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Standarder for mediefrihed

For at tage et skridt fremad med hensyn til mediefrihed og -pluralisme i Europa foreslår 
ordføreren, at man går i gang med at tackle følgende spørgsmål:

a) samle viden om mediefrihed og -pluralisme i EU: det er nødvendigt at indlede en 
bred debat med borgere, interessenter, institutioner, Europarådet, OSCE etc. for at analysere 
den konkrete situation i EU og medlemsstaterne, identificere problemer og foreslå løsninger. 
De undersøgelser og henstillinger, der er iværksat eller ved at blive udarbejdet i Europa-
Parlamentet, Kommissionen, den højtstående gruppe etc., vil blive yderst relevante for, at der 
kan træffes velunderbyggede afgørelser.

b) identificere og konsolidere de "bløde" standarder, der er udviklet internationalt og 
på europæisk plan, i Europarådet (Ministerrådet, Den Parlamentariske Forsamling, Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådets menneskerettighedskommissær, 
Venedigkommissionen), OSCE og denne organisations repræsentant for mediefrihed, FN's 
særlige ordfører for mediefrihed, UNESCO etc. Disse organer har udført et meget stort 
arbejde, når det gælder mediefrihed og -pluralisme, og der findes et fælles sæt standarder, der 
skal anvendes af EU's medlemsstater.

c) sikre overvågning af standarderne og situationen omkring mediefrihed i EU og 
medlemsstaterne: anvendelsen af disse standarder for mediefrihed skal overvåges for at 
identificere trusler mod mediefriheden og finder løsninger, hvor disse opstår. Agenturet for 
Grundlæggende Rettigheder kunne få til opgave at udføre dette arbejde med overvågning af 
standarderne og situationen omkring mediefrihed i EU og medlemsstaterne, hvilket Europa-
Parlamentets udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender tidligere har 
efterlyst. De indikatorer, der er udviklet i den uafhængige undersøgelse, kan anvendes som 
grundlag, og overvågningen skal ske ved, at der etableres kontakt med ngo'er og interessenter 
med henblik på at udvikle et system for tidlig varsling. Kommissionen, Rådet og Europa-
Parlamentet kunne derpå tage de nødvendige initiativer til at imødegå trusler mod 
mediefriheden og fremkomme med løsninger.

d) EU-beføjelser inden for mediefrihed og -pluralisme: det er nødvendigt at 
klarlægge, om EU har kompetence til at foreslå og vedtage et lovgivningsmæssigt initiativ om 
spørgsmålet. Man bør anmode Europa-Parlamentets juridiske tjeneste om et juridisk 
responsum, og andre institutioner kunne gøre det samme. Man bør også opfordre akademikere 
og sagkyndige til at komme med deres bidrag, navnlig Det Europæiske Universitetsinstituts 
center for mediernes pluralisme og mediefrihed, der allerede arbejder med spørgsmålet.

e) EU-lovgivningsinitiativ, selvreguleringsinitiativer, backup-indgreb: der bør 
iværksættes en bred debat om, hvordan man kan beskytte mediefriheden på den mest 
hensigtsmæssige måde. Følgende spørgsmål bør besvares: skal EU fremme et
lovgivningsmæssigt initiativ, selvregulering eller "backup"-indgreb i tilfælde af krænkelser af 
mediefriheden og -pluralismen i medlemsstaterne? Hvilke aspekter skal behandles, hvordan 
og på hvilket niveau? Kan et EU-lovgivningsinitiativ være selve løsningen på alle problemer 
vedrørende mediefrihed og -pluralisme? Hvordan kan man sikre, at EU-lovgivningen eller 
den nationale lovgivning ikke skaber en mulighed for at give yderligere politisk indflydelse til 
regeringerne til at kontrollere medierne? 
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f) nationale uafhængige tilsynsmyndigheder, der skal samarbejde på EU-plan, skal 
beskytte mediefriheden: en mulig vej fremad kunne være at revidere direktivet om 
audiovisuelle medietjenester, at harmonisere tilsynsmyndighedernes stilling i 
medlemsstaterne og deres samarbejde på EU-plan – bl.a. ved at revidere og styrke artikel 29 
om "kontaktudvalget" og artikel 30 om "samarbejde mellem medlemsstaternes tilsynsorganer" 
– ved at sikre, at de er uafhængige, upartiske og gennemskuelige både i beslutningsprocessen 
og i udøvelsen af deres beføjelser samt i overvågningsprocessen. Pressen, online-pressen og 
radiospredning er ikke omfattet af direktivet om audiovisuelle medietjenester i øjeblikket, 
hvilket efterlader et tomrum, der om muligt bør udfyldes. 

