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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad laisva, nepriklausoma ir pliuralistinė ne interneto ir interneto žiniasklaida 
yra vienas iš demokratijos pagrindų, ir pripažįsta, kad informacijos šaltinių gausa svarbi 
norint užtikrinti tikrą žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą; pabrėžia, kad laisvos ir 
nepriklausomos žiniasklaidos priemonių išsaugojimas ir gerinimas visoje Europoje yra 
bendros svarbos klausimas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip neseniai parodė Arabų pavasaris, laisva ir nepriklausoma 
žiniasklaida ir laisvi informacijos mainai daro lemiamą poveikį demokratinėms 
permainoms nedemokratinių režimų valdomuose kraštuose; ragina Komisiją atidžiai 
stebėti padėtį, susijusią su žiniasklaidos laisve ir pliuralizmu, narystės siekiančiose šalyse 
ir skirti pakankamai dėmesio laisvos žiniasklaidos vaidmeniui skatinant demokratiją 
visame pasaulyje; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į Europos demokratijos fondo svarbą 
(2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl galimo Europos 
demokratijos fondo (EDF) įsteigimo tvarkos1);

3. primena, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas, remdamasis Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsniu, kurio nuostatos panašios į 
Pagrindinių teisių chartijos, sudarančios dalį acquis communautaire, 11 straipsnyje 
išdėstytas nuostatas, patvirtino, kad valstybės narės yra įsipareigojusios užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą;

4. pažymi, kad vis daugiau žurnalistų dirba pavojingomis sąlygomis, stokodami socialinių 
garantijų, kurios paprastai užtikrinamos įprastoje darbo rinkoje;

5. siekia sudaryti sąlygas, kuriomis išliktų kokybiška žurnalistika, t. y. užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir tinkamesnę viešąją diskusiją bei kompetentingesnį 
informavimą apie ES, todėl ragina Komisiją siūlyti naujus žurnalistikos finansavimo 
modelius ir pabrėžia, kad turi būti suteikta laisvė redaktoriams;

6. pabrėžia, jog Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės narės savo šalies viduje tinkamai 
įgyventų Pagrindinių teisių chartiją – apie tai turėtų liudytų žiniasklaidos pliuralizmas, 
lygiavertė prieiga prie informacijos ir pagarba nepriklausomai spaudai vadovaujantis 
neutralumo principu;

7. pabrėžia, kad sąlygų pliuralistinei žiniasklaidai užtikrinimas itin svarbus gerai veikiančiai 
demokratinei sistemai, kadangi piliečių dalyvavimas viešojoje diskusijoje ir prieiga prie 
informacijos skaitmeniniame pasaulyje priklauso nuo gyvo ir konkurencingo garso ir 
vaizdo, taip pat spaudos sektoriaus;

8. pažymi, kad pagal Kopenhagos kriterijus šalys, pageidaujančios įstoti į Europos Sąjungą, 
turi taikyti acquis communautaire, apimantį Pagrindinių teisių chartiją ir pirmiausia jos 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2012)0113.
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11 straipsnį, kuriuo remiantis reikalaujama gerbti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą; visgi 
pažymi, kad, nors dabartinių Europos Sąjungos valstybių narių taip pat reikalaujama 
laikytis Chartijos, nėra jokios priemonės, kurią taikant būtų galima užtikrinti, kad jos tai 
darytų;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbi gerai suderinta dvejopa Europos sistema, pagal kurią 
privati ir visuomeninė žiniasklaida, nepatirdamos politinio ir ekonominio spaudimo, 
atlieka savo vaidmenį demokratijos, socialinės sanglaudos ir integracijos, taip pat žodžio 
laisvės srityse;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl pokyčių žiniasklaidos pasaulyje ir ryšio technologijų srityje 
pakito informacijos mainų arenos apibrėžtis; pažymi, kad dėl naujų technologijų atsirado 
naujų galimybių, susijusių su žodžio laisve ir saviraiška, kurios gali atlikti gyvybiškai 
svarbų vaidmenį skatinant žmogaus teises, dalyvaujamąja demokratiją, atskaitomybę, 
skaidrumą ir ekonominį vystymąsi; pažymi, kad neribota saviraiška gali būti netinkamai 
panaudota žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms pažeisti; todėl atkreipia dėmesį į 
etikos kodeksų ir priemonių, skirtų kovoti su neapykantos kurstymu, smurto ar terorizmo 
skatinimu, svarbą; vis dėlto pažymi, jog vien tai, kad šios naujos ryšių platformos 
egzistuoja, savaime neužtikrina žodžio laisvės ir žiniasklaidos pliuralizmo, taip pat kad dėl 
to nesumažėja vyriausybių atsakomybė šiuo klausimu; pabrėžia, kad naudojantis 
skaitmeninėmis antžeminėmis perdavimo platformomis prisidedama prie nuomonių 
įvairovės, kadangi jos ypač pajėgios tiesiogiai platinti įvairią vietos ir regioninę 
informaciją žemomis vartotojų kainomis;

