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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU
2011/2246 (INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 19 i den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og UNESCO's 
konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed,

– der henviser til artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, retspraksis ved 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europarådets Ministerråds og 
Parlamentariske Forsamlings erklæringer, anbefalinger og resolutioner og 
Venedigkommissionens og menneskerettighedskommissærens dokumenter om ytrings-, 
informations- og mediefrihed,

– der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, artikel 2, 7 og 9-12 i TEU, traktatens artikler om etableringsfrihed, fri 
udveksling af tjenesteydelser, fri bevægelighed for personer og varer, konkurrence og 
statsstøtte og artikel 167 i TEUF (kultur),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)1,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om mediepluralisme i EU's 
medlemsstater (SEC(2007)0032),

– der henviser til Kommissionens oprettelse af en gruppe på højt plan om pressefrihed og 
mediepluralisme,

– der henviser til sine beslutninger af 20. november 2002 om mediekoncentration2, af 4. 
september 2003 om respekten for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 
(2002)3, af 4. september 2003 om fjernsyn uden grænser4, af 6. september 2005 om 
anvendelse af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF ("Fjernsyn uden grænser"), som ændret 
ved direktiv 97/36/EF, i perioden 2001-20025, af 22. april 2004 om risikoen for krænkelse 
af ytrings- og informationsfriheden (artikel 11, stk. 2, i chartret om grundlæggende 
rettigheder) i EU og navnlig i Italien6, af 25. september 2008 om mediekoncentration og -
pluralisme i Den Europæiske Union7, og af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn8,

                                               
1 EUT L 95 af 15.4 2010, s. 1.
2 EUT C 25 E af 29.1.2004, s. 205.
3 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 412.
4 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 453.
5 EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 117.
6 EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1026.
7 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 75.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0094.
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– der henviser til det arbejde, der udføres af OSCE angående mediefrihed, og navnlig af 
OSCE-repræsentanten for frie medier, og rapporterne herom,

– der henviser til rapporterne fra ngo'er om medierne, som f.eks. rapporterne fra Journalister 
Uden Grænser (pressefrihedsindekser) og Freedom House (rapporter om pressefrihed),

– der henviser til de undersøgelser af medierelaterede spørgsmål, der er udgivet af Europa-
Parlamentet1og Det Europæiske Universitetsinstituts center for mediepluralisme og 
mediefrihed2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at medierne spiller en vigtig rolle som "offentlig vagthund" i et demokrati, 
da de gør det muligt for borgerne at udøve deres ret til at blive informeret og til at 
undersøge og bedømme de handlinger, der foretages, og de beslutninger, der træffes af 
dem, der udøver eller har magt eller indflydelse, især i forbindelse med af valghandlinger;

B. der henviser til, at borgernes grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed og information 
kun kan sikres gennem mediefrihed og -pluralisme, hvor journalister og medier kan udøve 
deres ret og pligt til at informere borgerne om begivenheder og beslutninger af offentlig 
interesse;

C. der henviser til, at ngo'er, sammenslutninger, der overvåger mediefriheden, Europarådet 
og OSCE samt undersøgelser iværksat af og beslutninger vedtaget af Europa-Parlamentet 
har rapporteret om og advaret mod de trusler, som staters regeringer udgør for medierne, 
bl.a. i EU3

D. der henviser til, at Europarådet og OSCE har beskæftiget sig med den menneskelige og 
demokratiske dimension af kommunikation gennem detaljerede erklæringer, resolutioner, 
henstillinger, udtalelser og rapporter om mediefrihed, -pluralisme og -koncentration og 
dermed etableret et omfattende sæt fælleseuropæiske mindstekrav på dette område;

E. der henviser til, at EU har bekræftet sit engagement for at beskytte mediepluralisme som 
en af hjørnestenene i ytringsfriheden og retten til information, der er indeholdt i artikel 11 
i chartret om grundlæggende rettigheder;

F. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt bekymring med hensyn til 
mediefrihed, -pluralisme og -koncentration og har opfordret Kommissionen til at træffe 

                                               
1 "The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States", juni 2012, se 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
2 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
3 Som eksempler kan nævnes direkte eller indirekte partipolitisk kontrol over og indflydelse på medierne eller 
mediekontrolorganerne, blokering eller begrænsning af adgangen til markedet for visse medier gennem 
sendelicens- og godkendelsesprocedurer, misbrug af reglerne om national eller militær sikkerhed og offentlig
orden eller moral for at indføre censur og forhindre adgangen til dokumenter og information, krænkelse af 
princippet om beskyttelse af kilder, manglende lovgivning om mediekoncentration og interessekonflikter i 
medierne og brug af reklamer til at påvirke redaktionelle linjer.
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passende foranstaltninger, herunder at foreslå et lovgivningsinitiativ på området;

