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Norme standard privind libertatea mass-mediei

Pentru a înregistra un progres important cu privire la libertatea și pluralismul mass-mediei în 
Europa, raportoarea pentru aviz propune să se înceapă abordarea următoarelor serii de 
aspecte.

a) Unirea expertizei cu privire la libertatea și pluralismul mass-mediei în UE: se 
impune deschiderea unei dezbateri largi cu cetățenii, părțile interesate, instituțiile, Consiliul 
Europei, OSCE etc. pentru a analiza situația precisă în care UE și statele sale membre 
identifică probleme și propun soluții. Studiile și recomandările în curs în cadrul PE, al 
Comisiei, al grupului la nivel înalt etc. vor fi extrem de relevante pentru adoptarea unor 
decizii bine informate.

b) Identificarea și consolidarea standardelor privind „instrumentele juridice 
neobligatorii” elaborate la nivel internațional și european, în cadrul Consiliului Europei 
(Consiliul de Miniștri, Adunarea Parlamentară, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
comisarul pentru drepturile omului, Comisia de la Veneția), al OSCE și de reprezentantul 
acesteia pentru libertatea mass-mediei, de raportorul special al ONU pentru libertatea mass-
mediei, de UNESCO etc. Aceste organisme au lucrat intens în materie de democrație și 
libertatea și pluralismul mass-mediei și există un corp comun de standarde care va fi aplicat 
de statele membre ale UE.

c) Asigurarea monitorizării standardelor și a situației libertății mass-media în UE și 
statele membre: aplicarea acestor standarde privind libertatea mass-mediei este monitorizată, 
cu scopul de a identifica amenințările la adresa libertății mass-mediei și de a găsi soluții în 
cazul în care acestea apar. Agenția pentru Drepturi Fundamentale ar putea fi mandatată, astfel 
cum a solicitat în trecut Comisia LIBE a PE, să efectueze această activitate de monitorizare a 
standardelor, precum și a situației libertății mass-mediei în UE/statele membre. Indicatorii 
elaborați de studiul independent ar putea fi folosiți ca bază, iar monitorizarea este efectuată în 
cooperare cu ONG-uri și părțile interesate pentru a dezvolta un sistem de avertizare timpurie. 
Comisia, Consiliul și PE ar putea apoi să ia inițiativele necesare pentru a aborda amenințările 
la adresa libertății mass-mediei și să găsească soluții.

d) Competențele UE în domeniul libertății și pluralismului mass-mediei: este necesar 
să se clarifice dacă UE are competența să propună și să adopte o inițiativă legislativă cu 
privire la această chestiune. Ar trebui să se solicite un aviz juridic Serviciului Juridic al PE, 
alte instituții ar putea face același lucru, iar cadrele universitare și experții ar trebui, de 
asemenea, invitați să își aducă contribuția, în special Centrul pentru Pluralism și Libertate în 
Mass-media al Institutului Universitar European care lucrează deja la această chestiune.

e) Inițiativa legislativă a UE, inițiative privind autoreglementarea, intervenție de 
sprijin: ar trebui inițiată o dezbatere largă pe tema modalității de protejare a libertății mass-
mediei în cel mai corespunzător mod. Întrebările la care urmează să se răspundă includ: 
promovează UE o inițiativă legislativă, intervenții de autoreglementare sau „suport” în cazul 
încălcărilor libertății și pluralismului mass-mediei în statele membre? Ce aspecte trebuie 
tratate, cum și la ce nivel? Poate fi o inițiativă legislativă a UE „soluția” la toate problemele 
legate de libertatea și pluralismul mass-mediei? Cum să se asigure că legislația europeană sau 
națională nu creează o oportunitate de a acorda guvernelor competențe suplimentare în 
materie de influență politică pentru a controla mass-media? 

f) protecția libertății mass-mediei de către autorități de reglementare independente 
naționale, care cooperează la nivelul UE: o posibilitate de evoluție ar fi revizuirea Directivei 
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privind serviciile mass-media audiovizuale (AVMSD), armonizarea statutului autorităților 
de reglementare ale statelor membre și a cooperării acestora la nivel european – inclusiv prin 
revizuirea și consolidarea articolului 29 privind „comitetul de contact”, precum și a articolului 
30 privind “cooperarea între autoritățile de reglementare din statele membre” –, asigurând 
independența, imparțialitatea și transparența acestora, atât în cadrul procesului decizional, cât 
și în exercitarea competențelor acestora și în cadrul procesului de monitorizare. Presa, presa 
online și radiodifuziunea nu sunt acoperite în prezent de AVMSD, care lasă un decalaj ce ar 
trebui eliminat dacă este fezabil.

