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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so svobodni, neodvisni in pluralistični spletni in tradicionalni mediji eden od 
temeljev demokracije in priznava pomen pluralnosti virov informacij za pravo svobodo in 
pluralnost medijev; poudarja, da sta ohranjanje in krepitev svobode in neodvisnosti 
medijev v Evropi v skupnem interesu;

2. ugotavlja, da je vloga svobodnih in neodvisnih medijev ter proste izmenjave informacij pri 
demokratičnih spremembah, do katerih prihaja v nedemokratičnih režimih, odločilnega 
pomena, kot je pred nedavnim pokazala arabska pomlad; poziva Komisijo, naj skrbno 
spremlja svobodo in pluralizem medijev v državah pristopnicah ter nameni dovolj 
pozornosti vlogi svobodnih medijev pri spodbujanju demokracije po svetu; poudarja 
pomen Evropske ustanove za demokracijo pri tem (Priporočilo Evropskega parlamenta z 
dne 29. marca 2012 Svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za 
demokracijo1);

3. opozarja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice iz člena 10 Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki vključuje podobne določbe kot 
člen 11 Listine o temeljnih pravicah (del pravnega reda Unije), izpeljalo pozitivno 
obveznost držav članic, da morajo zagotavljati pluralnost medijev;

4. ugotavlja, da je vedno več novinarjev zaposlenih pod nestalnimi pogoji, zaradi česar 
nimajo zagotovljene socialne varnosti, ki sicer velja na trgu dela;

5. si prizadeva za zagotovitev medijskega pluralizma ter bolj strokovne javne razprave in 
pokritosti EU, in sicer z vzpostavitvijo okolja, v katerem lahko preživi kakovostno 
novinarstvo; zato poziva Komisijo, naj oblikuje nove modele financiranja novinarstva, in 
poudarja, da je treba upoštevati uredniško svobodo;

6. poudarja, da mora Evropska komisija poskrbeti, da države članice na svojem ozemlju 
zagotavljajo pravilno izvajanje Listine o temeljnih pravicah, o čemer priča pluralizem 
medijev, enak dostop do informacij in spoštovanje neodvisnosti tiska z nevtralnostjo;

7. poudarja, da je pluralistično medijsko prizorišče bistveno za dobro delovanje 
demokratičnega sistema, saj sta sodelovanje državljanov v javnih razpravah in dostop do 
informacij v digitalnem svetu odvisni od močnega in konkurenčnega avdiovizualnega in 
tiskanega medijskega sektorja;

8. poudarja, da morajo države, ki želijo pristopiti k Evropski uniji, v skladu s 
københavnskimi merili spoštovati pravni red Unije, ki vključuje Listino o temeljnih 
pravicah, zlasti člen 11 te listine, ki zahteva spoštovanje svobode in pluralnosti medijev; 
ugotavlja pa, da morajo obstoječe države članice Evropske unije sicer tudi spoštovati to 
listino, vendar ni mehanizma, ki bi to zagotavljal;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2012)0113.
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9. poudarja temeljno vlogo resnično uravnoteženega dvojnega evropskega sistema, v 
katerem zasebni in javni mediji neodvisno od političnega in gospodarskega pritiska 
spodbujajo demokracijo, socialno kohezijo in vključenost ter svobodo govora;

10. ugotavlja, da se je zaradi sprememb v svetu medijev in komunikacijske tehnologije 
nanovo opredelil prostor za izmenjavo informacij; ugotavlja, da so se z novimi 
tehnologijami pojavile nove možnosti za svobodo govora in osebno izražanje, ki imajo 
lahko ključno vlogo pri spodbujanju človekovih pravic, demokratične udeležbe, 
odgovornosti, preglednosti in gospodarskega razvoja; ugotavlja, da se lahko neomejeno 
osebno izražanje tudi zlorablja in tako kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine; 
zato poudarja pomen etičnih kodeksov in ukrepov za boj proti podžiganju sovraštva, 
nasilja ali terorizma; vendar ugotavlja, da zgolj obstoj teh novih komunikacijskih platform 
sam po sebi še ne zagotavlja svobode govora in pluralnosti medijev ter vladam ne jemlje 
odgovornosti, ki jo imajo pri tem; poudarja, da platforme za digitalni prizemni prenos 
prispevajo k raznolikosti mnenj, saj so izjemno primerne za neposredno razširjanje 
raznolikih lokalnih in regionalnih informacij po nizkih potrošniških cenah;

11. poudarja, da je treba dovolj pozornosti nameniti ravni koncentracije lastništva medijev v 
državah članicah; vendar poudarja, da pojem medijskega pluralizma ne sme biti omejen 
samo na to vprašanje, ampak mora vključevati tudi prepoved cenzure, zaščito virov 
informacij in prijaviteljev nepravilnosti, vprašanja, povezana s pritiski s strani političnih 
akterjev in tržnih sil, preglednostjo, delovnimi pogoji novinarjev, organi za nadzor 
medijev, kulturno raznolikostjo, razvojem novih tehnologij, neomejenim dostopom do 
informacij in komunikacije, necenzuriranim dostopom do interneta in digitalno ločnico;

12. ponovno potrjuje načelo nevtralnosti omrežja, katerega namen je zagotoviti, da internet 
ostane brezplačna in odprta tehnologija, ki spodbuja demokratično komunikacijo;

