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Standardy określające wolność mediów

W celu zwiększenia wolności i pluralizmu mediów w Europie sprawozdawczyni proponuje 
zajęcie się następującymi kwestiami.

a) gromadzeniem fachowej wiedzy dotyczącej wolności i pluralizmu mediów w UE: 
należy rozpocząć szeroko zakrojoną debatę z udziałem obywateli, zainteresowanych 
podmiotów, instytucji, Rady Europy, OBWE itp. w celu przeanalizowania sytuacji w UE i 
państwach członkowskich, określenia problemów i zaproponowania rozwiązań. Analizy i 
zalecenia, nad którymi trwają prace w PE, Komisji, grupach wysokiego szczebla itp., mają 
istotne znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji.

b) określeniem i skonsolidowaniem norm „prawa miękkiego”, które wytworzyły się 
na szczeblu międzynarodowym i europejskim, przy udziale Rady Europy (Rady Unii 
Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
Komisji Weneckiej, Komisarza Praw Człowieka), OBWE i jej Przedstawiciela ds. Wolności 
Mediów, Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Wolności Mediów, UNESCO itp. Powyższe 
instytucje wytrwale badały kwestię demokracji oraz wolności i pluralizmu mediów, a 
istniejący wspólny dorobek prawny powinien być stosowany przez państwa członkowskie 
UE.

c) zapewnieniem monitorowania norm i sytuacji w zakresie wolności mediów w UE i 
państwach członkowskich: stosowanie wspomnianych norm w zakresie wolności mediów 
powinno być monitorowane w celu identyfikowania zagrożeń dla wolności mediów i w celu 
znajdowania rozwiązań w sytuacjach takiego zagrożenia. Mandat do monitorowania norm 
oraz sytuacji w zakresie wolności mediów w UE/ państwach członkowskich może otrzymać 
Agencja ds. Praw Podstawowych, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem komisji LIBE 
Parlamentu Europejskiego. Za podstawę mogłyby posłużyć wskaźniki opracowane w 
niezależnym badaniu, a monitorowanie będzie odbywać się we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i zainteresowanymi podmiotami w celu stworzenia systemu wczesnego 
ostrzegania. Komisja, Rada i PE mogliby następnie podjąć niezbędne działania w celu 
ograniczenia zagrożeń dla wolności mediów i przedstawić odpowiednie rozwiązania.

d) kompetencjami UE w zakresie wolności i pluralizmu mediów: należy stwierdzić, 
czy UE ma kompetencje do zgłaszania i przyjmowania inicjatyw ustawodawczych w tym 
zakresie. Należy zwrócić się o opinię prawną do służb prawnych PE; inne instytucje mogą 
również wystąpić o opinie, a jednocześnie należy zachęcić przedstawicieli środowisk 
akademickich i ekspertów do wypowiedzenia się w tej sprawie, w szczególności 
przedstawicieli Centrum Pluralizmu i Wolności Mediów Europejskiego Instytutu 
Uniwersyteckiego, którzy już zajmują się tą kwestią.

e) inicjatywą ustawodawczą UE, inicjatywami samoregulacyjnymi, interwencją 
wspomagającą: należy rozpocząć szeroko zakrojoną debatę dotyczącą tego, jak chronić 
wolność mediów w najodpowiedniejszy sposób. Pytania, na które należy znaleźć odpowiedź, 
to: czy UE powinna opowiadać się za inicjatywami ustawodawczymi, samoregulacją czy 
interwencjami wspomagającymi w przypadku ograniczania wolności i pluralizmu mediów w 
państwach członkowskich? Które kwestie należy uwzględnić, w jaki sposób i na jakim 
szczeblu? Czy unijna inicjatywa ustawodawcza jest jedynym słusznym rozwiązaniem 
wszystkich problemów związanych z wolnością i pluralizmem mediów? W jaki sposób 
zapewnić to, aby unijne lub krajowe regulacje nie stworzyły rządom dalszych możliwości 
wywierania politycznej presji na media i ich kontrolowania? 
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f) ochroną wolności mediów przez krajowe niezależne organy regulacyjne, które 
powinny współpracować na szczeblu UE: możliwym krokiem naprzód może być przegląd 
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w celu ujednolicenia statusu organów 
regulacyjnych w państwach członkowskich i ich współpracy na szczeblu UE, włączając w to 
przegląd i wzmocnienie art. 29 dotyczącego komitetu kontaktowego, a także art. 30 
dotyczącego współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi państw członkowskich, poprzez 
zapewnienie ich niezależności, bezstronności i przejrzystości zarówno w ramach procesu 
podejmowania decyzji, wykonywania uprawnień, jak i procesu monitorowania. Prasa, prasa 
internetowa, audycje radiowe nie są obecnie objęte zakresem dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, co tworzy lukę, którą należy usunąć, jeśli to możliwe. 

