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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că o mass-media offline și online liberă, independentă și pluralistă reprezintă 
unul dintre elementele fundamentale ale democrației și recunoaște importanța pluralității 
surselor de informații pentru o reală libertate și un real pluralism ale mass-mediei; 
subliniază că este în interesul comun să se mențină și să se sporească libertatea și 
independența mass-mediei în Europa;

2. constată importanța decisivă a libertății și independenței mass-mediei și a schimbului liber 
de informații în contextul transformărilor democratice care au loc în regimurile 
nedemocratice, așa cum a demonstrat recent Primăvara arabă; solicită Comisiei să 
monitorizeze îndeaproape libertatea și pluralismul mass-mediei în țările candidate la 
aderarea la UE și să acorde suficientă atenție rolului unei mass-media libere în 
promovarea democrației în întreaga lume; subliniază în acest context importanța Fondului 
european pentru democrație (Recomandarea Parlamentului European din 29 martie 2012 
adresată Consiliului referitoare la modalitățile de posibilă creare a unui Fond european 
pentru democrație1);

3. amintește faptul că, potrivit constatării Curții Europene a Drepturilor Omului, din articolul 
10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, care conține dispoziții similare cu cele prevăzute la articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale, decurge o obligație pozitivă a statelor membre, și anume aceea 
de a garanta pluralismul mass-mediei, făcând parte din acquis-ul comunitar;

4. constată că un număr tot mai mare de jurnaliști sunt angajați în condiții precare, fiind 
privați de garanțiile sociale care trebuie să existe pe o piață normală a locurilor de muncă;

5. urmărește să garanteze pluralismul mass-mediei, precum și o dezbatere publică și o 
acoperire mediatică a UE mai calificate, prin asigurarea unui climat în care jurnalismul de 
calitate să poată supraviețui, motiv pentru care solicită Comisiei să propună modele noi de 
finanțare a jurnalismului, și subliniază că libertatea editorială trebuie respectată;

6. insistă asupra faptului că Comisia Europeană ar trebui să se asigure că statele membre 
garantează pe propriul teritoriu o aplicare reală a Cartei drepturilor fundamentale, care se 
traduce prin pluralismul mass-mediei, egalitatea de acces la informații și respectarea 
independenței presei prin neamestec;

7. subliniază faptul că un peisaj mediatic pluralist este esențial pentru buna funcționare a 
unui sistem democratic, deoarece participarea cetățenilor în cadrul dezbaterii publice și 
accesul la informațiile din lumea digitală depind de un sector al presei scrise și 
audiovizuale dinamic și competitiv;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. precizează că, în conformitate cu criteriile de la Copenhaga, țările care doresc să adere la 
Uniunea Europeană trebuie să se conformeze acquis-ului comunitar, care include Carta 
drepturilor fundamentale, mai exact, articolul 11, care prevede respectarea libertății și 
pluralismului mijloacelor de informare în masă; remarcă în schimb că, deși statele 
membre existente ale Uniunii Europene sunt, de asemenea, obligate să respecte Carta, nu 
există niciun mecanism care să garanteze acest lucru;

9. subliniază rolul fundamental al unui sistem dual european realmente echilibrat, în care 
mass-media publică și privată își respectă rolul propriu, în mod independent față de 
presiunea politică și economică, pentru promovarea democrației, a coeziunii și integrării 
sociale și a libertății de exprimare;

10. constată că transformările din sectorul mediatic și din cel al tehnologiilor de comunicare 
au redefinit spațiul schimbului de informații; observă că noile tehnologii au creat noi 
posibilități pentru libertatea de exprimare și pentru exprimarea individuală, care pot juca 
un rol crucial în promovarea drepturilor omului, a participării democratice, a 
responsabilității, a transparenței și a dezvoltării economice; constată că exprimarea liberă 
și individuală poate, de asemenea, fi utilizată în mod abuziv cu scopul de a încălca 
drepturile omului și libertățile fundamentale; subliniază, prin urmare, importanța codurilor 
de etică și a măsurilor de combatere a acțiunilor de incitare la ură, la violență sau la 
terorism; consideră, cu toate acestea, că simpla existență a acestor noi platforme de 
comunicare nu garantează în sine libertatea de exprimare și pluralitatea mass-mediei și nu 
diminuează responsabilitatea guvernelor în acest sens; subliniază că platformele de 
transmisie terestră digitală contribuie la diversitatea de opinie, întrucât prezintă 
capacitatea deosebită de a distribui în mod direct informații diverse, locale și regionale, la 
prețuri accesibile pentru consumatori;

11. subliniază că trebuie acordată suficientă atenție gradului de concentrare a proprietății 
asupra mass-mediei în statele membre; subliniază, în același timp, că noțiunea de 
pluralism al mass-media nu se poate limita la acest aspect, ci cuprinde, de asemenea, 
probleme legate de interzicerea cenzurii și asigurarea protecției surselor și informatorilor, 
de presiunile venite din partea actorilor politici și a forțelor pieței, de transparență, de 
condițiile de muncă ale jurnaliștilor, de autoritățile de control asupra mass-mediei, de 
diversitatea culturală, de dezvoltarea de tehnologii noi, de accesul nelimitat la informații și 
la comunicare, de accesul necenzurat la internet și de decalajul digital;

12. reafirmă principiul neutralității rețelei de internet, principiu menit să garanteze că 
internetul rămâne o tehnologie liberă și deschisă, care încurajează comunicarea 
democratică;

