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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wolne i niezależne media nieinternetowe i internetowe są jedną z podstaw 
demokracji i rządów prawa i uważa, że różnorodność źródeł informacji jest ważna dla 
prawdziwej wolności i pluralizmu mediów; podkreśla, że utrzymanie i poprawa wolnych i 
niezależnych mediów w Europie leży we wspólnym interesie;

2. zwraca uwagę na kluczową rolę wolnych i niezależnych mediów i swobodnej wymiany 
informacji w przemianach demokratycznych zachodzących w reżimach 
niedemokratycznych, czego dowodem są niedawne wydarzenia arabskiej wiosny; wzywa 
Komisję do dokładnego monitorowania wolności i pluralizmu mediów w krajach 
ubiegających się o członkostwo w UE oraz do zwrócenia należytej uwagi na rolę wolnych 
mediów we wspieraniu demokracji na świecie; podkreśla w tym kontekście znaczenie 
Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (zalecenie Parlamentu Europejskiego dla 
Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie warunków ewentualnego utworzenia 
Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji1);

3. przypomina, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka nałożył na państwa członkowskie 
pozytywny obowiązek zapewnienia pluralizmu mediów na mocy art. 10 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którego postanowienia są zbieżne z 
treścią art. 11 Karty praw podstawowych UE stanowiącej część dorobku wspólnotowego;

4. zauważa, że coraz więcej dziennikarzy jest zatrudnianych na niepewnych warunkach i 
pozbawionych gwarancji socjalnych powszechnie zapewnianych na normalnym rynku 
pracy;

5. dąży do zagwarantowania pluralizmu mediów oraz zorganizowania bardziej rzetelnej 
debaty publicznej i zwrócenia większej uwagi w UE na to zagadnienie poprzez 
umocnienie otoczenia, w którym wysokiej jakości dziennikarstwo może przetrwać; 
dlatego zwraca się do Komisji o zaproponowanie nowych modeli finansowania 
dziennikarstwa oraz podkreśla konieczność zapewnienia niezależności redakcyjnej;

6. podkreśla, że Komisja powinna dołożyć wszelkich starań, by państwa członkowskie 
gwarantowały właściwe wdrażanie Karty praw podstawowych UE na swoich terytoriach, 
czego świadectwem jest pluralizm mediów, równy dostęp do informacji oraz 
poszanowanie niezależności prasy poprzez przestrzeganie zasady neutralności;

7. podkreśla, że pluralistyczny sektor mediów ma kluczowe znaczenie dla sprawnego 
funkcjonowania systemu demokratycznego, ponieważ udział obywateli w debacie 
publicznej oraz dostęp do informacji w świecie cyfrowym zależą od prężnie działającego i 
konkurencyjnego sektora audiowizualnego i prasy drukowanej;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. zauważa, że w myśl kryteriów kopenhaskich państwa pragnące przystąpić do Unii 
Europejskiej muszą postępować zgodnie ze wspólnotowym dorobkiem prawnym, który 
obejmuje Kartę praw podstawowych UE, a w szczególności jej art. 11, który nakłada 
obowiązek poszanowania wolności i pluralizmu mediów; zauważa z drugiej strony, że 
mimo iż obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej są również zobowiązane 
przestrzegać postanowień zawartych w karcie, nie istnieje żaden mechanizm gwarantujący 
takie postępowanie;

9. podkreśla zasadniczą rolę prawdziwie zrównoważonego europejskiego dwoistego 
systemu, w którym media prywatne i publiczne odgrywają swoje odnośne role niezależnie 
od nacisków politycznych i gospodarczych w promowaniu demokracji, spójności 
społecznej i integracji oraz wolności słowa;

