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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. understreger, at frie, uafhængige og pluralistiske offline- og onlinemedier udgør vigtige 
grundpiller i demokratiet, og anerkender vigtigheden af en bred repræsentation af 
informationskilder til sikring af en ægte mediefrihed og pluralisme;  bemærker, at det er i 
den fælles interesse at opretholde og forbedre frie og uafhængige medier i Europa;

2. bemærker den afgørende rolle, som frie og uafhængige medier og den frie udveksling af 
oplysninger har i de demokratiske forandringer, der finder sted i ikke-demokratiske 
regimer, hvilket Det Arabiske Forår for nylig har demonstreret; opfordrer Kommissionen 
til nøje at overvåge mediernes frihed og pluralisme i tiltrædelseslandene og til at være 
tilstrækkeligt opmærksom på frie mediers rolle i forbindelse med fremme af demokrati 
overalt i verden; fokuserer på den store betydning, som Den Europæiske Demokratifond 
har i denne sammenhæng (Europa-Parlamentets henstilling af 29. marts 2012 til Rådet om 
de nærmere retningslinjer for den mulige oprettelse af en europæisk demokratifond1);

3. minder om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udledt en positiv 
forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre mediepluralisme af artikel 10 i den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 
der indeholder bestemmelser, som svarer til bestemmelserne i artikel 11 i chartret om 
grundlæggende rettigheder, der er en del af fællesskabsretten;

4. bemærker, at et voksende antal journalister ansættes under usikre vilkår uden de sociale
garantier, som er almindelige på det normale arbejdsmarked;

5. tilstræber at sikre mediepluralisme og en mere kvalificeret offentlig debat og dækning af 
EU gennem tilvejebringelse af en ramme, inden for hvilken kvalitetsjournalisme kan 
overleve, og appellerer derfor til Kommissionen om at komme med forslag til nye 
modeller for finansiering af journalisme og understreger, at den redaktionelle frihed bør 
opretholdes;

6. understreger, at Kommissionen bør påse, at medlemsstaterne sikrer en korrekt 
gennemførelse af chartret om grundlæggende rettigheder i deres land, hvilket kommer til 
udtryk gennem mediepluralisme, lige adgang til informationer og respekt for pressens 
uafhængighed gennem neutralitet;

7. understreger, at et pluralistisk medielandskab er afgørende for et velfungerende 
demokratisk system, eftersom borgernes deltagelse i den offentlige debat og adgangen til 
information i den digitale verden afhænger af en levende og konkurrencedygtig 
audiovisuel og skreven presse;

8. bemærker, at lande, der ønsker at tiltræde EU, ifølge Københavnskriterierne skal 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2012)0113.
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efterkomme gældende fællesskabsret, herunder chartret om grundlæggende rettigheder og 
nærmere bestemt dettes artikel 11, ifølge hvilken mediefrihed og mediernes pluralisme 
skal respekteres; bemærker omvendt, at selv om det også kræves af de eksisterende EU-
medlemsstater, at de efterkommer chartret, findes der ingen mekanisme, som sikrer, at 
dette sker;

9. understreger den grundlæggende rolle, som et ægte afbalanceret europæisk tosidet radio-
og tv-system indtager, hvor private medier og public service-medier uafhængigt af politisk 
og økonomisk pres udfylder deres respektive roller med hensyn til at fremme demokrati, 
social samhørighed og integration samt ytringsfrihed;

10. bemærker ændringerne i mediemiljøet og i kommunikationsteknologierne har omdefineret 
rummet for udveksling af oplysninger; bemærker, at de nye teknologier har skabt nye 
muligheder for ytringsfrihed og nye individuelle udtryksmuligheder, som kan spille en 
væsentlig rolle med hensyn til at fremme menneskerettigheder, demokratisk deltagelse, 
ansvarliggørelse, åbenhed og økonomisk udvikling; bemærker, at ubegrænsede 
individuelle udtryksmuligheder også kan misbruges til krænkelse af 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger derfor, at 
det er væsentligt at have etiske kodekser og at træffe foranstaltninger til at bekæmpe 
tilskyndelser til had, vold og terrorisme; fastslår imidlertid, at den blotte tilstedeværelse af 
disse nye kommunikationsplatforme ikke i sig selv sikrer ytringsfrihed og pluralistiske 
medier og ikke mindsker regeringernes ansvar på dette punkt;  understreger, at de digitale 
jordbaserede sendeplatforme bidrager til meningsmangfoldigheden, da de i særlig grad er i 
stand til direkte at distribuere diversificeret lokal og regional information til lave 
forbrugerpriser;

11. understreger, at det er vigtigt i tilstrækkelig grad at være opmærksom på, i hvor høj grad 
der sker en koncentration af ejendomsretten til medierne i medlemsstaterne; understreger, 
at begrebet mediepluralisme ikke kan begrænses til koncentrationen af ejerskabet til 
medieselskaberne, men også inkluderer spørgsmål såsom forbud mod censur, 
kildebeskyttelse og beskyttelse af informanter, pres fra politiske aktører og 
markedskræfter, åbenhed, journalisters arbejdsforhold, medietilsynsmyndigheder, kulturel 
mangfoldighed, udvikling af nye teknologier, ubegrænset adgang til information og 
kommunikation, ucensureret adgang til internettet og den digitale kløft;

12. fastslår atter princippet om netneutralitet, der tjener til at sikre, at internettet forbliver en 
fri og åben teknologi, som fremmer demokratisk kommunikation;

