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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že slobodné nezávislé a pluralitné neelektronické i elektronické médiá 
predstavujú základné piliere demokracie, a uznáva dôležitosť plurality zdrojov informácií 
pre skutočnú slobodu médií a pluralizmus; zdôrazňuje, že zachovanie a zvyšovanie kvality 
slobodných a nezávislých médií v celej Európe je v záujme všetkých;

2. pripomína rozhodujúcu úlohu slobodných a nezávislých médií a slobodnej výmeny 
informácií pri demokratických transformáciách, ktoré sa uskutočňujú v nedemokratických 
režimoch, ako nedávno ukázala arabská jar; vyzýva Komisiu, aby starostlivo sledovala 
slobodu a pluralitu médií v pristupujúcich krajinách a  aby venovala dostatočnú pozornosť 
úlohe slobodných médií v presadzovaní demokracie na celom svete; zdôrazňuje dôležitosť 
európskej nadácie na podporu demokracie v tejto súvislosti (odporúčanie Európskeho 
parlamentu Rade z 29. marca 2012 k postupu prípadného založenia Európskej nadácie pre 
demokraciu (EED)1);

3. poukazuje na to, že Európsky súd pre ľudské práva vyvodil pre členské štáty pozitívne 
záväzky z článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
ktorý obsahuje podobné ustanovenia, ako sú ustanovenia článku 11 Charty základných 
práv, ktorá je súčasťou acquis communautaire;

4. poukazuje na to, že čoraz väčší počet novinárov považuje svoje pracovné podmienky za 
neisté, chýbajú im sociálne istoty, ktoré sú obvyklé na bežnom pracovnom trhu;

5. má za cieľ zaistenie plurality médií, kvalifikovanejšej verejnej diskusie a rozšírenia 
spravodajstva o Európskej únii tým, že zabezpečí prostredie, v ktorom môže existovať 
kvalitná žurnalistika, a preto žiada Komisiu o predloženie nových spôsobov financovania 
žurnalistiky a zdôrazňuje, že sa musí uplatňovať sloboda redaktorov;

6. zdôrazňuje, že Komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty zaručili náležité 
dodržiavanie Charty základných práv vo svojej krajine, čo sa prejavuje pluralitou médií, 
rovnakým prístupom k informáciám a rešpektovaním nezávislosti tlače formou 
nestrannosti;

7. zdôrazňuje, že pluralitné mediálne prostredie je pre dobre fungujúci demokratický systém 
nevyhnutné, keďže účasť občanov na verejnej diskusii a prístup k informáciám v 
digitálnom svete závisia od aktívneho a konkurencieschopného odvetvia audiovizuálnych 
a tlačových médií;

8. poukazuje na to, že podľa kodanských kritérií musia krajiny, ktoré sa chcú stať členmi 
Európskej únie, dodržiavať acquis communautaire, čo zahŕňa aj Chartu základných práv a 
presnejšie jej článok 11, v ktorom sa požaduje rešpektovanie slobody a plurality médií; 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2012)0113.
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poukazuje však na to, že hoci od súčasných členských štátov Európskej únie sa rovnako 
požaduje dodržiavanie charty, neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by to zabezpečoval;

9. zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu skutočne vyváženého európskeho duálneho systému, v 
ktorom pri podpore demokracie, sociálnej súdržnosti, integrácie a slobody prejavu 
zohrávajú svoju úlohu súkromné i verejnoprávne médiá, nezávislé od politického 
a hospodárskeho tlaku;

10. konštatuje, že zmeny v mediálnej oblasti a komunikačných technológiách nanovo 
definovali sféru výmeny informácií; konštatuje, že nové technológie vytvorili nové 
možnosti pre slobodu prejavu a individuálneho vyjadrovania, čo môže zohrávať kľúčovú 
úlohu pri presadzovaní ľudských práv, demokratickej spoluúčasti, zodpovednosti, 
transparentnosti a hospodárskeho rozvoja; poznamenáva však, že neobmedzené 
individuálne prejavy sa môžu tiež zneužiť na porušovanie ľudských práv a základných 
slobôd; preto zdôrazňuje význam etických kódexov a opatrení na boj proti podnecovaniu 
k nenávisti, násiliu a terorizmu; konštatuje však, že samotná existencia týchto nových 
komunikačných platforiem nezaručuje slobodu prejavu a plurality médií a neznižuje 
zodpovednosť vlád v tejto oblasti; zdôrazňuje, že platformy digitálneho terestriálneho 
vysielania prispievajú k názorovej rôznorodosti, keďže majú osobitnú možnosť priamo 
distribuovať rozmanité lokálne a regionálne informácie za nízke spotrebiteľské ceny;

11. zdôrazňuje, že je potrebné venovať dostatočnú pozornosť koncentrácii vlastníctva médií v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že koncepcia plurality médií sa nemôže obmedzovať iba na 
túto otázku, ale zahŕňa aj zákaz cenzúry, ochranu zdrojov a informátorov, otázky, ktoré sa 
týkajú tlakov zo strany politikov a trhových síl, ďalej transparentnosti, pracovných 
podmienok novinárov, orgánov na kontrolu médií, kultúrnej rôznorodosti, rozvoja nových 
technológií, neobmedzeného prístupu k informáciám a komunikácii, necenzurovaného 
prístupu k internetu a digitálnej priepasti;

12. opätovne potvrdzuje zásadu neutrality internetu, ktorá je navrhnutá s cieľom zabezpečiť, 
aby internet zostal slobodnou a otvorenou technológiou, ktorá podporuje demokratickú 
komunikáciu;

