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Standarder för mediefrihet

För att mediefriheten och mediemångfalden i Europa ska ta ett steg framåt föreslår 
föredraganden att arbetet inleds med att man tar itu med följande frågor:

a) Samla expertis med kunskap om mediefrihet och mediemångfald i EU: det är 
nödvändigt att öppna en bred debatt med medborgarna, intressenter, institutioner, 
Europarådet, OSSE, etc. för att analysera den konkreta situationen i EU och dess 
medlemsstater, identifiera problem och föreslå lösningar. De studier och 
rekommendationer som håller på att utarbetas i parlamentet, kommissionen, 
högnivågruppen etc., kommer att bli utomordentligt viktiga för att ta väl underbyggda 
beslut.

b) Identifiera och befästa de icke-bindande standarder som utvecklats internationellt och på 
europeisk nivå, i Europarådet (ministerrådet, parlamentariska församlingen, Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna, kommissionsledamoten med ansvar för 
mänskliga rättigheter, Venedigkommissionen), OSSE och dess representant för 
mediefrihet, FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet, UNESCO, etc. Dessa organ har 
arbetat intensivt för demokrati, mediefrihet och mediemångfald och det finns en 
gemensam samling standarder som ska tillämpas av EU:s medlemsstater.

c) Säkerställa övervakningen av standarderna och situationen för mediefriheten i EU och 
medlemsstaterna: tillämpningen av dessa normer för mediefriheten ska övervakas, för att 
identifiera hot mot mediefriheten och finna lösningar där dessa hot uppstår. 
Byrån för grundläggande rättigheter (FRA) kan, i enlighet med vad parlamentets 
LIBE-utskott tidigare begärt, få mandat att utföra arbetet med att övervaka standarderna 
liksom situationen för mediefriheten i EU och dess medlemsstater. De indikatorer som 
utvecklats av den oberoende undersökningen skulle kunna användas som en grund, och 
övervakningen ska ske genom kontakter med icke-statliga organisationer och intressenter 
för att utveckla ett system som varnar i ett tidigt skede. Kommissionen, rådet och 
Europaparlamentet skulle sedan kunna ta nödvändiga initiativ för att ta itu med hot mot 
mediefriheten och komma med lösningar.

d) EU:s befogenheter på området mediefrihet och mediemångfald: Det är nödvändigt att 
klargöra huruvida EU har befogenhet att föreslå och anta ett lagstiftningsinitiativ i frågan. 
Man bör begära ett rättsutlåtande av Europaparlamentets rättstjänst och andra institutioner 
skulle kunna göra detsamma. Akademiker och experter bör uppmanas att lämna sina 
bidrag, särskilt European University Institute och dess Center for Media Pluralism and 
Media Freedom som redan arbetar med frågan.

e) EU:s lagstiftningsinitiativ, självreglering, stödinsatser: En bred debatt bör inledas om 
hur man skyddar mediefriheten på lämpligaste sätt. Följande frågor bör besvaras: Ska EU 
främja ett lagstiftningsinitiativ, självreglering eller stödinsatser vid kränkningar av 
mediefriheten och mediemångfald i Medlemsstaterna? Vilka aspekter ska behandlas, hur 
och på vilken nivå? Kan ett lagstiftningsinitiativ från EU vara själva lösningen på alla 
problem relaterade till mediefrihet och mediemångfald? Hur kan man garantera att 
EU-lagstiftningen eller nationell rätt inte skapar en möjlighet att ge regeringarna 
ytterligare politiskt inflytande för att kontrollera medierna? 