11. pabrėžia, kad pakankamai dėmesio turi būti skirta valdomos žiniasklaidos koncentracijos 
lygiui valstybėse narėse; tačiau pabrėžia, kad žiniasklaidos pliuralizmo samprata negali 
apsiriboti tik šiuo klausimu ir kad ji taip pat aprėpia cenzūros draudimą, šaltinių ir 
informatorių apsaugą, klausimus dėl politikos veikėjų ir rinkos jėgų daromo spaudimo, 
skaidrumą, žurnalistų darbo sąlygas, žiniasklaidos kontrolės institucijas, naujų 
technologijų vystymą, neribotą prieigą prie informacijos ir ryšių, necenzūruojamą prieigą 
prie interneto ir vadinamąjį skaitmeninį padalijimą;

12. pakartoja, jog svarbu laikytis tinklo neutralumo principo siekiant užtikrinti, kad internetas 
liktų laisva ir atvira technologija, puoselėjančia demokratišką komunikaciją;

13. ragina valstybes nares griežčiau vertinti grėsmes žiniasklaidos pliuralizmui, žiniasklaidos 
laisvei ir žodžio laisvei apskritai ir kovoti su šiomis grėsmėmis jų atsiradimo vietoje; 
valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad būtų suardyti pernelyg įtakingi jų žinyboje 
esantys žiniasklaidos telkiniai;

14. pabrėžia, kad pagal visų valstybių narių teisines sistemas turi būti visapusiškai ir 
veiksmingai užtikrinama žurnalistų šaltinių apsauga;

15. pabrėžia, kad valstybės narės turi suteikti žurnalistams ir redaktoriams atitinkamas 
specialias teisines garantijas ir taip užtikrinti jų nepriklausomumą, ir atkreipia dėmesį į 
redaktorių chartijų svarbą užtikrinant, kad savininkai, akcininkai, vyriausybės ir išorės 
suinteresuotosios šalys nesikištų rengiant naujienų turinį; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
jog siekiant, kad žiniasklaida būtų laisva ir įvairi, itin svarbu užtikrinti redaktorių 
savarankiškumą ir transliuojamo turinio nepriklausomumą, kurie būtų nepavaldūs 
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valstybės vykdomai žiniasklaidos kontrolei ir kišimuisi;

16. apgailestaudamas pažymi, kad Komisija nepradėjo vykdyti tripakopio proceso, skirto 
spręsti susirūpinimą keliantiems klausimams dėl žiniasklaidos koncentracijos Europos 
Sąjungoje, trečiojo etapo; šiuo požiūriu ragina Komisiją nedelsiant paskelbti komunikatą 
dėl žiniasklaidos pliuralizmo rodiklių ES valstybėse narėse;

17. ragina Komisiją skubiai svarstyti ir siūlyti būdus, pagal kuriuos būtų apsaugotas 
žiniasklaidos priemonių ir žurnalistų šaltinių konfidencialumas;

18. pažymi, kad, norint užtikrinti pliuralistinę žiniasklaidą, taip pat apsaugoti ir skatinti žodžio 
laisvę multimedijos visuomenėje, kurioje vis daugiau komerciniais interesais 
besivadovaujančių pasaulinės rinkos dalyvių, ypač svarbi tvirta visuomeninė žiniasklaida 
– jei tik ji išlaiko reikiamą atstumą nuo vyriausybinės įtakos;