G. der henviser til, at Kommissionen den 16. januar 2007 iværksatte en "trepunktstilgang"
bestående af Kommissionens arbejdsdokument om mediepluralisme, en uafhængig 
undersøgelse af mediepluralismen i EU's medlemsstater, med indikatorer til måling af 
mediepluralisme i EU's medlemsstater (2007), og en meddelelse fra Kommissionen om 
indikatorer for mediepluralisme i EU's medlemsstater (2008), efterfulgt af en offentlig 
høring1; 

H. der henviser til, at Kommissionen opgav denne tilgang, da hverken meddelelsen eller den 
offentlige høring nogensinde blev iværksat;

I. der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder med Lissabontraktatens 
ikrafttræden er blevet bindende; chartret er det første internationale dokument, der 
udtrykkeligt fastslår, at "mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres" (artikel 11, stk. 
2); traktaterne giver EU mandat og beføjelser til at sikre, at de grundlæggende rettigheder 
beskyttes i EU, navnlig på grundlag af artikel 2 og 7 i TEU;

J. der henviser til, at medlemsstaterne har pligt til at beskytte menings-, ytrings-, 
informations- og mediefriheden, da disse principper også er garanteret i deres forfatninger 
og love; hvis disse friheder bliver alvorligt truet eller krænket i en medlemsstat, skal EU 
gribe ind på grundlag af traktaterne og chartret for at beskytte den europæiske 
demokratiske og pluralistiske orden og de grundlæggende rettigheder;

K. der henviser til, at EU har kompetencer på medierelaterede områder såsom det indre 
marked, audiovisuel politik, konkurrence, telekommunikation, statsstøtte, public service-
forpligtelser og grundlæggende rettigheder; Parlamentet har udtalt, at der på denne 
baggrund bør fastlægges de mest nødvendige minimumsnormer for at sikre, garantere og 
fremme informationsfriheden, en passende grad af mediepluralisme og en uafhængig 
medieforvaltning2; Kommissionen har bedt Det Europæiske Universitetsinstituts center 
for mediepluralisme og mediefriheden om at foretage en analyse af omfanget af EU's 
beføjelser inden for mediefrihed;

L. der henviser til, at der er anledning til bekymringer i forhold til de udfordringer, public 
service-stationerne står over for med hensyn til redaktionel uafhængighed, ansættelse af 
personale, pluralisme, informationens neutralitet og kvalitet, adgang og finansiering som 
følge af utidig politisk og økonomisk indblanding og den økonomiske krise;

M. der henviser til, at de private medier i stigende grad er genstand for indenlandske, men 
også grænseoverskridende fusioner, hvor mediekoncerner distribuerer deres produkter i 
forskellige lande, hvilket giver øgede investeringer i medierne inden for EU, samtidig med 
at ikke-europæiske investorer og medier udøver en stigende indflydelse i Europa;

1. opfordrer medlemsstaterne og EU til at respektere, sikre, beskytte og fremme den 
grundlæggende ret til ytringsfrihed og information og mediefriheden og -pluralismen og 
dermed afstå fra at skabe - og udvikle mekanismer til forhindre - trusler mod 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_da.htm
2 Se punkt 6 i Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2011 om medieloven i Ungarn (P7_TA(2011)0094).
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mediefriheden, f.eks. ved at forsøge at øve utidig og politisk indflydelse og påtvinge
medierne partipolitisk kontrol og censur;

2. opfordrer til, at der udarbejdes procedurer og mekanismer for udvælgelse og udnævnelse 
af mediechefer, bestyrelser, medieråd og tilsynsorganer, som er gennemsigtige, baseret på 
fortjeneste og indiskutabel erfaring og sikrer professionalisme, integritet, uafhængighed, 
konsensus på tværs af det politiske og sociale spektrum og kontinuitet, i stedet for 
politiske eller partipolitiske kriterier inden for rammerne af et mudret system knyttet til 
valgresultaterne eller magthavernes vilje;

3. understreger, at mediepluralisme er en af hjørnestenene i mediefriheden med hensyn til at 
sikre, at medierne er alsidige, giver adgang til forskellige sociale og politiske aktører, 
meninger og synspunkter (herunder ngo'er, borgerforeninger, minoriteter osv.), og tilbyder 
en bred vifte af synspunkter;

