujícím a konkurenčním odvětví audiovizuálních a 
tištěných médií;

8. poznamenává, že podle kodaňských kritérií musí země, které mají v úmyslu přistoupit k 
Evropské unii, dodržovat acquis communautaire, jehož součástí je Listina základních práv, 
a zejména její článek 11, který požaduje dodržování svobody a plurality sdělovacích 
prostředků; na druhou stranu připomíná, že ačkoli jsou i stávající členské státy Evropské 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2012)0113.
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unie povinny Listinu respektovat, neexistuje žádný mechanismus, který by zajistil, aby 
tomu tak skutečně bylo;

9. zdůrazňuje zásadní úlohu skutečně vyváženého evropského duálního systému, v němž 
hrají soukromé a veřejnoprávní sdělovací prostředky úlohu, která jim přísluší při podpoře 
demokracie, sociální soudržnosti, sociálního začlenění a svobody slova, a to nezávisle na 
politických a ekonomických tlacích;

10. poukazuje na změny v oblasti sdělovacích prostředků a komunikačních technologií, jež 
nově definují prostor pro výměnu informací; bere na vědomí, že nové technologie vytváří 
nové možnosti pro oblast svobody slova a individuálního projevu, a že tyto technologie 
mohou hrát důležitou úlohu v podpoře lidských práv, demokratické účasti, odpovědnosti, 
transparentnosti a hospodářského rozvoje; upozorňuje, že neomezeného individuálního 
projevu lze rovněž zneužít k porušování lidských práv a základních svobod; zdůrazňuje 
proto význam etických kodexů a opatření pro boj proti podněcování k nenávisti, násilí 
nebo terorismu;  konstatuje však, že pouhá existence těchto nových komunikačních 
platforem sama o sobě nezaručuje svobodu projevu a pluralitu sdělovacích prostředků ani 
nesnižuje odpovědnost vlád v tomto směru; zdůrazňuje, že platformy pro digitální 
pozemní přenos přispívají k názorové rozmanitosti, neboť jsou obzvláště dobře schopny 
přímé distribuce odlišných místních a regionálních informací za nízké spotřebitelské ceny;

11. zdůrazňuje, že dostatečná pozornost musí být věnována úrovni koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků v členských státech; ale zdůrazňuje, že pojem pluralita sdělovacích 
prostředků nelze omezovat na tuto otázku, ale že se tento pojem týká rovněž otázek 
zákazu cenzury, ochrany zdrojů a ochrany informátorů, otázek spojených s nátlakem ze 
strany politických činitelů a tržních sil, s transparentností, pracovními podmínkami 
novinářů, orgány pro kontrolu sdělovacích prostředků, kulturní rozmanitostí, vývojem 
nových technologií, neomezeným přístupem k informacím a komunikaci, 
necenzurovaným přístupem k internetu a s digitální propastí;

12. znovu připomíná zásadu neutrality sítí, jejímž cílem je zajistit, aby internet zůstal 
svobodnou a otevřenou technologií, která bude posilovat demokratickou komunikaci;

13. vyzývá členské státy, aby byly důslednější při posuzování hrozeb pro pluralitu a svobodu 
sdělovacích prostředků a svobodu projevu obecně a aby tyto hrozby řešily u zdroje; 
členské státy by v rámci své jurisdikce měly přijmout kroky k rozmělnění příliš silných 
koncentrací médií;

14. zdůrazňuje, že ochrana novinářských zdrojů musí být zcela a účinně zaručena v právním 
systému všech členských států;

15. zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské státy zajistily pomocí vhodných a konkrétních 
právních záruk novinářskou a redakční nezávislost, a poukazuje na význam redakčních 
kodexů pro to, aby se zabránilo vlastníkům, zúčastněným stranám, vládám a vnějším 
zúčastněným stranám v zasahování do obsahu zpráv; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
redakční nezávislost a autonomie obsahu vysílaného nezávisle na státní kontrole a bez 
zásahů státu jsou zásadní pro svobodné a rozmanité mediální prostředí;

16. s politováním konstatuje, že Komise nepřistoupila k třetí fázi svého třístupňového procesu 
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řešení problému koncentrace médií v Evropské unii; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby 
neprodleně zveřejnila sdělení o ukazatelích plurality sdělovacích prostředků v členských 
státech EU;