19. primena, kad dabartinė finansų krizė kelia pavojų žiniasklaidos pliuralizmui ir kad dėl jos 
atsirado su žodžio laisve ir cenzūra susijusių problemų, neigiamai paveikusių viešąją 
žiniasklaidą keliose valstybėse narėse;

20. palankiai vertina Komisijos prašymu atlikto nepriklausomo ES žiniasklaidos pliuralizmo 
vertinimo rodiklių apibrėžties tyrimo išvadas ir ragina Komisiją visapusiškai naudotis 
žiniasklaidos stebėsenos priemone, pagal kurią vadovaujamasi plačia žiniasklaidos 
pliuralizmo samprata ir galima nustatyti galimą pavojų žiniasklaidos pliuralizmui; taip pat 
ragina pateikti rekomendacijas, skirtas klausimui dėl šio pavojaus spręsti;

21. primena savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl visuomeninio transliavimo paslaugų 
skaitmeninėje eroje. Dvejopos sistemos ateitis1, kurioje pabrėžiama, kad svarbų 
visuomeninį vaidmenį atlieka visuomeninė žiniasklaida; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
svarbu išsaugoti visuomeninių ir privačių transliuotojų veiklos pusiausvyrą, kad būtų 
apsaugota žurnalistinė konkurencija, informacija ir nuomonių įvairovė;

22. primena Europos Tarybos rekomendacijas ir deklaracijas, kurioms pritarė visos ES 
valstybės narės ir kuriose nustatyti Europos standartai, susiję su žodžio ir spaudos laisve, 
žiniasklaidos pliuralizmu ir nepriklausomumu, visuomeninės žiniasklaidos organizavimu, 
funkcijomis ir finansavimu; primena valstybėms narėms, kad jos įsipareigojusios 
vadovautis šiais Europos standartais, ir pataria joms skirti tinkamą, proporcingą ir stabilų 
visuomeninės žiniasklaidos finansavimą, kad visuomeninė žiniasklaida galėtų atlikti savo 
funkcijas, įskaitant jų socialinį, švietimo ir demokratinį vaidmenį, užtikrinti politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę, prisitaikyti prie skaitmeninių pokyčių ir prisidėti prie 
įtraukios informacinės ir žinių visuomenės, kurioje visiems būtų prieinama reprezentatyvi 
aukštos kokybės žiniasklaida, vystymo;

23. pabrėžia, kad vis daugiau žurnalistų dirba pavojingomis sąlygomis neturėdami socialinių 
garantijų, ir pažymi, kad būtina gerinti žiniasklaidos profesionalų darbo sąlygas;

24. atkreipia dėmesį į visuomeninę atsakomybę, tenkančią žiniasklaidos bendrovei, 
patiriančiai didžiulę ideologinę ir politinę įtaką; todėl pabrėžia, kad žiniasklaidos 

                                               
1 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 50.
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pranešimai turėtų nuosekliai atitikti žurnalistų etikos kodeksų nuostatas, įskaitant dėl 
objektyvaus informacijos pateikimo;

25. pabrėžia gyvybiškai svarbų nepriklausomų nacionalinių žiniasklaidos reguliuotojų 
vaidmenį apsaugant žiniasklaidos pliuralizmą ir užtikrinant žiniasklaidos objektyvumą, 
nešališkumą ir atskaitomybę valstybėse narėse; ragina valstybes nares stiprinti 
nacionalinių žiniasklaidos reguliuotojų bendradarbiavimą Europos reguliavimo institucijų 
platformos (angl. EPRA) pagrindu ir pažangiau keistis patirtimi ir geriausia praktika 
atitinkamų nacionalinių transliavimo sistemų srityje;

26. atkreipia dėmesį į privačių transliuotojų valdymo skaidrumo, kuris turi būti užtikrintas 
visose valstybėse narėse, svarbą ir ragina Komisiją stebėti ir skatinti pažangą šioje srityje;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant žiniasklaidos priemonių naudojimo 
raštingumo politiką pakankamai dėmesio skirti švietimo žiniasklaidos srityje svarbai, 
kadangi taip turi būti ugdomas piliečių gebėjimas kritiškai vertinti ir atsirinkti vis 
didesnio informacijos srauto informaciją.
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