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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно хартата на ЕС: норми за свободата на медиите в Европа

(2011/2246(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, член 19 от 
Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на 
ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно 
изразяване,

– като взе предвид член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека 
и основните свободи, съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, 
декларациите, препоръките и резолюциите на Комитета на министрите и на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, а също и документите на 
Венецианската комисия и на Върховния комисар по правата на човека относно 
свободата на изразяване, на информация и на медиите,

– като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на ЕС, членове 2, 7 и от 9 
до12 от ДЕС, членовете от Договора, отнасящи се до свободата на установяване, 
свободното предоставяне на услуги, свободно движение на хора и стоки, 
конкуренцията и държавата помощ, и член 167 от ДФЕС (относно културата),

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)1,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно плурализма 
на медиите в държавите — членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

– като взе предвид създаването от страна на Комисията на група на високо равнище 
по въпросите на свободата на медиите и плурализма,

– като взе предвид своите резолюции от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането 
на медиите2, от 4 септември 2003 г. относно състоянието на основните права в 
Европейския съюз (2002 г.)3, от 4 септември 2003 г. относно „Телевизия без 
граници“4, от 6 септември 2005 г. относно прилагането на членове 4 и 5 от 
Директива 89/552/ЕИО („Телевизия без граници“), изменена с Директива 97/36/ЕО, 
за периода 2001–2002 г.5, от 22 април 2004 г. относно рисковете за нарушаване на 
свободата на изразяване и информация в ЕС и особено в Италия (член 11, параграф 

                                               
1 ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
2 ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 205.
3 ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., стр. 412.
4 ОВ С 76 Е, 25.3.2004 г., стр. 453.
5 ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 117.
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2 от Хартата на основните права)1, от 25 септември 2008 г. относно медийна 
концентрация и медиен плурализъм в Европейския съюз2, и от 10 март 2011 г. 
относно закона за медиите в Унгария3,

– като взе предвид работата, извършена от ОССЕ за свободата на медиите, и по-
специално чрез нейния представител по въпросите на свободата на медиите, както и 
свързаните с тази работа доклади,

– като взе предвид докладите на неправителствените организации относно медиите, 
като например на „Репортери без граници“ (Показатели за свобода на печата) и на 
„Фрийдъм хаус“ (доклади относно свободата на пресата),

– като взе предвид проучванията по въпроси, свързани с медиите, публикувани от 
Европейския парламент4 и Центъра за медийния плурализъм и свободата на 
медиите към Европейския университетски институт5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по култура и образование (А7-
0000/2012),

А. като има предвид, че медиите играят ролята на основен „обществен страж“ на 
демокрацията, тъй като те позволяват на гражданите да упражнят правото си да 
бъдат информирани, да наблюдават и да преценяват действията и решенията на 
тези, които упражняват власт или влияние, по-специално в случая на предизборни 
консултации;

Б. като има предвид, че основните права на гражданите на свобода на изразяване и 
информация могат да се гарантират само чрез свобода на медиите и плурализъм, 
като журналистите и медиите могат да упражняват своето право и задължение да 
информират гражданите относно събитията и решенията от обществен интерес;

В. като има предвид, че различни НПО, сдружения за мониторинг на свободата на 
медиите, Съветът на Европа и ОССЕ, както и проучвания и резолюции на ЕП 
многократно съобщават и предупреждават за заплахи, отправяни към медиите от 
правителствата на държави, включително в Европейския съюз6;

                                               
1 ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 1026.
2 ОВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 75.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0094.
4 „Право на гражданите на информация – законодателство и политика в ЕС и неговите държави членки“, 
юни 2012 г., достъпно [на английски език] на следния електронен адрес: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
5 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
6 Те включват пряко или косвено партизански политически контрол и влияние върху медийния сектор 
или органите за контрол на медиите, блокиране или ограничаване на достъпа до пазара за някои медии 
чрез лицензиране на излъчването и разрешителни процедури, неправилно прилагане и злоупотреба с 
правилата относно националната или военната сигурност и обществения ред или добрите нрави с цел 
налагане на цензура и възпрепятстване на достъпа до документи и информация, нарушаване на принципа 
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Г. като има предвид, че Съветът на Европа и ОССЕ обърнаха внимание на човешкото 
и демократичното измерение на комуникациите чрез подробни декларации, 
резолюции, препоръки, становища и доклади относно свободата на медиите, 
плурализма и концентрацията, като създадоха значителен набор от общи 
всеобщоевропейски минимални стандарти в тази област;

Д. като има предвид, че Европейският съюз се ангажира да защитава плурализма на 
медиите като основен стълб на правото на информация и свободата на изразяване, 
както е предвидено в член 11 от Хартата на основните права;