13. poziva države članice, naj natančneje ocenijo grožnje za medijski pluralizem, svobodo 
medijev in svobodo izražanja na splošno ter jih odpravijo pri viru; države članice bi 
morale sprejeti ukrepe za odpravo premočne koncentracije lastništva medijev na območju 
njihove pristojnosti;

14. poudarja, da morajo biti viri informacij novinarjev absolutno in učinkovito zaščiteni v 
pravnem sistemu vseh držav članic;

15. poudarja, da morajo države članice s primernimi in posebnimi pravnimi jamstvi 
zagotavljati novinarsko in uredniško neodvisnost, ter opozarja na pomen listin o uredniški 
politiki za preprečevanje vmešavanja lastnikov, delničarjev, vlad ali zunanjih 
zainteresiranih strani v vsebino novic; v zvezi s tem poudarja, da sta uredniška 
neodvisnost in avtonomija pri vsebini, ki se širi brez državnega nadzora in vmešavanja v 
medije, ključni za svobodno in raznoliko medijsko prizorišče;

16. z obžalovanjem ugotavlja, da Komisija še ni napredovala do tretje stopnje tri-stopenjskega 
procesa obravnavanja vprašanj v zvezi z koncentracijami lastništva medijev v Evropski 
uniji; v zvezi s tem jo poziva, naj takoj objavi sporočilo o kazalnikih medijskega 
pluralizma v državah članicah EU;

17. poziva Evropsko komisijo, naj nujno razmisli o tem, da bi predlagala mehanizem, ki bi 
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časopisnim podjetjem in novinarjem zagotavljal varovanje zaupnosti virov informacij;

18. ugotavlja, da so v multimedijski družbi, v kateri se je povečalo število komercialno 
usmerjenih globalnih tržnih udeležencev, močni javni mediji bistveni za zagotovitev 
pluralističnega medijskega prizorišča in ohranitev ter spodbujanje svobode izražanja, če 
lahko ohranjajo potreben odmik od vpliva vlade;

19. opozarja, da sedanja finančna kriza medijski pluralizem izpostavlja tveganju in da je 
povzročila težave v zvezi s svobodo govora in cenzuro, ki so ogrozile javne medije v več 
državah članicah;

20. pozdravlja sklepe neodvisne študije, izvedene na zahtevo Komisije, o opredelitvi 
kazalnikov za oceno medijskega pluralizma v EU ter spodbuja Komisijo, naj v celoti 
izkoristi orodje za spremljanje medijev, ki sloni na širokem pojmu medijskega pluralizma 
in omogoča opredelitev morebitnih tveganj za medijski pluralizem v državah članicah, in 
naj predloži priporočila za odpravo teh tveganj;

21. opozarja na svojo resolucijo z dne 25. novembra 2010 o javni radioteleviziji v digitalni 
dobi: prihodnost dvojnega sistema1, ki poudarja pomembno družbeno vlogo javnih 
medijev; v zvezi s tem poudarja pomen uravnoteženega pristopa med javnimi in 
zasebnimi izdajatelji za zaščito novinarske konkurence, informacij in raznolikosti mnenj;

22. opozarja, da je treba upoštevati priporočila in izjave Sveta Evrope, o katerih so se 
dogovorile vse države članice EU in ki določajo evropske standarde za svobodo izražanja, 
svobodo tiska, medijski pluralizem ter neodvisnost, organizacijo, naloge in financiranje 
javnih medijev; spominja države članice na zavezanost tem evropskim standardom in jim 
priporoča, naj zagotovijo ustrezno, sorazmerno in stabilno financiranje javnih medijev, da 
bi jim omogočile izpolnjevanje nalog, vključno z družbeno, izobraževalno, kulturno in 
demokratično vlogo, doseganje politične in ekonomske neodvisnosti ter prispevanje k 
vključujoči informacijski družbi in družbi znanja z reprezentativnimi in 
visokokakovostnimi, vsem dostopnimi mediji;

23. poudarja, da je vedno več novinarjev zaposlenih pod negotovimi pogoji, zaradi česar 
nimajo zagotovljene socialne varnosti, in poudarja, da je treba izboljšati delovne pogoje za 
zaposlene v medijih;

24. poudarja družbeno odgovornost, ki jo nosi medijsko podjetje, saj ima velik ideološki in 
politični vpliv; poudarja, da morajo mediji pri poročanju dosledno upoštevati novinarske 
etične kodekse, ki vključujejo stvarno poročanje;

25. poudarja ključno vlogo neodvisnih nacionalnih medijskih regulatorjev pri ohranjanju 
medijskega pluralizma ter zagotavljanju stvarnosti, nepristranskosti in odgovornosti 
medijev v državah članicah; poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje med 
nacionalnimi medijskimi regulatorji v okviru evropske platforme nadzornih organov in 
povečajo izmenjavo izkušenj in dobre prakse glede njihovih nacionalnih sistemov 
radiotelevizije;

                                               
1 UL C 99E, 3.4.2012, str. 50.
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26. poudarja pomen preglednosti v zvezi z lastništvom zasebnih izdajateljev, ki jo je treba 
zagotoviti v vseh državah članicah, ter poziva Komisijo, naj spremlja in spodbuja 
napredek na tem področju;

27. spodbuja Komisijo in države članice, naj v okviru politike medijske pismenosti, ki jo vodi 
Komisija, namenijo dovolj pozornosti pomenu izobraževanja o medijih, ki mora 
državljane usposobiti za kritično presojanje in sposobnost pregledovanja vedno večje 
količine informacij.
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