10. zauważa, że dynamiczne przemiany w środowisku medialnym oraz w dziedzinie 
technologii komunikacyjnych na nowo definiują przestrzeń wymiany informacji; zwraca 
uwagę, że te nowe technologie tworzą nowe możliwości dla swobodnego wyrażania opinii 
i indywidualnej ekspresji, które mogą odegrać kluczową rolę w propagowaniu praw 
człowieka, demokratycznego udziału, odpowiedzialności, przejrzystości i rozwoju 
gospodarczego; zauważa jednak, że nieograniczone środki indywidualnej ekspresji mogą 
być również niewłaściwie wykorzystywane do naruszania praw człowieka i 
podstawowych wolności; dlatego też podkreśla znaczenie kodeksów etycznego 
postępowania i środków przeciwdziałania podżeganiu do nienawiści, przemocy i 
terroryzmu; stwierdza jednak, że same tylko istnienie tych nowych platform komunikacji 
nie zapewni automatycznie swobody wypowiedzi i pluralizmu mediów oraz że nie 
zmniejsza ono odpowiedzialności rządów w tym zakresie; podkreśla, że cyfrowe 
naziemne platformy nadawcze przyczyniają się do dywersyfikacji opinii, gdyż 
umożliwiają one zwłaszcza bezpośrednie rozpowszechnianie różnych lokalnych i 
regionalnych informacji w przystępnych dla konsumentów cenach;

11. podkreśla, że należy poświęcić należytą uwagę poziomowi koncentracji własności 
mediów w państwach członkowskich; podkreśla, że pojęcie pluralizmu mediów nie 
ogranicza się do tej kwestii, lecz obejmuje również zakaz cenzury, ochronę źródeł i 
informatorów, zagadnienia związane z naciskami wywieranymi przez podmioty 
polityczne i siły rynkowe, z przejrzystością, warunkami pracy dziennikarzy, organami 
kontrolującymi media, różnorodnością kulturową, rozwijaniem nowych technologii, 
nieograniczonym dostępem do informacji i komunikacji, nieocenzurowanym dostępem do 
internetu oraz przeciwdziałaniem tzw. przepaści cyfrowej;

12. ponownie potwierdza zasadę neutralności sieci, która ma zapewnić utrzymanie internetu 
jako wolnej i otwartej technologii przyczyniającej się do rozwoju demokratycznej 
komunikacji;

13. wzywa państwa członkowskie do wykazania się większą rzetelnością podczas oceny 
zagrożeń dla pluralizmu mediów, wolności mediów i wolności wypowiedzi w ujęciu 
ogólnym , oraz do usuwania tych zagrożeń u źródła; państwa członkowskie powinny 
podjąć kroki zmierzające do eliminowania zbyt silnej koncentracji mediów na obszarach 
ich jurysdykcji;

14. podkreśla, że należy bezwzględnie i skutecznie zagwarantować ochronę dla źródeł 
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dziennikarzy w ramach systemów prawnych wszystkich państw członkowskich;

15. podkreśla konieczność zapewnienia przez państwa członkowskie niezależności 
dziennikarskiej i redakcyjnej poprzez odpowiednie i konkretne gwarancje prawne oraz 
zwraca uwagę na znaczenie kart redakcyjnych w kontekście zapobiegania ingerowaniu 
właścicieli, udziałowców, rządów i zewnętrznych zainteresowanych stron w treści 
informacyjne; podkreśla w tym kontekście, iż niezależność redakcyjna i autonomia 
nadawanych treści wraz z niezależnością wobec kontroli i zaangażowania państwa w 
media mają kluczowe znaczenie dla wolnego i zróżnicowanego sektora mediów;

16. z ubolewaniem zauważa, że Komisja nie przystąpiła do wdrożenia trzeciego etapu 
trzystopniowego procesu eliminowania obaw związanych z koncentracją mediów w Unii 
Europejskiej; w tym zakresie wzywa Komisję do natychmiastowego opublikowania 
komunikatu w sprawie wskaźników dotyczących pluralizmu mediów w państwach 
członkowskich UE;

17. wzywa Komisję do pilnego rozważenia przedstawienia propozycji środków, które 
zagwarantują poufność źródeł środków przekazu i dziennikarzy;

18. zwraca uwagę, że w społeczeństwie multimedialnym, w którym liczba czysto 
komercyjnych światowych podmiotów rynkowych w ostatnich latach wzrosła, silne media 
publiczne mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania pluralistycznego sektora 
mediów oraz zapewnienia i propagowania wolności słowa, pod warunkiem że będą 
potrafiły zachować odpowiedni dystans wobec nacisków politycznych;

