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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka brīvi neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi gan nesaistē, gan tiešsaistē 
ir viens no demokrātijas balstiem, un atzīst, ka patiesai plašsaziņas līdzekļu brīvībai un 
plurālismam ir svarīgi, lai informācijas avoti arī būtu plurālistiski; norāda, ka visu 
interesēs ir saglabāt brīvus un neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus visā Eiropā un uzlabot to 
kvalitāti;

2. norāda uz brīvu un neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu un brīvas informācijas apmaiņas 
izšķirošo lomu demokrātiskajā pārveidē, kas norisinās nedemokrātiskos režīmos, kā to 
skaidri parādīja nesenais Arābu pavasaris; aicina Komisiju cieši uzraudzīt, kāda ir 
situācija plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma jomā pievienošanās sarunās 
iesaistītajās valstīs, un pievērst pienācīgu uzmanību brīvu plašsaziņas līdzekļu lomai 
demokrātijas veicināšanā visā pasaulē; šajā sakarā uzsver, ka liela nozīme ir Eiropas 
Demokrātijas fondam (Eiropas Parlamenta 2012. gada 29. marta ieteikums Padomei par 
Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) iespējamās izveides kārtību)1;

3. atgādina, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir noteikusi, ka dalībvalstīm ir jānodrošina 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms, un šis pienākums izriet no Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas 10. panta, kas paredz līdzīgus noteikumus tiem, kuri ietverti 
Pamattiesību hartas 11. pantā, kas ir daļa no acquis communautaire;

4. norāda, ka aizvien lielāks skaits žurnālistu tiek nodarbināti ar nedrošiem nosacījumiem 
bez sociālajām garantijām, kuras ir raksturīgas parastajam darba tirgum;

5. tiecas nodrošināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu, profesionālākas publiskās debates un ES 
atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, radot kvalitatīvai žurnālistikai piemērotu vidi, tāpēc 
aicina Komisiju piedāvāt jaunus žurnālistikas finansējuma modeļus un uzsver, ka ir 
jāpiemēro redakcionālās brīvības princips;

6. uzsver, ka Komisijai jānodrošina, ka dalībvalstis garantē Pamattiesību hartas pienācīgu 
īstenošanu savā valstī, kas izpaužas kā plašsaziņas līdzekļu plurālisms, vienlīdzīga 
piekļuve informācijai un preses neatkarības respektēšana, ieņemot neitrālu nostāju;

7. uzsver — lai demokrātiskā sistēma labi darbotos, ir nepieciešama plurālistiska plašsaziņas 
līdzekļu vide, jo pilsoņu līdzdalība publiskajās debatēs un piekļuve informācijai digitālajā 
pasaulē ir atkarīga no dinamiskas un konkurētspējīgas audiovizuālās un preses nozares;

8. norāda, ka saskaņā ar Kopenhāgenas kritērijiem valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas 
Savienībai, ir jāievēro acquis communautaire, kas ietver Pamattiesību hartu, un, 
konkrētāk, tās 11. pantu, kurš paredz, ka tiek ievērota plašsaziņas līdzekļu brīvība un 
plurālisms; tomēr norāda, ka, lai gan arī pašreizējām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir 
jāievēro Pamattiesību harta, nav neviena mehānisma, ar ko tiktu nodrošināts, ka 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2012)0113.



PE483.722v02-00 4/7 AD\905675LV.doc

LV

dalībvalstis to ievēro;

9. uzsver, cik svarīga ir patiesi līdzsvarota Eiropas duālā sistēma, kurā privātajiem un 
sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem ir sava attiecīgā nozīme neatkarīgi no politiskā un 
ekonomiskā spiediena, un cik būtiska ir tās loma demokrātijas, sociālās kohēzijas, 
integrācijas un vārda brīvības veicināšanā;

