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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. hangsúlyozza hogy a szabad, független és plurális offline és online média a demokrácia 
egyik alapköve, és felismeri az információforrások sokféleségének fontosságát a média 
tényleges szabadságának és pluralitásának szempontjából; kiemeli, hogy közös érdek a 
szabad és független média fenntartása és javítása Európa-szerte;

2. rámutat arra, hogy ahogyan azt az arab tavasz eseményei a közelmúltban igazolták, a 
szabad és független média, valamint a szabad információáramlás döntő szerepet játszik a 
nem demokratikus rezsimekben bekövetkező demokratikus átalakulásban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy szoros figyelemmel kövesse a média szabadságát és pluralitását a 
csatlakozó országokban, valamint fordítson kellő figyelmet a szabad média szerepére a 
demokrácia világszerte történő előmozdításában; ezzel kapcsolatban kiemeli az Európai
Demokrácia Alapítvány jelentőségét (az Európai Parlament 2012. március 29-i ajánlása a 
Tanácshoz az Európai Demokrácia Alapítvány (EDA) esetleges létrehozásának 
módozatairól1);

3. emlékeztet arra, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló egyezmény 10. cikkéből eredően tevőlegesen kötelezi a 
tagállamokat a médiapluralizmus biztosítására, e cikk pedig a közösségi vívmányok részét 
képező Alapjogi Charta 11. cikkében foglaltakhoz hasonló rendelkezéseket tartalmaz;

4. megállapítja, hogy az újságírók egyre nagyobb arányban találják magukat bizonytalan 
foglalkoztatási körülmények között, megfosztva a rendes munkaerőpiac szokásos szociális 
garanciáitól;

5. célja, hogy garantálja a médiapluralizmust, valamint az Unióval kapcsolatos kérdések 
árnyaltabb nyilvános megvitatását és tudósítását, olyan környezet biztosítása révén, 
amelyben a minőségi újságírás képes fennmaradni, ezért arra kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki új modelleket az újságírás finanszírozására, és hangsúlyozza, hogy 
érvényesíteni kell a szerkesztői szabadságot;

6. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a tagállamok garantálják 
országukban az Alapjogi Charta megfelelő végrehajtását, ami a médiapluralizmusban, a 
tájékoztatáshoz való egyenlő hozzáférésben, valamint a sajtó semlegességen keresztül 
megvalósuló függetlenségének tiszteletben tartásában nyilvánul meg;

7. hangsúlyozza, hogy a pluralista médiakörnyezet elengedhetetlen a demokratikus 
rendszerek megfelelő működéséhez, mivel a polgároknak a kérdések nyilvános 
megvitatásában való részvétele, valamint az információkhoz való hozzáférés a digitális 
világban egy dinamikus és versenyképes audiovizuális és nyomtatottsajtó-ágazat 
függvénye;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. megállapítja, hogy a koppenhágai kritériumok alapján az Európai Unióhoz csatlakozni 
kívánó országoknak meg kell felelniük a közösségi vívmányoknak, köztük az Alapjogi 
Chartának és különösen annak 11. cikkének, amely előírja a médiaszabadság és a 
médiapluralizmus tiszteletben tartását; ugyanakkor megállapítja, hogy noha a már 
csatlakozott európai uniós tagállamok is kötelesek betartani a Chartában foglaltakat, nem 
áll rendelkezésre ennek biztosítására hivatott mechanizmus;

9. hangsúlyozza egy olyan, valóban kiegyensúlyozott európai kettős rendszer alapvető 
szerepét, amelyben a magántulajdonban lévő és a közszolgálati média – a politikai és 
gazdasági nyomástól függetlenül – egyaránt betölti saját szerepét a demokrácia, a 
társadalmi kohézió és integráció előmozdításában, valamint a véleménynyilvánítás 
szabadságának támogatásában;