Е. като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал загриженост за 
свободата на медиите, плурализма и концентрацията и е призовавал Комисията да 
предприеме подходящи мерки, включително като внесе законодателно инициативно 
предложение по този въпрос;

Ж. като има предвид, че на 16 януари 2007 г. Комисията даде начало на „план от три 
етапа“, състоящ се от работен документ на службите на Комисията за медиен 
плурализъм, независимо проучване на медийния плурализъм в държавите — членки 
на ЕС за определяне и изпробване на конкретни и обективни показатели за оценка 
на медийния плурализъм в държавите — членки на ЕС (през 2007 г.), и съобщение 
на Комисията за показателите за медиен плурализъм в държавите — членки на ЕС
(през 2008 г.), последвано от обществена консултация1; 

З. като има предвид, че този план беше преустановен от Комисията, тъй като дори не 
бяха започнати нито съобщението, нито обществената консултация;

И. като има предвид, че с влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата на 
основните права вече придоби задължителен характер; като има предвид, че 
Хартата е първият международен документ, в който изрично се посочва, че 
„свободата и плурализмът на медиите се зачитат“ (член 11, параграф 2); като има 
предвид, че Договорите предоставят на ЕС мандат и правомощия за гарантиране, че 
основните права в Европейския съюз се защитават, и по-специално въз основа на 
членове 2 и 7 от ДЕС;

Й. като има предвид, че държавите членки са длъжни да защитават свободата на 
мнение, на изразяване, на информация и свободата на медиите, тъй като тези 
принципи са гарантирани и от техните конституции и закони; като има предвид, че 
ако тези свободи бъдат изложени на сериозен риск или се нарушават в държава 
членка, Европейският съюз трябва да се намеси въз основа на Договорите и на 
Хартата с цел защита на европейския демократичен и плуралистичен ред и 
основните права;

К. като има предвид, че ЕС има правомощия в свързани с медиите области като 
вътрешния пазар, аудиовизуалната политика, конкуренцията, телекомуникациите, 
държавните субсидии, задълженията за обществени услуги и основните права; като 

                                                                                                                                                  
на поверителността на източниците, липса на закони за медийната концентрация и конфликти на 
интереси и използване на рекламата за повлияване на редакторските насоки.
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_bg.htm
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има предвид, че Парламентът е заявил, че въз основа на това, следва да се определят 
минималните основни норми с цел да се гарантира и насърчава свободата на 
информация и адекватно равнище на медиен плурализъм и независимо управление 
на медиите1; като има предвид, че Комисията е възложила на Центъра за медийния 
плурализъм и свободата на медиите към Европейския университетски институт да 
извърши анализ на обхвата на компетенциите на ЕС в областта на свободата на 
медиите;

Л. като има предвид, че възникват опасения по отношение на предизвикателствата, 
пред които са изправени обществените радио- и телевизионни оператори по 
отношение на редакционната независимост, набирането на персонал, плурализма, 
неутралността и качеството на информацията, достъпността и финансирането, 
причинени от неправомерна политическа и финансова намеса, както и от 
икономическата криза;

М. като има предвид, че частните медии са изправени пред нарастващата национална, 
но също така и трансгранична концентрация, с медийни конгломерати, които 
разпространяват своите продукти в различни страни, нарастващите в рамките на ЕС 
медийни инвестиции, и извън европейските инвеститори и медии, които упражняват 
все по-голямо влияние в Европа;

1. призовава държавите — членки и на Европейския съюз, да зачитат, гарантират, 
защитават и насърчават основното право на свобода на изразяване и информация и 
свободата на медиите и плурализма, а оттам и да се въздържат от упражняване на 
влияние и да разработят механизми, които да пречат на заплахите за свободата на 
медиите, като например опитите за неправомерно и политическо влияние и налагане 
на партизански контрол и цензура върху медиите;

2. призовава за изработване на процедури и механизми за подбор и назначаване на 
медийни ръководители, управителни съвети, медийни съвети и регулаторни органи, 
които са прозрачни и основани на заслуги и безспорен опит, и да се гарантира 
техният професионализъм, почтеност, независимост, консенсус в политическия и 
социалния спектър и приемственост, вместо политически или партизански критерии 
в рамките на користна система, свързана с резултатите от изборите или волята на 
властимащите;

3. подчертава, че медийният плурализъм е един от стълбовете на свободата на 
медиите, по отношение на гарантирането, че медиите са многообразни, осигуряват 
достъп до различни социални и политически дейци, мнения и гледни точки 
(включително НПО, сдружения на гражданите, малцинства и т.н.), и предлагат 
широк диапазон на гледища;

