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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att mediernas frihet, oberoende och mångfald, både 
nätbaserade och icke-nätbaserade, är en av demokratins grundbultar, och erkänner vikten 
av informationskällornas mångfald för verklig frihet och mångfald för medierna. 
Parlamentet understryker allmänintresset i att bevara och förbättra fria och oberoende 
medier över hela Europa.

2. Europaparlamentet noterar den betydande rollen för fri och oberoende medier och det fria 
informationsutbytet i den demokratiska övergången som pågår i odemokratiska regimer, 
som den arabiska våren nyligen visat. Parlamentet uppmanar kommissionen att nära 
granska mediernas frihet och mångfald i anslutningsländer och att ägna tillräcklig 
uppmärksamhet åt fria mediers roll i demokratifrämjandet över hela världen. Parlamentet 
lyfter i detta sammanhang fram betydelsen av den europeiska demokratifonden 
(Europaparlamentets rekommendation av den 29 mars 2012 till rådet om närmare 
bestämmelser för ett eventuellt inrättande av en europeisk demokratifond1).

3. Europaparlamentet påminner om att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
har fastslagit att medlemsstaterna har en positiv skyldighet att garantera mediernas 
mångfald enligt artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, som innehåller bestämmelser som liknar 
dem i artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, en del 
av gemenskapens regelverk.

4. Europaparlamentet noterar att allt fler journalister är anställda under otrygga förhållanden 
och saknar sociala garantier som är vanliga på den normala arbetsmarknaden.

5. Europaparlamentet avser att garantera mediernas mångfald och en mer kvalificerad 
offentlig debatt och bevakning av EU, genom att säkra en miljö där kvalitetsjournalistik 
kan överleva. Parlamentet ber därför kommissionen att utarbeta nya modeller för att 
finansiera journalistiken och understryker att redaktionell frihet måste tillämpas.

6. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör se till att medlemsstaterna 
garanterar en verklig tillämpning av Europeiska unionens stadga om grundläggande 
rättigheter i sina länder som tar sig uttryck i mediemångfald, lika tillgång till information 
samt respekt för tryckta mediers oberoende genom neutralitet.

7. Europaparlamentet framhåller att mångfald inom mediebranschen är avgörande för att ett 
demokratiskt system ska fungera väl, eftersom medborgarnas deltagande i den offentliga 
debatten och tillgången till information i den digitala världen är beroende av en dynamisk 
och konkurrenskraftig sektor för audiovisuella och tryckta medier.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2012)0113.
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8. Europaparlamentet konstaterar att länder som vill ansluta sig till EU enligt 
Köpenhamnskriterierna måste följa unionens regelverk, som omfattar stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 11, som kräver respekt för mediernas frihet 
och mångfald. Parlamentet konstaterar å andra sidan att det inte finns någon mekanism 
som övervakar att EU:s nuvarande medlemsstater följer stadgan, fastän de är skyldiga att 
göra det.

9. Europaparlamentet understryker den centrala betydelsen av ett dubbelt system i EU med 
en verklig balans, där de privatägda och de offentligägda medierna spelar sina respektive 
roller, fria från politiska och ekonomiska påtryckningar, för att främja demokrati, social 
sammanhållning, integration och yttrandefrihet.

10. Europaparlamentet noterar att förändringarna i medievärlden och i 
kommunikationstekniken har omdefinierat området för informationsutbyte. Parlamentet 
konstaterar att den nya tekniken har skapat nya möjligheter för yttrandefrihet och det 
individuella uttrycket, vilket kan spela en avgörande roll när det gäller att främja 
mänskliga rättigheter, demokratiskt deltagande, ansvar, öppenhet och insyn samt 
ekonomisk utveckling. Parlamentet noterar att oinskränkt individuellt uttryck också kan 
missbrukas för att bryta mot mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Parlamentet betonar därför vikten av etiska koder och åtgärder för att bekämpa hets som 
leder till hat, våld eller terrorism. Parlamentet påpekar däremot att blotta förekomsten av 
dessa nya tekniska plattformar inte garanterar yttrandefrihet och mångfald i medierna i 
sig, och att regeringarnas ansvar i detta sammanhang inte minskar. Parlamentet 
understryker att de digitala markbundna sändningsplattformarna bidrar till 
åsiktsmångfalden eftersom de är särskilt lämpade för att direkt sprida pluralistisk, lokal 
och regional information till låga konsumentpriser.

11. Europaparlamentet understryker att tillräcklig uppmärksamhet måste ägnas åt 
koncentrationsnivån av medieägarskapet i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att 
begreppet mediemångfald inte kan begränsas till denna fråga, utan även måste inkludera 
frågor som rör förbud mot censur, skydd för journalisternas källor och uppgiftslämnare, 
frågor som rör påtryckningar från politiska aktörer och marknadskrafter, öppenhet och 
insyn, arbetsvillkor för journalister, medieövervakningsmyndigheter, kulturell mångfald, 
utvecklingen av ny teknik, fri tillgång till information och kommunikation, ocensurerad 
tillgång till internet samt den digitala klyftan.