4. minder om den vigtige rolle, som public service-medierne - der finansieres af borgerne 
gennem staten - har, og deres institutionelle forpligtelser til at levere korrekte og 
pålidelige oplysninger af høj kvalitet; understreger, at de private medier har lignende 
forpligtelser i relation til oplysninger, bl.a. af institutionel og politisk karakter, navnlig i 
forbindelse med valg, folkeafstemninger osv.;

5. understreger, at foranstaltninger til at regulere mediers adgang til markedet gennem 
sendelicens- og godkendelsesprocedurer, regler om beskyttelse af staten, national eller 
militær sikkerhed og offentlig orden og regler om beskyttelse af moral og af børn ikke må 
misbruges til at påtvinge medierne partipolitisk kontrol og censur og hindre borgernes 
grundlæggende ret til at blive informeret om emner af offentlig interesse og betydning; 
advarer om, at medierne ikke må trues af påvirkningen fra særlige interessegrupper og 
lobbyer, økonomiske aktører eller religiøse grupper;

6. mener, at ejerskabet til og ledelsen af medieforetagender bør være gennemskuelige og 
ikke koncentreret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre konkurrence, 
således at man tager fat på og forebygger dominerende stillinger og sikrer adgang for nye 
aktører på markedet; kræver regler, der sikrer, at interessekonflikter bliver håndteret 
korrekt og løst; understreger, at reklamer og sponsorering kan føre til indblanding i 
mediernes redaktionelle linje;

7. understreger betydningen af at sikre journalisters uafhængighed, både i forhold til internt 
pres fra redaktører eller ejere og eksternt fra politiske eller økonomiske lobbyer eller andre 
interessegrupper; fremhæver, at retten til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er af 
fundamental betydning, og opfordrer til fuld respekt for princippet om kildebeskyttelse og 
en nøje efterlevelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis på dette 
område, herunder i relation til whistleblowing; kræver, at journalister bliver beskyttet mod 
trusler og vold, da opsøgende journalister ofte bliver truet som følge af deres arbejde; 
fremhæver behovet for at støtte og fremme opsøgende journalistik og fremme en etisk 
journalistik i medierne ved at udvikle faglige standarder og passende klageprocedurer; 

8. understreger behovet for at udarbejde regler angående politisk information i de 
audiovisuelle medier med henblik på at sikre en retfærdig adgang hertil for forskellige 
politiske konkurrenter, meninger og synspunkter, navnlig i forbindelse med valg og 
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folkeafstemninger, så det sikres, at borgerne kan danne deres meninger uden utilbørlig 
påvirkning fra en enkelt dominerende meningsdannende magt;

9. understreger betydningen af at overvåge mediefriheden i Europa og udarbejde årlige 
rapporter herom på grundlag af de detaljerede standarder, der er udviklet af Europarådet 
og OSCE, og den risikobaserede analytiske tilgang og de indikatorer, der er udviklet i den 
uafhængige undersøgelse, der er foretaget for Kommissionen, i samarbejde med ngo'er, 
interessenter og eksperter; mener, at Kommissionen, Agenturet for Grundlæggende 
Rettigheder og/eller EUI's center for mediepluralisme og mediefrihed skal varetage denne 
opgave;

10. opfordrer Kommissionen til at institutionalisere samarbejdet og koordineringen angående 
medierne på EU-plan, f.eks. ved oprettelse af en gruppe af europæiske tilsynsmyndigheder 
for audiovisuelle medietjenester, og til at harmonisere de nationale tilsynsmyndigheders
status, jf. artikel 29 og 30 i direktivet om audiovisuelle medietjenester, og derved sikre, at 
de er uafhængige, upartiske og gennemsigtige hvad angår deres beslutningsprocesser, 
udøvelsen af deres beføjelser og overvågningsprocessen, og at de har passende 
sanktionsbeføjelser til at sikre, at deres beslutninger gennemføres;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende og rettidige 
foranstaltninger, hvis der opstår bekymringer i relation til ytrings- og informationsfrihed 
og mediefrihed og -pluralisme i EU og i medlemsstaterne;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemsigtighed i ejerskabet til 
medieforetagender og vurdere, om de offentlige midler anvendes effektivt af 
medlemsstaterne i relation til public service-medierne; 

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, 
OSCE og Europarådets Ministerkomité, Parlamentariske Forsamling, Venedigkommission 
og menneskerettighedskommissær.