13. solicită statelor membre să fie mai ferme în cadrul evaluărilor amenințărilor la adresa 
pluralismului și libertății mass-mediei și a libertății de exprimare, în general, și să elimine 
aceste amenințări de la sursă; statele membre ar trebui să ia măsuri în vederea anihilării 
concentrărilor excesiv de puternice din sectorul mass-mediei în jurisdicțiile proprii;

14. subliniază faptul că protecția surselor jurnaliștilor trebuie să fie, în mod real și obligatoriu, 
garantată în sistemele juridice ale tuturor statelor membre;

15. subliniază necesitatea ca statele membre să garanteze independența jurnalistică și 
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editorială prin garanții juridice adecvate și specifice și evidențiază importanța aplicării 
unor principii editoriale pentru a împiedica proprietarii, acționarii și părțile interesate din 
exterior să influențeze conținutul informațional; subliniază în acest context faptul că 
independența editorială și autonomia conținutului radiodifuzat, fără implicarea sau 
controlul statului asupra mass-mediei, sunt esențiale pentru a asigura un peisaj mediatic 
liber și diversificat;

16. constată cu regret că Comisia nu a trecut la cea de-a treia fază a procesului în trei etape de 
abordare a preocupărilor legate de concentrările din sectorul mass-mediei în Uniunea 
Europeană; solicită, în această privință, Comisiei să publice de îndată o comunicare 
privind indicatorii pluralismului mass-mediei în statele membre ale UE;

17. solicită Comisiei Europene să lanseze de urgență un proces de reflecție pentru a propune 
un mecanism care să garanteze societăților de presă și jurnaliștilor inviolabilitatea 
confidențialității surselor;

18. consideră că într-o societate multimediatică, caracterizată de o creștere a numărului 
operatorilor cu orientare comercială pe piața globală, existența unei mass-medii publice 
robuste este esențială pentru a garanta un peisaj mediatic pluralist și pentru a salvgarda și 
promova libertatea de exprimare, atât timp cât acestea pot să păstreze distanța necesară de 
influența guvernamentală;

19. amintește că actuala criză financiară pune în pericol pluralismul mass-mediei și că aceasta 
a generat probleme legate de libertatea de exprimare și cazuri de cenzură, afectând mass-
media publică în mai multe state membre;

20. salută concluziile studiului independent efectuat la solicitarea Comisiei cu privire la 
definirea de indicatori în vederea măsurării pluralismului mass-mediei în UE și 
încurajează Comisia să valorifice la maximum instrumentul de monitorizare a mass-
mediei, care aplică în sens larg noțiunea de pluralism al mass-mediei și care poate 
identifica posibile riscuri la adresa acestui pluralism în statele membre, și să formuleze 
recomandări prin care să abordeze aceste riscuri;

21. amintește rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la „Serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual”1, care evidențiază rolul social 
important al mass-mediei publice; subliniază în această privință importanța unei abordări 
echilibrate între organismele de radiodifuziune din sectorul public și cele din sectorul 
privat pentru protejarea concurenței jurnalistice, a informațiilor și a diversității de opinie;

22. reamintește recomandările și declarațiile Consiliului Europei, la care au subscris toate 
statele membre ale UE și care stabilesc norme europene privind libertatea de exprimare, 
libertatea presei, pluralismul mass-mediei, precum și în ceea ce privește independența, 
organizarea, misiunea și finanțarea mass-mediei publice; reamintește statelor membre 
angajamentul lor față de aceste standarde europene și le recomandă să asigure o finanțare 
adecvată, proporțională și stabilă pentru mass-media publică cu scopul de a oferi acesteia 
posibilitatea de a-și îndeplini misiunea, inclusiv rolul său educativ, cultural și democratic, 
de a-i garanta independența economică și politică, de a se adapta la schimbările din lumea 

                                               
1 JO C 99E, 3.4.2012, p. 50.
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digitală și de a contribui la o societate favorabilă incluziunii bazată pe cunoaștere și 
informare, în care accesul la mass-media de înaltă calitate să fie deschis tuturor;

23. subliniază că un număr tot mai mare de jurnaliști sunt angajați în condiții precare, fiind 
privați de garanții sociale, și insistă asupra faptului că trebuie îmbunătățite condițiile de 
muncă ale persoanelor care își exercită profesia în domeniul mass-mediei;

24. insistă asupra responsabilităților sociale pe care le poartă întreprinderile media, deoarece 
acestea au o influență ideologică și politică considerabilă; subliniază că mijloacele de 
informare trebuie să respecte în permanență codurile de etică jurnalistice, inclusiv 
informarea obiectivă;

25. remarcă rolul vital al autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei, în 
vederea protejării pluralismului media și a garantării obiectivității, imparțialității și 
responsabilității mass-mediei în statele membre; invită statele membre să intensifice 
cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare în domeniul mass-media în cadrul 
Platformei europene a autorităților de reglementare și să intensifice schimburile de 
experiențe și bune practici în legătură cu propriile lor sisteme naționale de radiodifuziune;

26. subliniază importanța transparenței în ceea ce privește structura de proprietate a serviciilor 
private de radiodifuziune, care trebuie să fie garantată în toate statele membre, și invită 
Comisia să controleze și să susțină realizarea de progrese în acest sens;

27. încurajează statele membre și Comisia, în cadrul politicii sale de promovare a competenței 
mediatice, să acorde suficientă atenție importanței educației mediatice, care trebuie să 
ofere cetățenilor aptitudini de interpretare critică și de selecție a volumului tot mai mare 
de informații.
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