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Πρότυπες διευθετήσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Η εισηγήτρια, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα βήμα προς την ελευθερία και την 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη, προτείνει τη δρομολόγηση της 
αντιμετώπισης των ακόλουθων ζητημάτων.

α) τον συνδυασμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία 
στην ΕΕ: είναι απαραίτητο να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος με τους πολίτες, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ κ.λπ. για 
την ανάλυση της ειδικής κατάστασης στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, τον εντοπισμό 
προβλημάτων και την πρόταση λύσεων. Οι μελέτες και οι συστάσεις εν εξελίξει στο ΕΚ, την 
Επιτροπή, την ομάδα υψηλού επιπέδου κ.λπ. θα είναι εξαιρετικά κατάλληλες για τη λήψη 
καλά ενημερωμένων αποφάσεων.

β) τον εντοπισμό και την ενιαιοποίηση των προτύπων «μη δεσμευτικής νομοθεσίας» 
που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
(Συμβούλιο Υπουργών, Κοινοβουλευτική Συνέλευση, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Επίτροπος αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Επιτροπή της Βενετίας), 
στον ΟΑΣΕ και τον εκπρόσωπό του για θέματα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, τον 
ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την 
UNESCO, κ.λπ. Αυτά τα όργανα έχουν εργαστεί εκτεταμένα για τη δημοκρατία και την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, ενώ υφίσταται κοινό όργανο 
προτύπων και εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

γ) τη διασφάλιση της παρακολούθησης των προτύπων και της κατάστασης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ και τα κράτη μέλη: η εφαρμογή αυτών των 
προτύπων για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης παρακολουθείται για τον εντοπισμό 
απειλών για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης –όπου αυτοί προκύπτουν– και την 
εξεύρεση λύσεων. Θα μπορούσε να δοθεί εντολή στον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, όπως έχει ζητηθεί στο παρελθόν από την Επιτροπή LIBE του ΕΚ, για την 
εκτέλεση αυτού του έργου παρακολούθησης των προτύπων, καθώς και της κατάστασης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ/τα κράτη μέλη. Οι δείκτες που αναπτύχθηκαν 
από την ανεξάρτητη μελέτη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση και η 
παρακολούθηση θα γίνεται σε συνεργασία με ΜΚΟ και ενδιαφερόμενα μέρη για την 
ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το ΕΚ θα 
μπορούσαν, στη συνέχεια, να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των απειλών για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την εξεύρεση 
λύσεων.

δ) τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας στα 
μέσα ενημέρωσης: είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να προτείνει 
και να εγκρίνει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με το ζήτημα. Θα μπορούσε να ζητηθεί 
νομική γνωμοδότηση από τη νομική υπηρεσία του ΕΚ, άλλα ιδρύματα θα μπορούσαν να 
πράξουν το ίδιο, ενώ η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι εμπειρογνώμονες πρέπει επίσης να 
κληθούν προκειμένου να συμβάλλουν, ιδίως το Κέντρο για την πολυφωνία και την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, το οποίο ήδη 
εργάζεται πάνω στο ζήτημα.

ε) τη νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕ, τις πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης, την 
εφεδρική επέμβαση: πρέπει να ξεκινήσει ευρύς διάλογος σχετικά με τον τρόπο προστασίας 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης με τον καταλληλότερο τρόπο. Τα ερωτήματα που 
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πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: πρέπει η ΕΕ να προωθήσει νομοθετική διαδικασία, 
αυτορρύθμιση ή «εφεδρικές» επεμβάσεις σε περίπτωση παραβιάσεων της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη; Ποιες πτυχές πρέπει να εξεταστούν, 
πώς και σε ποιο επίπεδο; Μπορεί μια νομοθετική πρόταση της ΕΕ να αποτελέσει «τη» λύση 
όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα 
ενημέρωσης; Πώς θα διασφαλισθεί ότι η ευρωπαϊκή ή η εθνική νομοθεσία δεν παρέχει τη 
δυνατότητα παραχώρησης περαιτέρω πολιτικής επιρροής σε κυβερνήσεις ώστε να ελέγχουν 
τα μέσα ενημέρωσης; 

στ) την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης από ανεξάρτητες 
ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα συνεργάζονται σε επίπεδο ΕΕ: ένας πιθανός τρόπος 
ενέργειας είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ώστε 
να εναρμονιστεί η κατάσταση των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών και η 
συνεργασία τους σε επίπεδο ΕΕ –καθώς και μέσω της αναθεώρησης και ενίσχυσης του 
άρθρου 29 για την «Επιτροπή επαφών», καθώς και του αρθ. 30 για τη «συνεργασία μεταξύ 
των ρυθμιστικών φορέων των κρατών μελών»– διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και διαφάνειά τους τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και στην 
άσκηση της εξουσίας τους και τη διαδικασία παρακολούθησης. Ο Τύπος, ο ηλεκτρονικός 
Τύπος και η ραδιομετάδοση δεν καλύπτονται προς το παρόν από την οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, η οποία δημιουργεί ένα κενό το οποίο πρέπει να πληρωθεί, εάν 
είναι εφικτό. 