12. Europaparlamentet bekräftar på nytt principen om nätneutralitet, som är utformad för att 
se till att internet förblir en fri och öppen teknik som främjar den demokratiska 
kommunikationen.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara mer stabila i sina bedömningar av 
hot mot mediernas mångfald och frihet samt yttrandefriheten i allmänhet och att ta itu 
med de bakomliggande orsakerna. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att avveckla 
alltför mäktiga mediekoncentrationer inom sina jurisdiktionsområden.

14. Europaparlamentet betonar att journalisternas källskydd måste garanteras på ett absolut 
och effektivt sätt i samtliga medlemsstaters rättsliga system.
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15. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste trygga journalistiskt och 
redaktionellt oberoende med hjälp av lämpliga och specifika rättsliga garantier, och 
understryker vikten av stadgor med redaktionella principer för att hindra ägare, 
intressenter, regeringar och utomstående parter från att lägga sig i nyhetsinnehållet.
Parlamentet betonar i detta sammanhang att redaktionellt oberoende och ett självständigt 
programinnehåll som är fritt från statlig mediekontroll och inblandning är avgörande för 
friheten och mångfalden i mediebranschen.

16. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har gått vidare till det tredje steget i 
sin trestegsprocess för att utreda befarade mediekoncentrationer i EU. Parlamentet 
uppmanar i detta sammanhang kommissionen att omedelbart offentliggöra ett 
meddelande om indikatorer för mediemångfald i EU:s medlemsstater.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genast inleda överväganden för att 
föreslå bestämmelser som garanterar källskyddets okränkbarhet för medieföretag och 
journalister.

18. Europaparlamentet konstaterar att – i ett multimediesamhälle där de globala och rent 
kommersiella marknadsaktörerna blivit allt fler – starka offentligägda medier är 
avgörande för mångfalden inom mediebranschen och för att skydda och främja 
yttrandefriheten, förutsatt att de kan hålla det nödvändiga avståndet till statligt inflytande.

19. Europaparlamentet erinrar om att den nuvarande finanskrisen äventyrar mediernas 
mångfald och har lett till problem när det gäller yttrandefrihet och censur för de 
offentligägda medierna i flera medlemsstater.

20. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från den oberoende studie som genomförts på 
kommissionens begäran om att definiera indikatorer för att mäta mediemångfalden i EU.
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att till fullo använda sig av 
medieövervakningsverktyget, där en bred tolkning av mediemångfald tillämpas och 
potentiella hot i medlemsstaterna mot denna mångfald pekas ut. Kommissionen 
uppmanas att lägga fram rekommendationer för att bemöta dessa hot.

21. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 25 november 2010 om offentligägd 
radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet, där man betonar 
den viktiga samhällsroll som offentligägda medier spelar. Parlamentet betonar i detta 
avseende vikten av en balanserad strategi mellan offentligägda och privatägda 
programföretag för skyddet av journalistisk konkurrens, information och åsiktsmångfald.

22. Europaparlamentet erinrar om Europarådets rekommendationer och förklaringar som har 
godkänts av samtliga EU-medlemsstater och som fastställer europeiska standarder för 
yttrandefrihet, tryckfrihet och mediemångfald samt offentligägda mediers oberoende, 
organisering, uppdrag och finansiering. Parlamentet påminner medlemsstaterna om deras 
åtagande att följa dessa europeiska standarder och rekommenderar att de tillhandahåller 
lämplig, proportionell och stabil finansiering för offentligägda medier så att dessa kan 
fullgöra sitt uppdrag, däribland deras sociala, utbildningsmässiga, kulturella och 
demokratiska roll, garantera politiskt och ekonomiskt oberoende, anpassa sig till den 
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digitala övergången, samt bidra till ett inkluderande kunskapssamhälle med 
representativa och högkvalitativa medier som är tillgängliga för alla.

23. Europaparlamentet understryker att ett växande antal journalister är anställda under 
otrygga förhållanden och saknar sociala garantier, och betonar att arbetsvillkoren för 
yrkesverksamma i mediebranschen måste förbättras.

24. Europaparlamentet betonar medieföretagens samhällsansvar, som kommer av deras 
ideologiska och politiska inflytande. Parlamentet understryker därför att 
medierapporteringen konsekvent bör följa journalistyrkets etiska koder, bland annat vad 
gäller objektiv rapportering.

25. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som oberoende nationella 
medietillsynsmyndigheter spelar för att skydda mediernas mångfald och garantera 
mediernas objektivitet, opartiskhet och ansvarstagande i medlemsstaterna, och uppmanar 
medlemsstaterna att intensifiera samarbetet mellan de nationella 
medietillsynsmyndigheterna inom ramen för samarbetsorganet för europeiska 
tillsynsmyndigheter (Epra) och öka utbytet av erfarenheter och bästa praxis mellan de 
nationella systemen för radio och tv.

26. Europaparlamentet understryker vikten av insyn i ägandeförhållandena i privata 
programföretag, vilken måste garanteras i samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bevaka och stödja utvecklingen i detta syfte.

27. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att i tillräcklig grad i 
sin politik för mediekompetens uppmärksamma medieutbildningens betydelse, som måste 
ge medborgarna färdigheter för att kritiskt kunna tolka och sålla det ständigt växande 
informationsflödet.
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