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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Chartě EU: standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU
(2011/2246(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv, článek 19 Mezinárodní 
úmluvy o občanských a politických právech a úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů,

– s ohledem na článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech, judikaturu Evropského 
soudu pro lidská práv, na prohlášení, doporučení a usnesení Rady ministrů
a parlamentního shromáždění Rady Evropy, dokumenty Benátské komise a komisaře pro 
lidská práva o svobodě projevu, informací a sdělovacích prostředků,

– s ohledem na článek 11 Listiny základních práv EU, články 2, 7 a 9–12 SEU, články 
Smlouvy o svobodě usazování, volném pohybu služeb, osob a zboží, hospodářské soutěži
a státní podpoře a článek 167 SFEU (kultura),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)1,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise o pluralitě sdělovacích prostředků
v členských státech Evropské unie (SEK(2007)0032),

– s ohledem na skutečnost, že Komise ustavila Skupinu na vysoké úrovni pro svobodu
a pluralitu sdělovacích prostředků,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 20. listopadu 2020 o koncentraci sdělovacích 
prostředků2, ze dne 4. září 2003 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii
v roce 20023, ze dne 4. září 2003 o televizi bez hranic4, ze dne 6. září 2005 o uplatňování 
článků 4 a 5 směrnice 89/552/EHS („Televize bez hranic“) ve znění směrnice 97/36/ES
v letech 2001 a 20025, na usnesení ze dne 22. dubna 2004 o nebezpečí porušování 
svobody projevu a informační svobody v EU, a zejména v Itálii (čl. 11 odst. 2 Listiny 
základních práv)6, ze dne 25. září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků
v Evropské unii7 a ze dne 10. března 2011 o mediálním zákonu v Maďarsku8,

– s ohledem na práci, kterou OBSE vykonala v oblasti svobody sdělovacích prostředků, 

                                               
1 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
3 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 412.
4 Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 453.
5 Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
6 Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
7 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 75.
8 Přijaté texty, P7_TA(2011)0094.
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zejména na práci jejího zástupce pro svobodu sdělovacích prostředků, a na související 
zprávy,

– s ohledem na zprávy nevládních organizací o sdělovacích prostředcích, jako jsou 
organizace Reportéři bez hranic (seznamy zemí, pokud jde o svobodu tisku) a Freedom 
House (zprávy o svobodě tisku),

– s ohledem na studie o problematice sdělovacích prostředků zveřejněné Parlamentem1

a Střediskem pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského univerzitního 
institutu2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky mají zásadní význam coby „veřejní strážci“ 
demokracie, neboť umožňují občanům, aby uplatňovali své právo na informace,kontrolu
a posouzení opatření a rozhodnutí osob využívajících nebo majících moc nebo vliv, 
zejména při volebních konzultacích;

B. vzhledem k tomu, že základní práva na svobodu projevu a poskytnutí informací mohou 
být zaručena pouze prostřednictvím svobody a plurality sdělovacích prostředků, přičemž 
novináři a sdělovací prostředky mohou uplatňovat své právo a povinnost informovat 
občany o událostech a rozhodnutích veřejného zájmu;

C. vzhledem k tomu, že nevládní organizace, sdružení monitorující svobodu sdělovacích 
prostředků, Rada Evropy a OBSE i studie a usnesení EP informují o hrozbách, které pro 
sdělovací prostředky představují vlády států i v Evropské unii, a varují je před nimi3;

D. vzhledem k tomu, že Rada Evropy a OBSE se zabývaly lidským a demokratickým 
rozměrem komunikace prostřednictvím podrobných prohlášení, usnesení, doporučení, 
stanovisek a zpráv o svobodě sdělovacích prostředků, pluralitě a jejich koncentraci,
a vytvořily tak důležitý orgán pro společné celoevropské minimální standardy v této
oblasti;

E. vzhledem k tomu, že Evropská unie se zavázala, že bude chránit pluralitu sdělovacích 
prostředků coby základní pilíř práva na informace a svobodu projevu, jak je uvedeno
v článku 11 Listiny základních práv;

                                               
1 „Právo občana na informace: právní předpisy a politika EU a jejich členských států“, červen 2012, k dispozici 
na adrese:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
2 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
3 Tyto hrozby zahrnují přímou nebo nepřímou stranickou politickou kontrolu a vliv na sdělovací prostředky nebo 
kontrolní orgány sdělovacích prostředků, zákaz vstupu na trh nebo omezování vstupu na trh některým 
sdělovacím prostředkům prostřednictvím udělování licencí k vysílání a schvalovacích postupů, špatné využívání 
nebo zneužívání pravidel vnitrostátní nebo vojenské bezpečnosti a veřejného pořádku nebo morálky s cílem 
nastolit cenzuru a zamezit přístup k dokumentům a informacím, porušení zásady důvěrnosti zdrojů, absenci 
právních předpisů o koncentraci sdělovacích prostředků a střetu zájmů a využívání reklamy pro ovlivnění 
redakční linie.
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F. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil obavy ohledně svobody sdělovacích 
prostředků, plurality a koncentrace sdělovacích prostředků a vyzval Komisi, aby přijala 
náležité opatření, včetně návrhu legislativní iniciativy v této věci;