4. припомня важната роля на обществените медии, финансирани от гражданите чрез 
държавата, и техните институционални задължения за осигуряване на високо 
качество и точна и достоверна информация; подчертава, че частните медии имат 
подобни задължения по отношение на информацията, особено с институционален и 

                                               
1 Вж. параграф 6 от резолюцията на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно закона за медиите 
в Унгария (P7_TA(2011)0094).
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политически характер, по-специално по повод на избори, референдуми и т.н.;

5. подчертава, че не трябва да се злоупотребява с мерките за регулиране на достъпа на 
медиите до пазара чрез лицензиране на излъчването и разрешителни процедури, 
правила за защита на държавата, националната и военната сигурност и обществения 
ред и правилата за защита на морала и на децата, с цел налагане на политически и 
партизански контрол и цензура върху медиите, и че тези мерки не трябва да пречат 
на основното право на гражданите да бъдат информирани за въпроси от обществен 
интерес и значение; предупреждава, че медиите не трябва да бъдат застрашени от 
въздействието на конкретни групи по интереси и лобита, стопански субекти или 
религиозни групи;

6. счита, че собствеността и управлението на медиите трябва да бъдат прозрачни и не 
концентрирани; призовава Комисията и държавите членки да гарантират 
конкуренцията, с цел справяне с господстващите позиции и предотвратяването им и 
осигуряване на достъп на нови участници на пазара; призовава за правила, които да 
гарантират, че конфликтите на интереси са правилно разгледани и решени;
подчертава, че рекламата и спонсорството могат да причинят смущения в 
редакторските позиции на медиите;

7. подчертава значението на гарантирането на независимостта на журналистите както 
от вътрешен натиск от страна на редакторите или собствениците, така и от външен 
— от политически или икономически лобита или други заинтересовани групи; 
подчертава факта, че правото на достъп до документи и информация е от основно 
значение и призовава за принцип на пълна защита на поверителността на 
източниците и за стриктно прилагане на съдебната практика на Европейския съд по 
правата на човека в тази област, включително по отношение на подаването на 
сигнали за нарушения; призовава към това, журналистите да бъдат защитавани от 
заплахи и насилие, тъй като разследващите журналисти често са застрашени в 
резултат от своите дейности; подчертава необходимостта от подкрепа и насърчаване 
на разследващата журналистика и насърчаване на етичната журналистика в медиите 
чрез разработване на професионални стандарти и подходящи процедури за правна 
защита; 

8. подчертава необходимостта от изготвяне на правила по отношение на 
политическата информация в аудиовизуалните медии, за да се гарантира справедлив 
достъп до различни политически конкуренти, становища и гледни точки, по-
специално по случай на избори и референдуми, с оглед да се гарантира, че 
гражданите могат да си изградят мнение без неправомерно влияние от страна на 
една доминираща формирането на общественото мнение сила;

9. подчертава значението на наблюдението на свободата на медиите в Европа и 
ежегодното докладване по този въпрос, въз основа на подробните стандарти, 
разработени от Съвета на Европа и ОССЕ и на основан на риска аналитичен подход 
и показатели, разработени в резултат от независимото проучване, изготвено за 
Комисията в сътрудничество с неправителствени организации, заинтересовани 
страни и експерти; счита, че Комисията, Агенцията за основните права и/или 
Центърът за медийния плурализъм и свободата на медиите към Европейския 
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университетски институт трябва да изпълняват тази задача;

10. призовава Комисията да институционализира сътрудничеството и координацията на 
медиите на равнище ЕС, например чрез създаване на Група на европейските 
регулатори за аудиовизуалните медийни услуги, както и да хармонизира статута на 
националните регулаторни органи, предвиден в членове 29 и 30 от Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ), който да гарантира, че те са 
независими, безпристрастни и прозрачни по отношение на процесите на вземане на 
решения, упражняването на своите правомощия и процеса на мониторинг, както и 
че разполагат със съответни правомощия за налагане на санкции, за да се гарантира, 
че решенията им се изпълняват;

11. призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи и навременни 
мерки, когато възникнат опасения по отношение на свободата на изразяване, 
информация, на медиите и плурализма в ЕС и в неговите държави членки;

12. призовава Комисията и държавите членки да осигурят прозрачност относно 
собствеността на медиите и да установят дали публичните средства се използват 
ефективно от държавите членки по отношение на обществените медии;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Агенцията за 
основните права, ОССЕ, на Комитета на министрите и на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа, Венецианската комисия и на Върховния комисар на 
ООН за правата на човека.


