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Stanovenie noriem pre slobodu médií

S cieľom urobiť krok vpred v oblasti slobody a plurality médií v Európe vaša spravodajkyňa
navrhuje, aby sa začali riešiť tieto úlohy:

a) zjednotiť odborné znalosti o slobode a pluralite médií v EÚ: je nevyhnutné 
otvoriť širokú diskusiu s občanmi, zainteresovanými stranami, inštitúciami, Radou Európy, 
OBSE atď. s cieľom preskúmať skutočnú situáciu v EÚ a v jej členských štátoch, odhaliť 
problémy a navrhnúť riešenia. Štúdie a odporúčania EP, Komisie, skupiny na vysokej úrovni
atď. budú nesmierne dôležité pre prijatie dostatočne informovaného rozhodnutia.

b) určiť a skonsolidovať nezáväzné právne normy vypracované na medzinárodnej a 
na európskej úrovni, v Rade Európy (Rada ministrov, Parlamentné zhromaždenie, Európsky 
súd pre ľudské práva, komisár pre ľudské práva, Benátska komisia), OBSE a jeho zástupcom
pre slobodu médií, osobitným spravodajcom OSN pre slobodu médií, UNESCO a pod. Tieto 
subjekty intenzívne pracovali v oblasti demokracie a slobody a plurality médií , pričom 
existuje spoločný súbor noriem, ktorý sa uplatňuje v členských štátoch EÚ.

c) zabezpečiť sledovanie noriem a situácie týkajúcej sa slobody médií v EÚ 
a členských štátoch: uplatňovanie noriem týkajúcich sa slobody médií sa má sledovať
s cieľom odhaliť ohrozenie slobody médií a hľadať riešenia v prípadoch, ak k nemu dôjde.
Tak ako to v minulosti navrhol výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, Agentúra pre základné práva by mohla byť poverená sledovaním dodržiavania noriem a 
situácie v oblasti slobody médií v EÚ a členských štátoch. Ako podklad by mohli byť použité 
ukazovatele vytvorené nezávislými štúdiami a sledovanie by sa mohlo uskutočniť v spojení s
mimovládnymi organizáciami a zainteresovanými stranami, aby sa vytvoril systému včasného 
varovania. Komisia, Rada a Európsky parlament by potom mohli prevziať iniciatívu a prijať 
potrebné opatrenia na riešenie ohrozenia slobody médií.

d) právomoci EÚ v oblasti slobody a plurality médií: je potrebné objasniť, či má EÚ 
právomoc predkladať a prijímať legislatívne návrhy v tejto oblasti. O právne stanovisko by 
mala byť požiadaná právna služba Európskeho parlamentu, rovnako by ho mohli vypracovať 
aj ostatné inštitúcie, pričom o spoluprácu by mali byť požiadaní aj akademickí pracovníci a 
odborníci, a to najmä Centrum pre pluralitu médií a slobodu médií Európskeho univerzitného 
inštitútu, ktoré už na tejto problematike začalo pracovať.

e) legislatívna iniciatíva EÚ, samoregulačné iniciatívy, podporné zásahy: mala by 
sa začať široká diskusia o tom, ako chrániť slobodu médií čo najvhodnejším spôsobom. 
Zodpovedať by sa mali byť aj tieto otázky: Bude EÚ presadzovať legislatívnu iniciatívu, 
samoregulačné iniciatívy alebo podporné zásahy v prípade porušovania slobody a plurality
médií v členských štátoch? Ktorými aspektmi sa treba zaoberať, akým spôsobom a na akej 
úrovni? Dokáže byť legislatívna iniciatíva EÚ „tým správnym“ riešením všetkých problémov 
týkajúcich sa slobody a plurality médií? Ako zabezpečiť, aby právne prepisy EÚ alebo 
vnútroštátne právne predpisy nevytvárali možnosť zväčšenia politického vplyvu vlád na 
ovládanie médií?