10. norāda uz pārmaiņām plašsaziņas līdzekļu vidē un komunikācijas tehnoloģijās, kuru 
rezultātā ir mainījusies arī informācijas apmaiņas telpa; norāda, ka jaunās tehnoloģijas ir 
radījušas jaunas iespējas tādās jomās kā vārda brīvība un individuālo izpausmju iespējas, 
kurām var būt būtiski svarīga loma cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, demokrātiskā 
līdzdalībā, pārskatatbildībā, pārredzamībā un ekonomikas attīstībā; tomēr norāda, ka 
neierobežotas individuālās izpausmes var izmantot arī ļaunprātīgi, pārkāpjot cilvēktiesības 
un pamatbrīvības; tādēļ uzsver, ka liela nozīme ir ētikas kodeksiem un pasākumiem, ar 
kuriem tiek apkarota kūdīšana uz naidu, vardarbību vai terorismu;  tomēr norāda, ka šo 
jauno komunikācijas platformu pastāvēšana pati par sevi vēl nenodrošina vārda brīvību un 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu un ka to pastāvēšana nemazina valdību pienākumus šajā 
jomā; uzsver, ka zemes digitālās apraides platformas veicina viedokļu daudzveidību, jo 
tām piemīt īpaša spēja nodrošināt tiešu daudzveidīgas vietējās un reģionālās informācijas 
izplatīšanu par zemām patēriņa cenām;

11. uzsver, ka ir jāpievērš pienācīga uzmanība plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesību 
koncentrācijas līmenim dalībvalstīs; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisma jēdziens 
ietver ne tikai šo aspektu, bet arī cenzūras aizliegumu, informācijas avotu un ziņotāju 
aizsardzību, jautājumus saistībā ar politiķu un tirgus spēku spiedienu, pārredzamību, 
žurnālistu darba apstākļiem, plašsaziņas līdzekļu darbības uzraudzības iestādēm, kultūras 
daudzveidību, jaunu tehnoloģiju attīstību, neierobežotu piekļuvi informācijai un sakariem, 
piekļuvi internetam bez cenzūras un digitālo plaisu;

12. atkārtoti apstiprina tīkla neitralitātes principu, kura mērķis ir nodrošināt, ka internets arī 
turpmāk būs brīva un atvērta tehnoloģija, kas veicina demokrātisku komunikāciju;

13. aicina dalībvalstis būt stingrākām, novērtējot draudus plašsaziņas līdzekļu plurālismam, 
plašsaziņas līdzekļu brīvībai un vārda brīvībai kopumā, un novērst šo draudu cēloņus; 
dalībvalstīm jārīkojas, lai mazinātu pārāk spēcīgu plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju savā 
jurisdikcijā;

14. uzsver, ka visu dalībvalstu tiesību sistēmā ir absolūti un efektīvi jānodrošina žurnālistu 
informācijas avotu aizsardzība;

15. uzsver, ka dalībvalstīm ar piemērotām un konkrētām tiesiskām garantijām ir jānodrošina 
žurnālistiskā un redakcionālā neatkarība, un norāda uz redakcionālo hartu nozīmi, lai 
nepieļautu, ka īpašnieki, akcionāri, valdības un ārējie partneri iejaucas ziņu saturā; šajā 
sakarā uzsver — lai nodrošinātu brīvu un daudzveidīgu plašsaziņas līdzekļu vidi, izšķiroša 
nozīme ir redakcionālajai neatkarībai un raidījumu satura autonomijai, kā arī plašsaziņas 
līdzekļu brīvībai no valsts kontroles un ietekmes;

16. ar nožēlu norāda uz to, ka Komisija nav tikusi līdz trešajam posmam savā trīspakāpju 
procesā, kas paredzēts plašsaziņas līdzekļu koncentrācijas problēmu risināšanai Eiropas 
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Savienībā; šajā sakarā aicina Komisiju nekavējoties publicēt paziņojumu par plašsaziņas 
līdzekļu plurālisma rādītājiem ES dalībvalstīs;

17. aicina Komisiju nekavējoties apsvērt iespēju ierosināt pasākumus, lai aizsargātu 
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu un žurnālistu informācijas avotu konfidencialitāti;

18. norāda, ka sabiedrībā ar lielu plašsaziņas līdzekļu skaitu, kurā uz peļņu orientētu pasaules 
mēroga tirgus dalībnieku skaits pēdējos gados ir pieaudzis, ir būtiski nepieciešami spēcīgi 
sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi, lai nodrošinātu plurālistisku plašsaziņas līdzekļu vidi un 
aizsargātu un veicinātu vārda brīvību, ar nosacījumu, ka tie spēj sevi pasargāt no valsts 
ietekmes;