ζ) ειδικά θέματα: η έκθεση θα εξετάζει, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπως: την προστασία της ανεξαρτησίας των 
δημοσιογράφων τόσο από εσωτερικές πιέσεις των συντακτών ή των ιδιοκτητών όσο και 
εξωτερικά από την πολιτική εξουσία ή άλλες ομάδες πίεσης.  Η προστασία έναντι απειλών 
και βίας είναι επίσης θεμελιώδης, δεδομένου ότι ερευνητές δημοσιογράφοι συχνά 
εκφοβίζονται λόγω των δραστηριοτήτων τους (από το οργανωμένο έγκλημα, την οικονομική 
εξουσία, εξτρεμιστές κ.λπ.).  Οι δημοσιογράφοι θα έχουν δικαίωμα ευρείας πρόσβασης σε 
έγγραφα και πληροφόρηση και οι πηγές θα προστατεύονται, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριοδοτών· σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθεί το μοντέλο του ισλανδικού νόμου 
σχετικά με πρωτοβουλία για τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης.  Οι δημόσιοι σταθμοί 
μετάδοσης πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από την πολιτική επέμβαση όσον αφορά την 
ανεξαρτησία των συντακτών, την πρόσληψη προσωπικού και τη χρηματοδότηση, και να 
παρέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας επιτρέποντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ πεδίο 
ενδιαφερόμενων μερών. Θα ισχύουν ειδικοί κανόνες για την πολιτική ενημέρωση
προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση για τους πολιτικούς ανταγωνιστές, τις 
γνώμες και τις απόψεις, κυρίως στην περίπτωση εκλογών ή δημοψηφισμάτων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν την άποψή τους χωρίς την αθέμιτη 
επιρροή μιας κυρίαρχης ομάδας διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Οι ιδιαιτερότητες των νέων 
μέσων (μέσω διαδικτύου, ιστολογίων κ.λπ.) πρέπει να αναγνωρίζονται και οι πρακτικές 
εγγραφής που θα δημιουργήσουν δυσανάλογη επιβάρυνση πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει 
να προωθηθεί η δεοντολογική δημοσιογραφία, διασφαλίζοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης 
σέβονται την αποφυγή των διακρίσεων και αντιτάσσονται στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την 
ομοφοβία, τη διακριτική συμπεριφορά κατά των αθίγγανων, τον σεξισμό· με τον κατάλληλο 
χειρισμό πληροφοριών που σχετίζονται με βίαια γεγονότα και με τον σεβασμό της 
ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων. Η πολιτική της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις 
και η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, η ιδιοκτησία και η συγκέντρωση των μέσων 
ενημέρωσης, η διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, η σύγκρουση
συμφερόντων θα εξεταστούν, επίσης, στο πλαίσιο της συμβολής τους στην εγγύηση της 
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ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Συμπέρασμα

Η εισηγήτρια θεωρεί την έκθεση, την οποία ανέλαβε να συντάξει, ως σημαντικό μέσο του ΕΚ 
για να συμμετάσχει στην ευρύτερη συζήτηση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
να αποτελέσει τη συμβολή του οργάνου στην προστασία και προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην ΕΕ και, ιδίως, της ελευθερίας της έκφρασης, της γνώμης, της ενημέρωσης 
και της ελευθερίας και πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό 
είναι σημαντικό να διεξαχθεί σε κατάλληλο χρόνο ευρεία συζήτηση και να προσαρμοστεί το 
χρονοδιάγραμμα της έκθεσης ώστε να λάβει δεόντως υπόψη την επερχόμενη μελέτη του ΕΚ
από το Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου για τα μέσα ενημέρωσης του Saarbrücken / 
Βρυξελλών σχετικά με τα «το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση: νομοθεσία και 
πολιτική στην ΕΕ και τα κράτη μέλη» 1τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου της 
Επιτροπής και τις επακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής.  Η εισηγήτρια, επίσης, προτείνει 
τη διενέργεια ακρόασης το φθινόπωρο σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα 
ενημέρωσης, ώστε να αξιοποιηθεί η συμβολή των εμπειρογνωμόνων, των ενδιαφερόμενων 
μερών, των ΜΚΟ, των θεσμικών οργάνων και των πολιτών και να συμπεριληφθούν χρήσιμες 
προτάσεις στην έκθεση. 

                                               
1 Η μελέτη θα αναθεωρεί τη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για τα Μέσα Ενημέρωσης του Düsseldorf / Παρισίου σχετικά με την πληροφόρηση των 
πολιτών στην ΕΕ: υποχρεώσεις για τα μέσα ενημέρωσης και τα θεσμικά όργανα που αφορούν 
το δικαίωμα του πολίτη στην πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση».