g) Aspecte specifice: raportul abordează, de asemenea, aspectele relevante pentru 
libertatea mass-mediei, cum ar fi: protecția independenței jurnaliștilor, în fața presiunilor 
interne exercitate de editori sau proprietari și extern, împotriva puterii politice sau a altor 
grupuri de interes. Protecția în fața amenințărilor și a violenței este, de asemenea, 
fundamentală, întrucât jurnaliștii de investigație sunt adesea amenințați din cauza activităților 
lor (de către crima organizată, puteri economice, extremiști etc.). Jurnaliștii trebuie să aibă un 
drept extins de acces la documente și informații și sursele trebuie protejate, inclusiv 
informatorii; în acest context trebuie analizat modelul de legislație al Inițiativei islandeze 
privind mijloacele moderne de informare în masă. Radiodifuzorii care furnizează servicii 
publice ar trebui să nu fie afectați de intervenția politică în ceea ce privește independența 
editorială, recrutarea de personal și finanțare și să furnizeze informații de înaltă calitate 
favorizând în același timp accesul la o gamă largă de părți interesate. Trebuie să se aplice 
norme specifice cu privire la informațiile politice cu scopul de a garanta un acces echitabil la 
concurenții politici, opinii și puncte de vedere, în special cu ocazia alegerilor și 
referendumurilor, astfel încât să se asigure că cetățenii își pot forma opinia lor fără influența 
nejustificată a unei puteri care formează o opinie dominantă. Noile specificități ale 
mijloacelor de informare în masă (prin intermediul internetului, blogurilor etc.) trebuie 
recunoscute, iar practicile de înregistrare care creează o sarcină disproporționată ar trebui 
evitate. Jurnalismul etic trebuie promovat, asigurându-se faptul că mass-media respectă anti-
discriminarea și nu adoptă rasismul, xenofobia, homofobia, atitudinile „anti-țigănești” 
(țiganofobia) și sexismul; tratând informațiile cu privire la evenimentele violente în mod 
corespunzător și respectând confidențialitatea și protecția datelor. Politica în materie de 
fuziune a UE și pluralismul mass-mediei, proprietatea și concentrarea asupra mass-mediei, 
transparența proprietății asupra mass-mediei, conflictele de interes trebuie, de asemenea, 
abordate în contextul contribuției acestora la garantarea libertății și pluralismului mass-
mediei.

Concluzii

Raportoarea pentru aviz intenționează ca raportul cu a cărui elaborare a fost însărcinată să 
constituie un instrument important pentru ca PE să participe la dezbaterea mai largă pe tema 
libertății mass-mediei și să ofere contribuția instituției la protecția și promovarea drepturilor 
fundamentale în UE și, în special, a libertății de exprimare, de opinie, de informare și a 
libertății și pluralismul mass-mediei. Pentru a face acest lucru este important să se găsească 
momentul oportun pentru organizarea unei dezbateri largi și modularea calendarului 
rapoartelor pentru a putea lua în considerare în mod corespunzător următorul studiu al PE 
elaborat de Institutul pentru legislație europeană în domeniul mass-mediei din Saarbrücken / 
Bruxelles referitor la dreptul „cetățenilor” la informare: legislație și politică în UE și statele 
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sale membre”1, recomandările grupului la nivel înalt al Comisiei și deciziile de 
monitorizare ale Comisiei. Raportoarea pentru aviz propune, de asemenea, organizarea unei 
audieri în toamnă pe tema libertății și pluralismului mass-mediei pentru a beneficia de 
contribuțiile aduse de experți, de părți interesate, de ONG-uri, de instituții și cetățeni și pentru 
a include propuneri folositoare în raport.

                                               
1 Studiul va actualiza studiul publicat în 2004 de Institutul European pentru Mass-Media din Düsseldorf / Paris 
referitor la informarea cetățenilor în UE: obligațiile mass-mediei și ale instituțiilor cu privire la dreptul 
cetățenilor de a fi informați pe deplin și în mod obiectiv”.