f) ochrana slobody médií nezávislými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, ktoré 
budú spolupracovať na úrovni EÚ: pokrok by sa mohol dosiahnuť revíziou smernice o 
audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS) tým, že sa zharmonizuje 
postavenie regulačných orgánov v členských štátoch a ich spolupráca na úrovni EÚ –
vrátane revízie a posilnenia článku 29, ktorý sa týka „kontaktného výboru“, ako aj článku 30 o 
„spolupráci medzi regulačnými orgánmi členských štátov“ – tým, že sa zabezpečí ich 
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nezávislosť, nestrannosť a transparentnosť v rozhodovacom procese, pri výkone ich
právomocí a pri monitorovacom procese. Tlač, internetová tlač a rozhlasové vysielanie v 
súčasnosti nepodliehajú úprave smernice o AVMS, dôsledkom čoho je medzera, ktorá by sa
mala podľa možnosti vyplniť.

g) osobitné otázky: správa sa tiež zameriava na dôležité otázky týkajúce sa slobody
médií, ako sú: ochrana nezávislosti novinárov od vnútorných tlakov redakcie alebo od
vlastníkov a externe od politickej moci alebo iných záujmových skupín. Zásadná je tiež 
ochrana pred hrozbami a násilím, pretože investigatívni novinári sú často ohrození pre svoje 
aktivity (zo strany organizovanej trestnej činnosti, hospodárskych skupín, extrémistov atď.).
Novinári majú rozsiahle právo na prístup k dokumentom a informáciám a ich zdroje sú 
chránené, čo platí aj pre informátorov; v tejto súvislosti sa analyzuje pokrokový model 
islandského návrhu mediálneho zákona. Prevádzkovatelia verejnoprávneho vysielania by mali
byť mimo politického zasahovania, pokiaľ ide o redakčnú nezávislosť, nábor zamestnancov a 
financovanie, a mali by poskytovať kvalitné informácie a zároveň umožniť prístup širokej 
škále zainteresovaných strán. Osobitné pravidlá sa uplatňujú vo vzťahu k politickým 
informáciám s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k politickým konkurentom, názorom a 
stanoviskám, najmä pri príležitosti volieb a referend, tak aby zabezpečili, že občania si môžu 
vytvoriť vlastný názor bez zbytočného vplyvu jednej dominantnej mienkotvornej sily. Musia 
sa vziať do úvahy osobitosti nových médií (prostredníctvom internetu, blogov atď.) a je 
potrené vyhnúť sa takým registračným postupom, ktoré by vytvárali neúmerné zaťaženie. 
Musí sa podporovať etická žurnalistika tým, že sa zo strany médií zabezpečí dodržiavanie 
antidiskriminačných pravidiel, že sa budú vyhýbať rasizmu, xenofóbii, homofóbii, 
protirómskym prejavom, sexizmu; informácie týkajúce sa násilných činností je treba 
spracovať primeraným spôsobom a musí sa tiež rešpektovať súkromie a ochrana osobných 
údajov. Politika EÚ týkajúca sa fúzií, pluralita médií, vlastníctvo médií a koncentrácia 
vlastníctva, transparentnosť vlastníctva médií, konflikt záujmov sa tiež musia byť riešené tak, 
aby prispeli k zabezpečeniu slobody a plurality médií.

Záver

Cieľom správy, ktorej vypracovaním bola poverená vaša spravodajkyňa, je stať sa dôležitým
nástrojom EP v účasti na širšej diskusii o slobode médií a príspevkom tejto inštitúcie k 
ochrane a presadzovaniu základných práv v EÚ, predovšetkým slobody prejavu, názoru, 
informácií a slobody a pluralizmu médií. na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité nechať si 
dostatočný čas na širokú diskusiu a upraviť kalendár správ tak, aby sme mohli zohľadniť
nadchádzajúcu štúdiu EP, na ktorej pracuje Inštitút európskeho mediálneho práva v
Saarbrückene/Bruseli, týkajúcu sa práv občanov na informácie: právo a politika v EÚ a jej 
členských štátoch1, odporúčania skupiny na vysokej úrovni v rámci Komisie a následné 
rozhodnutia Komisie. Vaša spravodajkyňa tiež navrhuje viesť na jeseň rokovania o slobode 
médií a čerpať z príspevkov odborníkov, zainteresovaných strán, mimovládnych organizácií, 
inštitúcií a občanov a zahrnúť užitočné návrhy do správy.

                                               
1 Štúdia bude aktualizáciou štúdie zverejnenej v roku 2004 Európskym mediálnym inštitútom v 
Düsseldorfe/Paríži na informovanie občanov v EÚ: povinnosti médií a inštitúcií a právo občana na úplné a 
objektívne informácie.