G. vzhledem k tomu, že dne 16. ledna 2007 Komise zahájila „postup ve třech krocích“, který 
zahrnuje pracovní dokument útvarů Komise o pluralitě sdělovacích prostředků, nezávislou 
studii o pluralitě sdělovacích prostředků v členských státech EU (v roce 2007) a sdělení 
Komise o ukazatelích plurality médií v členských státech EU (v roce 2008), po němž 
následovala veřejná konzultace1; 

H. vzhledem k tomu, že Komise tento postup zastavila, neboť ani sdělení ani veřejná 
konzultace nikdy neproběhly;

I. vzhledem k tomu, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se Listina základních 
práv stala závaznou; vzhledem k tomu, že Listina je prvním mezinárodním dokumentem, 
který jasně stanoví, že „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být 
respektována“ (čl. 11 odst. 2); vzhledem k tomu, že Smlouvy poskytují EU mandát
a pravomoci k tomu, aby zajistila, že v Evropské unii budou dodržována základní práva, 
zejména na základě článků 2 a 7 SEU;

J. vzhledem k tomu, že členské státy mají povinnost chránit svobodu myšlení, projevu, 
informací a sdělovacích prostředků, protože to jsou zásady, které jsou zaručeny také
v jejich ústavách a zákonech; vzhledem k tomu, že v případě závažného ohrožení nebo 
porušení těchto svobod v některém členském státě musí Evropská unie na základě Smluv
a Listiny zasáhnout na ochranu evropského demokratického a pluralitního řádu
a základních práv;

K. vzhledem k tomu, že EU disponuje pravomocemi v oblasti sdělovacích prostředků, pokud 
jde o vnitřní trh, audiovizuální politiku, hospodářskou soutěž, telekomunikace, státní 
podporu, závazky veřejné služby a základní práva; vzhledem k tomu, že Parlament uvedl, 
že na tomto základě by měly být stanoveny základní minimální standardy s cílem zajistit, 
zaručit a prosazovat svobodu informací a odpovídající úroveň plurality sdělovacích 
prostředků a nezávislé řízení sdělovacích prostředků2; vzhledem k tomu, že Komise 
pověřila Středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského 
univerzitního institutu, aby provedlo analýzu o rozsahu pravomoci EU v oblasti svobody 
sdělovacích prostředků;

L. vzhledem k tomu, že narůstají obavy, pokud jde o problémy veřejnoprávních vysílacích 
subjektů týkající se vydavatelské nezávislosti, náboru zaměstnanců, plurality, neutrality
a kvality informací, dostupnosti a finančních prostředků, jež způsobují neoprávněné 
politické a finanční zásahy i ekonomická krize;

M. vzhledem k tomu, že soukromé sdělovací prostředky se potýkají s narůstající domácí, ale
i přeshraniční koncentrací, s mediálními konglomeráty, jež distribuují své produkty do 
různých zemí a zvyšují investice do sdělovacích prostředků v rámci EU, a s neevropskými 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Viz odstavec 6 usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2011 o o mediálním zákonu v Maďarsku 
(P7_TA(2011)0094).
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investory a sdělovacími prostředky, jejichž vliv v Evropě roste;

1. vyzývá členské státy a Evropskou unii, aby dodržovaly, zajišťovaly, chránily
a podporovaly základní právo na svobodu projevu a informací a svobodu a pluralitu 
sdělovacích prostředků, a vyvinuly obranné mechanismy a zabránily vytváření 
mechanismů, které ohrožují svobodu v oblasti sdělovacích prostředků, jako jsou pokusy
o nepřiměřený politický tlak a zavedení stranické kontroly a cenzury sdělovacích 
prostředků;

2. vyzývá, aby byly navrženy postupy a mechanismy pro výběr a jmenování ředitelů 
sdělovacích prostředků, správních rad, rad pro sdělovací prostředky a regulačních orgánů, 
které jsou transparentní a založené na zásluhách a nesporných zkušenostech a které zajistí 
profesionalitu, integritu, nezávislost, shodu a kontinuitu v rámci politického a sociálního 
spektra namísto politických a stranických kritérií v rámci zvráceného systému 
souvisejícího s výsledky voleb a vůlí těch, jež jsou u moci;

3. zdůrazňuje, že pluralita je pilířem svobody sdělovacích prostředků, pokud jde o zajištění 
toho, aby byly sdělovací prostředky rozrůzněny, byl zaručen přístup různých sociálních
a politických subjektů a názorů (včetně nevládních organizací, občanských sdružení, 
menšin atd.) a byla poskytnuta široká škála pohledů na věc;