10. tudomásul veszi, hogy a média világában és a kommunikációs technológiák terén 
bekövetkező változások újradefiniálják az információcsere közegét; megállapítja, hogy az 
új technológiák új lehetőségeket teremtettek a véleménynyilvánítás szabadsága és az 
egyéni megnyilvánulások számára, melyek alapvető szerepet játszhatnak az emberi jogok, 
a demokratikus részvétel, az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a gazdasági fejlődés 
előmozdításában; megállapítja, hogy a korlátozások nélküli egyéni megnyilvánulásokkal 
az emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésének céljából vissza is lehet élni; ezért 
hangsúlyozza az etikai kódexek fontosságát, valamint a gyűlöletre, erőszakra vagy 
terrorizmusra buzdító felhívások elleni küzdelmet célzó intézkedések jelentőségét; 
ugyanakkor megállapítja, hogy ezen új kommunikációs platformok puszta jelenléte 
önmagában nem garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát és a plurális médiát, illetve 
nem csökkenti a kormányok felelősségét ezen a téren; hangsúlyozza, hogy a digitális 
földfelszíni műsorszolgáltató platformok hozzájárulnak a vélemények sokféleségéhez, 
mivel kimondottan alkalmasak különféle helyi és regionális információk alacsony 
fogyasztói árakon történő terjesztésére;

11. hangsúlyozza, hogy kellő figyelmet kell fordítani a média-tulajdonviszonyok tagállami 
koncentrálódásának szintjére; kiemeli ugyanakkor, hogy a médiapluralizmus koncepciója 
nem korlátozódhat erre a kérdésre, hanem ki kell terjednie a cenzúra tilalmára, a források 
és informátorok védelmének biztosítására, valamint az olyan kérdésekre, mint a politikai 
szereplők és a piaci erők által kifejtett nyomás, az átláthatóság, az újságírók 
munkakörülményei, a médiaellenőrző hatóságok, a kulturális sokféleség, az új 
technológiák kifejlesztése, az információhoz és kommunikációhoz történő korlátlan 
hozzáférés, az internethez való cenzúrázatlan hozzáférés, valamint a digitális szakadék;

12. ismételten megerősíti a hálózatsemlegesség elvét, amelyet annak biztosítása érdekében 
alkottak meg, hogy az internet a demokratikus kommunikációt elősegítő, szabad és nyílt 
technológia maradhasson;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel határozottabban a médiapluralizmusra, a 
média szabadságára és általánosságban a véleménynyilvánítás szabadságára irányuló 
fenyegetések feltárásakor, és azokat már a forrásuknál kezeljék; a tagállamoknak 
lépéseket kell tenniük országukban a túlságosan nagy hatalommal rendelkező 
médiakoncentrációk megszüntetésére;

14. hangsúlyozza, hogy az újságírók forrásainak védelmét minden tagállam jogrendszerében 
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teljes mértékben és ténylegesen biztosítani kell;

15. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak megfelelő és egyedi jogi garanciák révén 
biztosítaniuk kell az újságírói és szerkesztői függetlenséget, és rámutat a szerkesztői 
szabályzatok fontosságára annak megakadályozása érdekében, hogy a tulajdonosok, 
részvényesek, kormányok és külső érdekelt felek beavatkozzanak a hírek tartalmába; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a szerkesztői függetlenség, valamint a média állami 
ellenőrzésétől és az állam beavatkozásától függetlenül közvetített önálló tartalom 
elengedhetetlen a szabad és sokszínű médiakörnyezet kialakításához;

16. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottság nem lépett tovább a harmadik szakaszba az 
Európai Unióban a médiakoncentrációk miatti aggodalmak kezelésére szolgáló, három 
lépésből álló folyamatban; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen 
közzé közleményt a médiapluralizmus uniós tagállamokban történő mérésére szolgáló 
mutatókról;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen kezdje el megvizsgálni egy olyan eszközre 
vonatkozó javaslat lehetőségét, amely a sajtóorgánumok és az újságírók számára 
garantálja a források titkosságának sérthetetlenségét;

18. megállapítja, hogy egy multimédiás társadalomban, ahol az elmúlt években 
megnövekedett a pusztán kereskedelmi indíttatású globális piaci szereplők száma, az erős 
közszolgálati média elengedhetetlen a pluralista médiakörnyezet biztosításához és a 
véleménynyilvánítás szabadságának védelmezéséhez és előmozdításához, amennyiben 
meg tudja őrizni a kormányzati befolyástól való, szükséges távolságot;

19. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi pénzügyi válság a médiapluralizmust is veszélyezteti, 
valamint hogy a válság nyomán a véleménynyilvánítás szabadságát és a cenzúrát érintő 
problémák jelentkeztek, amelyek több tagállamban is hatást gyakoroltak a közmédiára;

20. üdvözli az uniós médiapluralizmus mérésére szolgáló mutatók meghatározásáról szóló, a 
Bizottság felkérésére készített független tanulmány következtetéseit, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy teljes mértékben használja ki a média megfigyelésére szolgáló eszközt, 
amely a médiapluralizmus tág fogalmát alkalmazza, és képes azonosítani a tagállamokban 
a médiapluralizmusra irányuló esetleges fenyegetéseket, valamint arra sürgeti a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő ajánlásokat az említett fenyegetések kezelésére;

21. emlékeztet a „Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer 
jövőjéről” című, 2010. november 25-i állásfoglalására1, amely hangsúlyozza a 
közszolgálati média fontos társadalmi szerepét; e tekintetben kiemeli a közszolgálati és a 
magántulajdonban lévő műsorszolgáltatók közötti kiegyensúlyozott megközelítés 
jelentőségét az újságírók közötti verseny, az információ és a vélemények sokféleségének 
védelme érdekében;

22. emlékeztet az Európa Tanács ajánlásaira és nyilatkozataira, amelyeket valamennyi uniós 
tagállam jóváhagyott, és amelyek európai normákat állapítanak meg a 
véleménynyilvánítás szabadságára, a sajtószabadságra, a médiapluralizmusra, valamint a 

                                               
1 HL C 99 E, 2012.4.3., 50. o.
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közszolgálati média függetlenségére, szervezeti felépítésére, feladataira és 
finanszírozására vonatkozóan; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy elkötelezték magukat 
a szóban forgó európai normák mellett, és azt ajánlja, hogy biztosítsanak megfelelő, 
arányos és stabil finanszírozást a közszolgálati média számára annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy az elláthassa feladatait, ideértve társadalmi, oktatási, kulturális és 
demokratikus szerepét, garantálhassa a politikai és gazdasági függetlenséget, 
alkalmazkodni tudjon a digitális átálláshoz, valamint hozzá tudjon járulni az inkluzív 
információs és tudásalapú társadalom kialakításához, amelyet reprezentatív, kiváló 
minőségű és mindenki számára elérhető média jellemez;

23. hangsúlyozza, hogy az újságírók egyre nagyobb számban bizonytalan körülmények között 
dolgoznak, szociális garanciák nélkül, és kiemeli, hogy javítani kell a médiaszakemberek 
munkafeltételeit;

24. hangsúlyozza a médiavállalatokra háruló társadalmi felelősséget, ami abból ered, hogy 
jelentős ideológiai és politikai befolyással bírnak; hangsúlyozza, hogy a 
médiatudósításoknak ezért következetesen be kell tartaniuk az újságírói etikai kódexeket, 
többek között az objektív tájékoztatás elvét;

25. hangsúlyozza a független nemzeti médiaszabályozók létfontosságú szerepét a 
médiapluralizmus megóvása, valamint a tagállami média tárgyilagosságának, 
elfogulatlanságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében; kéri a tagállamokat, 
hogy a szabályozó hatóságok európai szövetségén (EPRA) belül fokozzák a nemzeti 
médiaszabályozók közötti együttműködést és az egyes nemzeti műsorszolgáltató 
rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét;

26. hangsúlyozza az átláthatóság fontosságát a magántulajdonban lévő műsorszolgáltatók 
tulajdonviszonyát illetően, amely átláthatóságot valamennyi tagállamnak biztosítania kell, 
valamint felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel és támogassa az e célból történő 
előrehaladást;

27. arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Bizottság médiaműveltségre irányuló 
szakpolitikája keretében fordítsanak kellő figyelmet a médiaoktatásra, amelynek 
biztosítania kell a polgárok számára az egyre növekvő információhalmaz kritikus 
értelmezésének és az információk szelektálásának készségeit.
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