13. vyzýva členské štáty, aby boli ráznejšie pri posudzovaní ohrozenia plurality médií, 
slobody médií a slobody prejavu vo všeobecnosti a aby takéto ohrozenia riešili už v 
začiatkoch; členské štáty by mali prijať opatrenia v rámci svojej jurisdikcie na odstránenie 
príliš silných koncentrácií vlastníctva médií;

14. zdôrazňuje, že ochrana zdrojov novinárov musí platiť bez výnimky a musí byť účinne 
zaručená v právnych systémoch všetkých členských štátov;

15. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zabezpečili nezávislosť novinárov a redakcií 
náležitými a konkrétnymi právnymi zárukami, a poukazuje na význam redakčných chárt, 
ktorých cieľom je zabrániť vlastníkom, akcionárom, vládam a vonkajším zainteresovaným 
stranám, aby zasahovali do obsahu spravodajstva; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pre 
slobodné a rôznorodé mediálne prostredie má zásadný význam nezávislosť redakcií 
a autonómnosť obsahu vysielania, spolu s nezávislosťou od štátnej kontroly médií a 
zásahov štátu do ich práce;



AD\905675SK.doc 5/7 PE483.722v02-00

SK

16. s poľutovaním konštatuje, že Komisia neprikročila k poslednému z troch krokov procesu 
riešenia problémov v súvislosti s koncentráciami vlastníctva médií v Európskej únii; 
vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby bezodkladne zverejnila oznámenie o ukazovateľoch 
plurality médií v členských štátoch EÚ;

17. vyzýva Komisiu, aby naliehavo zvážila návrh opatrení, ktoré zabezpečia dôvernosť 
zdrojov médií a novinárov;

18. poznamenáva, že v spoločnosti s mnohými médiami, kde sa zvýšil počet subjektov 
celosvetového trhu, ktorých výhradným cieľom je obchodný zisk, sú na zabezpečenie 
pluralitného mediálneho prostredia a zaručenie podpory slobody prejavu nevyhnutné silné 
verejnoprávne médiá, ak si dokážu udržať potrebný odstup od vládneho vplyvu;

19. pripomína, že súčasná finančná kríza ohrozuje pluralitu médií a je príčinou problémov v 
súvislosti so slobodou prejavu a cenzúrou, ktoré postihli verejnoprávne médiá v 
niekoľkých členských štátoch;

20. víta závery nezávislej štúdie, ktorá bola vypracovaná na žiadosť Komisie a týkala sa 
stanovenia ukazovateľov merania plurality médií v EÚ, a nabáda Komisiu, aby v plnej 
miere využívala nástroj na monitorovanie médií, ktorý uplatňuje široké chápanie plurality 
médií a môže rozpoznať potenciálne riziká pre pluralitu médií v členských štátoch, a aby 
predložila odporúčania na riešenie takýchto rizík;

21. pripomína svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o verejnoprávnom vysielaní v digitálnej 
ére: budúcnosť duálneho systému1, v ktorom sa vyzdvihuje významná spoločenská úloha 
verejnoprávnych médií; zdôrazňuje v tejto súvislosti dôležitosť vyváženého prístupu 
verejnoprávnych a súkromných staníc, pokiaľ ide o ochranu novinárskej 
konkurencieschopnosti, informácií a názorovej rôznorodosti;

22. pripomína odporúčania a vyhlásenia Rady Európy, ktoré odsúhlasili všetky členské štáty 
EÚ a ktorými sa stanovujú normy Európskej únie v oblasti slobody prejavu, slobody tlače, 
plurality a nezávislosti médií, organizácie, poslania a financovania verejnoprávnych 
médií; pripomína členským štátom ich záväzok voči spomínaným európskym normám a 
odporúča im, aby zabezpečili zodpovedajúce, primerané a stabilné financovanie 
verejnoprávnych médií s cieľom umožniť im plniť si poslanie vrátane ich sociálnej, 
vzdelávacej, kultúrnej a demokratickej úlohy, zaručiť politickú a hospodársku nezávislosť, 
adaptovať sa na digitálne zmeny a prispievať k inkluzívnej informačnej a znalostnej 
spoločnosti, v ktorej budú kvalitné reprezentatívne médiá dostupné všetkým;

23. zdôrazňuje, že čoraz väčší počet novinárov pracuje v neistých podmienkach, bez 
sociálnych istôt, a kladie dôraz na to, že pracovné podmienky pracovníkov v mediálnej 
oblasti sa musia zlepšiť;

24. upozorňuje na zodpovednosť, ktorú má voči verejnosti mediálna spoločnosť vďaka 
svojmu značnému ideologickému a politickému vplyvu; zdôrazňuje, že mediálne 
spravodajstvo by malo preto dôsledne dodržiavať etické kódexy vrátane objektívneho 
spravodajstva;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 99E, 3.4.2012, s. 50.
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25. zdôrazňuje kľúčovú úlohu nezávislých regulačných orgánov jednotlivých štátov v oblasti 
médií, keďže ich cieľom je chrániť pluralitu médií a zabezpečiť objektívnosť, nestrannosť 
a zodpovednosť médií v členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili 
spoluprácu vnútroštátnych mediálnych regulačných orgánov v rámci Európskej platformy 
regulačných orgánov (EPRA) a posilnili výmenu skúseností a najlepších postupov v 
súvislosti so systémami vysielania jednotlivých štátov;

26. zdôrazňuje význam transparentnosti v súvislosti s vlastníctvom súkromných staníc, ktorá 
musí byť zabezpečená vo všetkých členských štátoch, a vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala a podporovala pokrok v tomto smere;

27. nabáda Komisiu a členské štáty, aby v rámci politiky Komisie v oblasti mediálnej 
gramotnosti venovali dostatočnú pozornosť dôležitosti mediálneho vzdelávania, ktoré 
občanom umožní kriticky interpretovať čoraz väčšie množstvo informácií a vyberať si z 
nich.
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