4. připomíná důležitou úlohu veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které občané financují 
prostřednictvím státu, a jejich institucionální povinnost poskytovat vysoce kvalitní, přesné
a spolehlivé informace; zdůrazňuje, že soukromé sdělovací prostředky mají podobné 
povinnosti, pokud jde o informace především institucionální a politické povahy, a to 
zejména u příležitosti voleb, referend atd.;

5. zdůrazňuje, že opatření pro regulaci přístupu sdělovacích prostředků na trh 
prostřednictvím udělování licencí k vysílání a schvalovacích postupů, pravidel o ochraně 
státu, vnitrostátní a vojenské bezpečnosti a veřejného pořádku a pravidel o ochraně 
morálky a dětí by neměla být zneužívána za účelem politické nebo stranické kontroly
a cenzury sdělovacích prostředků a neměla by porušovat základní právo občanů na 
informace o záležitostech veřejného zájmu a významu; upozorňuje, že sdělovací 
prostředky by neměly být ohrožovány dopadem konkrétních zájmových a lobbistických 
skupin, ekonomickými subjekty nebo náboženskými skupinami;

6. je přesvědčen, že vlastnictví a řízení sdělovacích prostředků by mělo být transparentní
a nemělo by být předmětem koncentrace; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
hospodářskou soutěž s cílem řešit dominantní postavení a předcházet mu a zajistit přístup 
nových subjektů na trh; vyzývá k tomu, aby byla stanovena pravidla pro náležité řešení
a vypořádání střetu zájmů; zdůrazňuje, že reklama a sponzorství mohou ovlivnit redakční 
linii sdělovacího prostředku;

7. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla zaručena ochrana nezávislosti novinářů jak před 
tlakem, který na ně vyvíjejí editoři či vlastníci, tak tlakem vnějším, jenž mohou vyvíjet 
politické nebo ekonomické lobby či jiné zájmové skupiny; zdůrazňuje skutečnost, že 
právo na přístup k dokumentům a informacím je zásadní, a vyzývá, aby byla důvěrnost 
zdrojů plně zabezpečena a v této oblasti se uplatňovala judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva, a to i v případě oznamování protiprávního jednání informátory; vyzývá 
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tomu, aby byli novináři chráněni před hrozbami a násilím, neboť investigativní novináři
v důsledku své činnosti často čelí výhrůžkám; zdůrazňuje, že ve sdělovacích prostředcích 
je třeba podporovat a prosazovat investigativní a etickou žurnalistiku ve sdělovacích 
prostředcích prostřednictvím profesionálních standardů a náležitých opravných 
prostředků; 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí navrhnout pravidla týkající se politických informací
v audiovizuálních sdělovacích prostředcích s cílem zajistit spravedlivý přístup
k jednotlivým politickým soupeřům, názorům a hlediskům, zejména pokud jde o volby
a referenda, a zajistit tak, aby si občané mohli vytvořit vlastní názor, aniž by byli 
vystaveni jednomu dominantnímu subjektu ovlivňujícímu veřejné mínění;

9. zdůrazňuje význam sledování svobody sdělovacích prostředků v Evropě a každoročního 
podávání zpráv o této problematice na základě podrobných standardů vypracovaných 
Radou Evropy a OBSE a přístupu založeném na hodnocení rizik a ukazatelů vytvořených 
nezávislou studií, o jejíž vypracování požádala Komise, a to ve spolupráci s nevládními 
organizacemi, zúčastněnými subjekty a odborníky; domnívá se, že Komise, Agentura pro 
základní práva nebo Středisko pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků Evropského 
univerzitního institutu musí pokračovat v tomto úkolu;

10. vyzývá Komisi, aby institucionalizovala spolupráci a koordinaci na úrovni EU v oblasti 
sdělovacích prostředků, například tím, že ustaví evropskou regulační skupinu pro 
audiovizuální sdělovací prostředky, a aby harmonizovala status vnitrostátních regulačních 
orgánů, jak stanoví články 29 a 30 směrnice o audiovizuálních mediálních službách, čímž 
zajistí, že budou nezávislé, nestranné a transparentní, pokud jde o rozhodovací procesy, 
vykonávání jejich pravomocí a monitorování, a budou mít k dispozici náležité pravomoci
v oblasti sankcí v zájmu provedení jejich rozhodnutí;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly vhodná a včasná opatření, pokud jde
o problémy související se svobodou projevu a informací a sdělovacích prostředků
a pluralitu v EU a jejích členských státech;

12. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily transparentnost v oblasti vlastnictví 
sdělovacích prostředků a ujistily se tak, že členské státy účinně využívají veřejné 
prostředky pro veřejnoprávní sdělovací prostředky;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států, Agentuře pro základní práva, OBSE, Radě ministrů a parlamentnímu 
shromáždění Rady Evropy, Benátské komisi a komisaři pro lidská práva.