19. przypomina, że obecny kryzys finansowy zagraża pluralizmowi mediów i zapoczątkował 
problemy związane z wolnością słowa i cenzurą, które dotknęły media publiczne w kilku 
państwach członkowskich;

20. z zadowoleniem przyjmuje wnioski z niezależnej ekspertyzy przeprowadzonej na wniosek 
Komisji i dotyczącej określenia wskaźników stopnia pluralizmu mediów w UE oraz 
zachęca Komisję do pełnego wykorzystania narzędzia monitorowania mediów, które 
obejmuje szerokie pojęcie pluralizm mediów i za pomocą niego można zidentyfikować 
potencjalne zagrożenia dla pluralizmu mediów w państwach członkowskich, oraz 
przedstawienia zaleceń dotyczących usuwania tych zagrożeń;

21. przypomina swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie publicznych usług 
nadawczych w epoce cyfrowej: przyszłość dwoistego systemu1, w której położono nacisk 
na istotną rolę społeczną mediów publicznych; w tym kontekście podkreśla znaczenie 
zapewnienia równowagi między nadawcami publicznymi i prywatnymi dla ochrony 
konkurencji w dziennikarstwie, informacji i różnorodności opinii;

22. przypomina zalecenia i deklaracje Rady Europy, które zostały przyjęte przez wszystkie 
państwa członkowskie UE i które określają europejskie normy w odniesieniu do wolności 
wypowiedzi, wolności prasy i pluralizmu mediów, a także niezależności, organizacji, 
misji i finansowania mediów publicznych; przypomina państwom członkowskim o ich 
zobowiązaniu się do przestrzegania tych europejskich norm i nawołuje je do zapewnienia 

                                               
1 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 50.
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mediom publicznym odpowiedniego, proporcjonalnego i stałego finansowania, tak aby 
umożliwić im wypełnianie ich misji, w tym ich roli społecznej, oświatowej, kulturalnej i 
demokratycznej, zagwarantować ich niezależność polityczną i ekonomiczną, dostosować 
do zmian w otoczeniu informatycznym oraz przyczynić się do rozwoju otwartego dla 
wszystkich i opartego na wiedzy społeczeństwa informacyjnego, dysponującego 
reprezentatywnymi i dostępnymi dla wszystkich mediami o wysokiej jakości;

23. podkreśla, że coraz więcej dziennikarzy jest zatrudnianych na niepewnych warunkach i 
pozbawionych gwarancji socjalnych, a także zwraca uwagę na to, że warunki pracy osób 
zawodowo związanych z mediami muszą ulec poprawie;

24. zwraca uwagę na odpowiedzialność społeczną ciążącą na przedsiębiorstwach medialnych, 
jako że wywierają one duży wpływ ideologiczny i polityczny; podkreśla, że relacje 
przekazywane przez media powinny być zatem konsekwentnie zgodne z kodeksem etyki 
dziennikarskiej, w tym z zasadą obiektywnego relacjonowania;

25. podkreśla kluczową rolę niezależnych krajowych organów ds. regulacji w zakresie 
ochrony pluralizmu mediów i zapewnienia obiektywności, bezstronności i 
odpowiedzialności mediów w państwach członkowskich; wzywa państwa członkowskie 
do zacieśnienia współpracy pomiędzy krajowymi organami ds. regulacji mediów w 
ramach europejskiej platformy urzędów regulacyjnych (EPRA) oraz do szerszej wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących odnośnych krajowych systemów 
nadawczych;

26. podkreśla znaczenie zachowania przejrzystości w odniesieniu do własności prywatnych 
nadawców, którą należy zapewnić we wszystkich państwach członkowskich oraz wzywa 
Komisję do monitorowania i wspierania postępów w tym zakresie;

27. zachęca Komisję i państwa członkowskie do zwracania wystarczającej uwagi na 
znaczenie edukacji medialnej w ramach polityki Komisji na rzecz rozwijania umiejętności 
korzystania z mediów, dzięki której to edukacji należy rozwijać w obywatelach 
umiejętności krytycznej interpretacji i selekcji stale rosnącej ilości informacji;
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