17. vyzývá Komisi, aby naléhavě zvážila navržení opatření na ochranu důvěrnosti zdrojů pro 
sdělovací prostředky a novináře;

18. připomíná, že v multimediální společnosti, kde se počet čistě komerčně motivovaných 
hráčů globálního trhu v posledních letech zvýšil, jsou silné veřejnoprávní sdělovací 
prostředky nezbytné pro zaručení pluralitního mediálního prostředí a podporu svobody 
slova, pokud si budou moci udržet nezbytný odstup od vlivu vlád;

19. připomíná, že stávající finanční krize ohrožuje pluralitu sdělovacích prostředků a vyvolala 
problémy se svobodou slova a cenzurou, jež ovlivnily veřejné sdělovací prostředky 
vněkolika členských státech;

20. vítá závěr nezávislé studie vypracované na žádost Komise týkající se vymezení ukazatelů 
pro posuzování plurality sdělovacích prostředků EU a vybízí Komisi, aby plně využila 
nástroje pro sledování sdělovacích prostředků, který uplatňuje široké pojetí plurality 
sdělovacích prostředků a jenž může odhalit potenciální rizika pro pluralitu sdělovacích 
prostředků v členských státech, a aby předložila doporučení pro řešení těchto rizik;

21. připomíná své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 s názvem „Veřejnoprávní vysílání 
v digitální době:  budoucnost duálního systému“1, které zdůrazňuje významnou 
společenskou úlohu veřejnoprávních sdělovacích prostředků; v tomto ohledu vyzdvihuje 
význam vyváženého přístupu mezi veřejnoprávními a soukromými provozovateli vysílání, 
pokud jde o ochranu konkurence mezi novináři, novinářských informací a názorové 
rozmanitosti novinářů;

22. připomíná doporučení a prohlášení Rady Evropy, na nichž se dohodly všechny členské 
státy EU a která stanoví evropské normy týkající se svobody projevu, svobody tisku, 
plurality sdělovacích prostředků a nezávislosti, organizace, úkolů a financování 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků; připomíná členským státům jejich závazek 
k dodržování těchto evropských norem a doporučuje, aby zajistily vhodné, přiměřené a 
stabilní financování veřejnoprávním sdělovacím prostředkům s cílem umožnit jim plnit 
jich úkol, včetně jejich sociální, vzdělávací, kulturní a demokratické úlohy, zajistit 
politickou a hospodářskou nezávislost, přizpůsobení se digitální změně a přispět k  
informační a znalostní společnosti podporující začlenění s reprezentativními a kvalitními 
sdělovacími prostředky, jež budou dostupné pro všechny;

23. zdůrazňuje, že stále větší počet novinářů je zaměstnán za nejistých podmínek, bez 
sociálních záruk, a zdůrazňuje, že pracovní podmínky kvalifikovaných pracovníků 
v oblasti sdělovacích prostředků musí být zlepšeny;

24. zdůrazňuje společenskou odpovědnost mediálních společností, vzhledem k tomu, že mají 
významný ideologický a politický vliv; zdůrazňuje, že zprávy sdělovacích prostředků by 
se měly soustavně řídit etickým kodexem a to včetně objektivního podávání zpráv;

                                               
1 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 50.
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25. zdůrazňuje zásadní úlohu nezávislých vnitrostátních regulačních orgánů pro sdělovací 
prostředky pro ochranu jejich plurality a zajištění objektivity, nestrannosti a 
zodpovědnosti sdělovacích prostředků v členských státech;  vyzývá členské státy, aby 
posílily spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány pro sdělovací prostředky 
v rámci Evropské platformy regulačních orgánů a posílily výměnu zkušeností 
a osvědčených postupů týkajících se jejich příslušných vnitrostátních systémů vysílání;

26. zdůrazňuje význam transparentnosti, pokud jde o vlastnictví soukromých provozovatelů 
vysílání, již je nutné zajistit ve všech členských státech, a vyzývá Komisi, aby sledovala 
pokrok v tomto smyslu a podporovala jej;

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci politiky Komise v oblasti mediální 
gramotnosti věnovaly dostatečnou pozornost důležitosti vzdělávání v oblasti sdělovacích 
prostředků, jež musí občanům poskytnout dovednosti v oblasti kritického výkladu a 
výběru nestále rostoucího objemu informací.
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