19. atgādina, ka pašreizējā finanšu krīze apdraud plašsaziņas līdzekļu plurālismu un ir radījusi 
problēmas saistībā ar vārda brīvību un cenzūru, kas skārušas sabiedriskos plašsaziņas 
līdzekļus vairākās dalībvalstīs;

20. atzinīgi vērtē secinājumus, kas sniegti pēc Komisijas pieprasījuma veiktajā neatkarīgajā 
pētījumā, lai noteiktu rādītājus, kā izvērtēt ES plašsaziņas līdzekļu plurālismu, un aicina 
Komisiju pilnvērtīgi izmantot plašsaziņas līdzekļu uzraudzības instrumentu, kas balstās uz 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma jēdzienu plašākā nozīmē un spēj identificēt iespējamos 
riskus plašsaziņas līdzekļu plurālismam dalībvalstīs, un nākt klajā ar ieteikumiem, kā šos 
riskus novērst;

21. atgādina par 2010. gada 25. novembra rezolūciju par sabiedrisko apraidi digitalizācijas 
laikmetā — duālās sistēmas nākotni1, kurā uzsvērta sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu 
nozīmīgā sociālā loma; šajā sakarā uzsver to, cik svarīga ir līdzsvarota sabiedrisko un 
privāto raidorganizāciju pieeja, lai nodrošinātu žurnālistikas jomā pastāvošās 
konkurences, informācijas un viedokļu daudzveidības aizsardzību;

22. atgādina Padomei par Eiropas ieteikumiem un deklarācijām, par kurām vienojušās visas 
ES dalībvalstis un kurās noteikti Eiropas standarti attiecībā uz vārda brīvību, preses 
brīvību, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību, 
organizāciju, misiju un finansējumu; atgādina dalībvalstīm, ka tām ir jāievēro šie Eiropas 
standarti, un iesaka, lai tās nodrošina pienācīgu, proporcionālu un stabilu finansējumu 
sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai tie varētu pildīt savu misiju, tostarp savu 
sociālo, izglītojošo, kultūras un demokrātisko lomu, garantēt politisko un ekonomisko 
neatkarību, pielāgoties digitālajām pārmaiņām un veicināt iekļaujošu informācijas un 
zināšanu sabiedrību ar visiem pieejamiem, reprezentatīviem un kvalitatīviem plašsaziņas 
līdzekļiem;

23. uzsver, ka aizvien vairāk žurnālistu tiek nodarbināti nedrošos nosacījumos bez sociālajām 
garantijām un ka plašsaziņas līdzekļu speciālistu darba apstākļi ir jāuzlabo;

24. uzsver plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu sociālo atbildību, jo tai ir ļoti liela ideoloģiskā un 
politiskā ietekme; uzsver, ka tādēļ plašsaziņas līdzekļu reportāžās konsekventi jāievēro 
žurnālistu ētikas kodeksi, tostarp objektīvu reportāžu veidošanas princips;

                                               
1 OV C 99E, 3.4.2012., 50. lpp.
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25. uzsver neatkarīgu valsts plašsaziņas līdzekļu regulatoru nozīmīgo lomu, aizsargājot 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu un nodrošinot dalībvalstu plašsaziņas līdzekļu 
objektivitāti, taisnīgumu un atbildību; aicina dalībvalstis stiprināt valsts plašsaziņas 
līdzekļu regulatoru sadarbību Eiropas Regulatīvo iestāžu platformā (EPRA) un palielināt 
pieredzes un paraugprakses apmaiņu saistībā ar attiecīgo valstu sabiedriskās apraides 
sistēmām;

26. uzsver pārredzamības nozīmi attiecībā uz privāto raidorganizāciju īpašumtiesībām, kas 
jānodrošina visās dalībvalstīs, un aicina Komisiju uzraudzīt progresu un sniegt atbalstu, lai 
to panāktu;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar Komisijas politiku plašsaziņas līdzekļu 
lietotprasmes jomā pietiekamu uzmanību pievērst iedzīvotāju izglītošanai par plašsaziņas 
līdzekļiem, lai tie prastu kritiski interpretēt un atlasīt informāciju no aizvien pieaugošā 
informācijas apjoma;
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