13. appellerer til medlemsstaterne om at være mere robuste i deres vurderinger af truslerne 
mod mediepluralisme, mediefrihed og ytringsfriheden i almindelighed og angribe disse 
trusler ved kilden; appellerer således til medlemsstaterne om at tage skridt til at optrævle 
alt for magtfulde mediekoncentrationer inden for deres jurisdiktion;

14. understreger, at beskyttelsen af journalisternes kilder bør sikres fuldt og effektivt i alle 
medlemsstaternes retssystem;

15. understreger behovet for, at medlemsstaterne sikrer journalistisk og redaktionel 
uafhængighed ved hjælp af egnede og særlige retlige garantier, og fremhæver vigtigheden 
af redaktionelle chartrer for at forhindre, at ejere, aktionærer, regeringer og eksterne 
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interessenter blander sig i nyhedsindholdet; understreger i den sammenhæng, at 
redaktionel frihed og uafhængighed, når det gælder udsendelsernes indhold – uden 
mediekontrol og -indblanding fra det offentliges side – er afgørende for et frit og 
mangfoldigt medielandskab;

16. bemærker med beklagelse, at Kommissionen ikke har indledt tredje trin af sin 
tretrinsproces til imødekommelse af betænkelighederne ved mediekoncentrationerne i EU; 
appellerer i den forbindelse til Kommissionen om omgående at offentliggøre en 
meddelelse om indikatorer for mediepluralisme i EU-medlemsstaterne;

17. appellerer til Kommissionen om snarest at overveje at fremsætte forslag til ordninger, som 
beskytter kildefortroligheden for medier og journalister;

18. bemærker, at et stærkt public service-medie er nødvendigt i et multimediesamfund, hvor 
antallet af rent kommercielle globale markedsaktører er vokset i de senere år, for at sikre 
et pluralistisk medielandskab og for at garantere og fremme ytringsfrihed, så længe public 
service-mediet kan holde den nødvendige afstand til det offentliges indflydelse;

19. minder om, at den nuværende finansielle krise truer mediepluralismen og har skabt 
problemer med hensyn til ytringsfrihed og censur for de offentlige medier i en række 
medlemsstater;

20. glæder sig over konklusionerne i den uafhængige undersøgelse, som er blevet gennemført 
efter anmodning fra Kommissionen, om fastlæggelsen af indikatorer til måling af EU-
mediernes pluralisme, og opfordrer Kommissionen til at gøre fuld brug af 
medieovervågningsværktøjet, som anvender en bred fortolkning af mediepluralisme og 
kan kortlægge potentielle risici for mediepluralismen i medlemsstaterne, og til at 
fremsætte henstillinger til imødegåelse af disse risici;

21. henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om "public service radio- og tv-
virksomhed i den digitale tidsalder:  fremtiden for det tosidede radio- og tv-system"1, 
hvori public service-mediernes vigtige samfundsrolle fremhæves; understreger i denne 
sammenhæng vigtigheden af en afbalanceret tilgang mellem offentlige og private 
programudbydere til beskyttelse af journalistisk konkurrence, information og 
meningsmangfoldighed;

22. minder om Europarådets henstillinger og erklæringer, som har vundet tilslutning fra alle 
EU-medlemsstater, og som fastlægger europæiske standarder for ytringsfrihed, 
pressefrihed, mediepluralisme og public service-mediernes uafhængighed, organisation, 
mandat og finansiering; minder medlemsstaterne om, at de har forpligtet sig til at 
overholde disse europæiske standarder, og anbefaler, at de stiller tilstrækkelig, 
forholdsmæssig og stabil finansiering til rådighed for public service-medierne, således at 
disse medier kan udføre deres opgaver og herunder opfylde deres sociale, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og demokratiske rolle, garantere politisk og økonomisk 
uafhængighed, tilpasse sig de digitale forandringer og bidrage til et rummeligt 
informations- og vidensamfund med repræsentative medier af høj kvalitet, der er 
tilgængelige for alle;

                                               
1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 50.
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23. understreger, at et voksende antal journalister ansættes under usikre vilkår uden sociale 
garantier, og understreger, at mediefolks arbejdsvilkår bør forbedres;

24. understreger medieselskabernes samfundsmæssige ansvar, idet et sådant selskab har 
væsentlige muligheder for at opnå ideologisk og politisk indflydelse; understreger, at 
medierapporteringen således konsekvent bør efterkomme journalistiske etiske kodekser, 
herunder et krav om objektiv rapportering;

25. understreger uafhængige nationale medietilsynsmyndigheders centrale rolle med hensyn 
til at beskytte mediepluralismen og sikre mediernes objektivitet, upartiskhed og 
ansvarliggørelse i medlemsstaterne;  opfordrer medlemsstaterne til at intensivere 
samarbejdet mellem nationale medietilsynsmyndigheder inden for rammerne af European 
Platform of Regulatory Authorities (EPRA) og optrappe udvekslingen af erfaringer og 
bedste praksis i forbindelse med deres respektive nationale systemer for radio- og tv-
virksomhed;

26. understreger vigtigheden af åbenhed omkring ejerskab af privat radio- og tv-virksomhed, 
som bør sikres i alle medlemsstater, og appellerer til Kommissionen om at overvåge og 
støtte fremskridt i denne retning;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af Kommissionens  
mediekundskabspolitik at være tilstrækkelig opmærksomme på vigtigheden af 
medieuddannelse, som bør sikre, at borgerne tilegner sig færdigheder med hensyn til 
kritisk fortolkning og evnen til at sortere i en stadig stigende informationsmængde.
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