g) specifikke spørgsmål: betænkningen skal også behandle spørgsmål, der er 
relevante for mediefriheden, som f.eks.: beskyttelse af journalisters uafhængighed mod både 
internt pres fra redaktørerne eller ejerne og eksternt pres fra den politiske magt eller andre 
interessegrupper. Beskyttelse mod trusler og vold er også grundlæggende, da undersøgende 
journalister ofte trues på grund af deres virksomhed (af den organiserede kriminalitet, 
magtfulde økonomiske interesser, ekstremister etc.). Journalister skal have en omfattende ret 
til adgang til dokumenter og information, og kilderne skal beskyttes, herunder whistleblowers; 
i denne forbindelse skal man analysere den islandske model i landets Modern Media 
Initiative-lov. Public service-radio- og tv-stationer bør være fri for politisk indblanding, når 
det gælder redaktionel uafhængighed, ansættelse af personale og finansiering; de bør formidle 
information af høj kvalitet, samtidig med at de skal være tilgængelige for en lang række 
interessenter. Der skal gælde særlige regler for politisk information for at sikre fair adgang for 
politiske konkurrenter, meninger og synspunkter navnlig i forbindelse med valg og 
folkeafstemninger, således at borgerne kan danne sig en mening uden utilbørlig påvirkning fra 
en dominerende og magtfuld meningsdanner. Nye medier (via internet, blogs etc.) har særlige 
kendetegn, der bør anerkendes, og registreringsprocedurer, der skaber en urimelig byrde, bør 
undgås. Etisk journalistik bør fremmes ved at sikre, at medierne respekterer princippet om 
ikkeforskelsbehandling og afstår fra racisme, fremmedhad, homofobi, fjendtlighed over for 
romaer og sexisme, ved at behandle oplysninger om voldelige begivenheder på en passende 
måde og ved at respektere privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger. EU's politik 
med hensyn til fusioner og mediepluralisme, mediers ejerskabsforhold og 
mediekoncentration, gennemskuelighed i mediers ejerskabsforhold og konfliktinteresser bør 
også behandles i lyset af deres bidrag til at sikre mediefriheden og -pluralismen.

Konklusion

Ordføreren tilstræber, at den betænkning, som hun har fået til opgave at udarbejde, skal blive 
et vigtigt redskab, således at Parlamentet kan deltage i den bredere debat om mediefrihed og 
yde institutionens bidrag til beskyttelse og fremme af de grundlæggende rettigheder i EU og 
navnlig ytrings-, menings-, informations- og mediefriheden og mediepluralismen. Derfor er 
det vigtigt, at der afsættes den nødvendige tid til at afholde en omfattende debat, og at 
tidsplanen for betænkningen afpasses, således at der kan tages behørigt hensyn til den 
kommende undersøgelse om "borgernes ret til information: lovgivning og politik i EU og 
medlemsstaterne"1, som Institute of European Media Law i Saarbrücken / Bruxelles udfører 
for Europa-Parlamentet, til henstillingerne fra Kommissionens højtstående gruppe og 
                                               
1 Studien vil opdatere en studie, der publiceredes i 2004 af European Institute for the Media of Düsseldorf / Paris 
om information til borgerne i EU: mediernes og institutionernes forpligtelser vedrørende borgernes ret til at få 
fuldstændig og objektiv information.
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Kommissionens opfølgningsafgørelser. Ordføreren foreslår også, at der afholdes en høring 
om mediefrihed og -pluralisme til efteråret, således at man kan drage fordel af bidrag fra 
sagkyndige, interessenter, ngo'er, institutioner og borgere, og nyttige forslag kan medtages i 
betænkningen.