g) kwestiami szczegółowymi: sprawozdanie powinno obejmować istotne kwestie 
dotyczące wolności mediów takie jak: ochrona niezależności dziennikarzy przed zarówno 
naciskami wewnętrznymi ze strony redaktorów i właścicieli, jak i zewnętrznymi ze strony 
polityków i innych grup interesów. Podstawowe znaczenie ma również ochrona przed 
zagrożeniami i przemocą z uwagi na to, że dziennikarze śledczy są narażeni na zagrożenia 
związane z ich działalnością (ze strony zorganizowanych grup przestępczych, potęg 
gospodarczych, ekstremistów itp.). Dziennikarze powinni mieć swobodny dostęp do 
dokumentów i informacji, a źródła powinny być chronione, w tym informatorzy; w tym 
kontekście należy przeanalizować model zawarty w islandzkiej ustawie dotyczącej inicjatywy 
w sprawie nowoczesnych mediów. Nadawcy usług publicznych powinni być niezależni od 
politycznych wpływów w zakresie redagowania, rekrutacji personelu i finansowania i 
powinni zapewniać informacje wysokiej jakości przy jednoczesnym udostępnianiu ich 
szerokiemu zakresowi zainteresowanych stron. W odniesieniu do informacji dotyczących 
polityki powinny obowiązywać szczegółowe przepisy w celu zapewnienia sprawiedliwego 
dostępu konkurentom politycznym, a także dostępu do różnych opinii i poglądów, w 
szczególności przy okazji wyborów czy referendów, po to, aby obywatele mogli wyrabiać 
sobie zdanie na podstawie informacji, które nie są zdominowane przez jedną grupę 
opiniotwórczą. Należy uwzględnić charakterystyczne cechy nowych mediów (takich jak 
internet, blogi itp.), a także ograniczyć praktyki w zakresie rejestrowania się, które powodują 
nadmierne obciążenie. Należy promować etyczne dziennikarstwo poprzez zapewnienie 
poszanowania zasad antydyskryminacji i powstrzymania się od rasizmu, ksenofobii, 
homofobii, antycyganizmu i seksizmu przez media, a także poprzez przekazywanie informacji 
dotyczących brutalnych wydarzeń w odpowiedni sposób oraz poszanowanie prywatności i 
ochronę danych. Konieczne jest również uwzględnienie unijnej polityki w zakresie połączeń i 
pluralizmu mediów, własności mediów i jej koncentracji, przejrzystości własności mediów, 
konfliktów interesów w kontekście ich roli w zapewnianiu wolności i pluralizmu mediów.

Podsumowanie

Sprawozdawczyni pragnie, aby sprawozdanie, którego sporządzenie jej powierzono, było dla 
PE istotnym instrumentem umożliwiającym udział w szerszej debacie dotyczącej wolności 
mediów oraz aby stanowiło wkład tej instytucji w ochronę i upowszechnianie praw 
podstawowych w UE, a w szczególności wolności wypowiedzi, opinii oraz wolności i 
pluralizmu mediów. W tym celu ważne jest przewidzenie odpowiedniej ilości czasu na 
odbycie szerokiej debaty oraz dostosowanie harmonogramu sprawozdania w celu 
odpowiedniego uwzględnienia wniosków z przyszłego badania PE przeprowadzanego przez 
Instytut Europejskiego Prawa Mediów w Saarbrücken/Brukseli w sprawie prawa obywateli do 
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informacji oraz przepisów i polityki UE oraz państw członkowskich1, zaleceń Komisji 
dotyczących podstawowych celów oraz jej decyzji dotyczących działań następczych. 
Sprawozdawczyni proponuje również, aby jesienią zorganizować wysłuchanie w sprawie 
wolności i pluralizmu mediów w celu zapoznania się z opinią ekspertów, zainteresowanych 
stron, organizacji pozarządowych i obywateli oraz uwzględniania przydatnych sugestii w 
sprawozdaniu.

                                               
1W badaniu tym zostaną uaktualnione wyniki badania opublikowanego w 2004 r. przez Europejski Instytut 
Mediów w Düsseldorfie/Paryżu w sprawie informacji dostępnych dla obywateli w UE i zobowiązań mediów 
oraz instytucji w zakresie prawa obywateli do pełnej i obiektywnej informacji.