DT\905034SV.doc 3/4 PE491.183v01-00

SV

f) Skydd av mediefriheten genom nationella oberoende tillsynsmyndigheter som ska 
samarbeta på EU-nivå: en möjlig väg framåt skulle kunna vara att se över direktivet om 
audiovisuella medietjänster, för att harmonisera tillsynsmyndigheternas ställning i 
medlemsstaterna och deras samarbete på EU-nivå, inklusive genom att se över och stärka 
artikel 29 om ”kontaktkommittén” samt artikel 30 om ”samarbete mellan tillsynsorgan i 
medlemsstaterna”. Detta kan ske genom att man ser till att de är oberoende, opartiska och 
öppna, både i beslutsprocessen och i sin maktutövning, samt i övervakningsprocessen. 
Pressen, online-press och radioverksamhet omfattas för närvarande inte av direktivet om 
audiovisuella medietjänster, vilket lämnar ett tomrum som om möjligt bör åtgärdas. 

g) Särskilda frågor: Betänkandet ska även ta upp frågor som är betydelsefulla för 
mediefriheten, till exempel skyddet av oberoende journalister såväl från interna 
påtryckningar från redaktörer eller ägare som från externa påtryckningar från den politiska 
makten eller andra intressegrupper. Skydd mot hot och våld är också grundläggande, 
eftersom undersökande journalister ofta hotas på grund av sin verksamhet (hot från 
personer inom den organiserade brottsligheten, ekonomiska makthavare, extremister, 
etc.). Journalister ska ha omfattande rätt till tillgång till handlingar och information och 
källorna ska skyddas, även uppgiftslämnarna, och i detta sammanhang bör man analysera 
den isländska modellen i landets Modern Media Initiative-lag. Public service-företagen
bör vara fria från politisk inblandning vad gäller deras redaktionella oberoende, 
rekryteringen av personal och finansiering. De bör ge information av hög kvalitet 
samtidigt som utrymme upplåts till ett brett spektrum av aktörer. Särskilda regler ska gälla 
i förhållande till politisk information för att garantera politiska konkurrenter ett rättvist 
utrymme för åsikter och synpunkter, särskilt vid val och folkomröstningar, så att man ser 
till att medborgarna kan bilda sig en uppfattning utan otillbörlig påverkan av en 
dominerande och mäktig opinionsbildare. Nya medier (via internet, bloggar etc.) har en 
egenart som bör erkännas. Registreringsmetoder som innebär en oproportionerlig börda 
bör undvikas. Etisk journalistik bör främjas, genom att medierna respekterar anti-
diskriminering och avstår från rasism, främlingsfientlighet, homofobi, rasism riktad mot 
romer och sexism. Medierna ska även främja etisk journalistik genom att behandla 
information relaterad till våldsamma händelser på ett lämpligt sätt och respektera 
personlig integritet och skydd av personuppgifter. EU:s koncentrationspolitik och 
mediemångfald, medieägande och mediekoncentration, öppenhet kring ägande av media 
samt intressekonflikter bör också behandlas mot bakgrund av deras bidrag för att 
garantera mediefrihet och mediemångfald.

Slutsats

Föredragandens intention är att det betänkande som hon fått ansvaret att utforma ska bli ett 
viktigt instrument för Europaparlamentets deltagande i den allmänna debatten om mediefrihet 
och för parlamentets bidrag till skydd och främjande av grundläggande rättigheter i EU, i 
synnerhet för yttrandefrihet, åsiktsfrihet, informationsfrihet samt mediefrihet och 
mediemångfald. Därför är det viktigt att ta god tid på sig för en bred debatt och anpassa 
parlamentets kalender för betänkanden, så att vederbörlig hänsyn tas till den kommande 
studien om medborgarnas rätt till information: lagstiftning och politik i EU och dess 
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medlemsstater från Institute of European Media Law i Saarbrücken/Bryssel1, kommissionens 
högnivågrupps rekommendationer och kommissionens beslut om uppföljning. 
Föredraganden föreslår också att en utfrågning om mediefrihet och mediemångfald hålls i 
höst, där man kan dra nytta av bidrag från experter, intressenter, icke-statliga organisationer, 
institutioner och medborgare genom att användbara förslag kan inkluderas i betänkandet. 

                                               
1Studien kommer att uppdatera en studie som publicerades 2004 av European Institute for the Media i 
Düsseldorf/Paris om information till medborgarna i EU: mediernas och institutionerna skyldigheter angående 
medborgarnas rätt att få fullständig och objektiv information.


