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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον Χάρτη της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ
(2011/2246 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 
και τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις δηλώσεις, τις 
συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Υπουργών και της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τα έγγραφα της Επιτροπής της Βενετίας 
και του Επιτρόπου αρμόδιου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της 
έκφρασης, της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα άρθρα 2, 7 
και 9-12 της ΣΕΕ, τα άρθρα της Συνθήκης που σχετίζονται με την ελευθερία 
εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων και των εμπορευμάτων, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, και το 
άρθρο 167 της ΣΛΕΕ (πολιτισμός),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(SEC(2007)0032),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση από την Επιτροπή μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τη συγκέντρωση 
των μέσων ενημέρωσης2, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2002)3, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 
σχετικά με την «Τηλεόραση χωρίς σύνορα»4, της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», 

                                               
1 ΕΕ L 95, 15.4.2010, σ. 1.
2 ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 205.
3 ΕΕ C 76 E, 25.3.2004, σ. 412.
4 ΕΕ C 76 E, 25.3.2004, σ. 453.
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όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/36/ΕΚ, για την περίοδο 2001-20021, της 22ας 
Απριλίου σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ιταλία, των 
δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)2, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη 
συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση3, και 
της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης4,

– έχοντας υπόψη το έργο του ΟΑΣΕ σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και 
ιδίως του εκπροσώπου του για θέματα ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης καθώς και τις 
σχετικές εκθέσεις,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις ΜΚΟ σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, όπως αυτές των 
Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (δείκτες ελευθερίας του Τύπου) και της οργάνωσης 
Freedom House (εκθέσεις για την ελευθερία του Τύπου),

– έχοντας υπόψη τις μελέτες για θέματα σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης που δημοσίευσε 
το Κοινοβούλιο5 και το κέντρο για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 
(A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο «δημοσίου 
ελεγκτή» στη δημοκρατία, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν το 
δικαίωμά τους να ενημερώνονται, να ελέγχουν και να κρίνουν τις ενέργειες και τις 
αποφάσεις εκείνων που ασκούν ή κατέχουν εξουσία ή επιρροή, ιδίως στην περίπτωση 
εκλογικών διαβουλεύσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για ελευθερία έκφρασης 
και ενημέρωσης μπορούν να διασφαλισθούν μόνο μέσω της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, βάσει των οποίων οι δημοσιογράφοι και τα μέσα 
ενημέρωσης μπορούν να ασκούν το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν 
τους πολίτες για γεγονότα και αποφάσεις δημοσίου συμφέροντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ, ενώσεις παρακολούθησης της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ, καθώς και μελέτες και ψηφίσματα 
του ΕΚ έχουν καταγγείλει και προειδοποιήσει σχετικά με τις απειλές σε βάρος των μέσων 

                                               
1 ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σ. 117.
2 ΕΕ C 104 E, 30.4.2004, σ. 1026.
3 ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 75.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0094.
5 «The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States» (Το δικαίωμα του 
πολίτη στην ενημέρωση: νόμοι και πολιτικές στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της), Ιούνιος 2012, διαθέσιμο στο 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
6 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
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ενημέρωσης εκ μέρους κυβερνήσεων, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης1·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ έχουν ασχοληθεί με την 
ανθρώπινη και τη δημοκρατική διάσταση της επικοινωνίας με λεπτομερείς δηλώσεις, 
ψηφίσματα, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις για την ελευθερία, την πολυφωνία 
και τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, δημιουργώντας ένα σημαντικό σώμα 
πανευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων στον τομέα αυτόν·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για την προστασία της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης ως σημαντικού πυλώνα του δικαιώματος στην 
ενημέρωση και την ελευθερία της έκφρασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει ανησυχίες 
σχετικά με την ελευθερία, την πολυφωνία και τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης 
και έχει ζητήσει από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, υποβάλλοντας μεταξύ 
άλλων πρόταση για σχετική νομοθετική πρωτοβουλία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Ιανουαρίου 2007 η Επιτροπή παρουσίασε μια 
«προσέγγιση τριών σταδίων», η οποία περιλάμβανε ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, μια ανεξάρτητη μελέτη σχετικά 
με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ με δείκτες για την 
αξιολόγηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (το 2007), 
και μια ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ (το 2008), συνοδευόμενη από δημόσια 
διαβούλευση2· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή διεκόπη από την Επιτροπή, καθώς ούτε η 
ανακοίνωση ούτε η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκαν ποτέ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη θέση της Συνθήκης της Λισαβόνας σε ισχύ καθίσταται 
δεσμευτικός ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης 
αποτελεί το πρώτο διεθνές έγγραφο το οποίο αναφέρει ρητώς ότι «η ελευθερία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές» (άρθρο 11, παράγραφος 2)·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες παρέχουν στην ΕΕ την εντολή και την εξουσία να 
διασφαλίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως βάσει των άρθρων 2 και 7 της ΣΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον των κρατών μελών να προστατεύουν την 
ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης, της ενημέρωσης και των μέσων ενημέρωσης, 

                                               
1 Αυτές περιλαμβάνουν την άσκηση άμεσου ή έμμεσου κομματικού πολιτικού ελέγχου και επιρροής στα μέσα 
ενημέρωσης ή στους φορείς ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, τον αποκλεισμό ή περιορισμό της πρόσβασης 
ορισμένων επιχειρήσεων του Τύπου στην αγορά μέσω διαδικασιών αδειοδότησης και έγκρισης μετάδοσης, την 
κατάχρηση και παραποίηση των κανόνων σχετικά με την εθνική ή στρατιωτική ασφάλεια και δημόσια τάξη ή 
της δεοντολογίας για την επιβολή λογοκρισίας και παρακώλυση της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες, 
την παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας των πηγών, την απουσία νομοθεσίας για τη συγκέντρωση των 
μέσων ενημέρωσης και τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς και τη χρήση διαφημίσεων για την άσκηση επιρροής 
στην εκδοτική γραμμή.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_el.htm
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καθώς οι αρχές αυτές διασφαλίζονται επίσης στο πλαίσιο των συνταγμάτων και των 
νομοθεσιών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν οι ελευθερίες αυτές τεθούν σε σοβαρό 
κίνδυνο ή παραβιασθούν από ένα κράτος μέλος, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
παρέμβει βάσει των Συνθηκών και του Χάρτη ώστε να προστατεύσει την ευρωπαϊκή 
δημοκρατική και πολυφωνική τάξη και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει αρμοδιότητες σε τομείς που σχετίζονται με τα 
μέσα ενημέρωσης, όπως η εσωτερική αγορά, η οπτικοακουστική πολιτική, ο 
ανταγωνισμός, οι τηλεπικοινωνίες, οι κρατικές ενισχύσεις, οι υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει 
δηλώσει ότι, σε αυτή τη βάση, πρέπει να οριστούν ελάχιστα απαραίτητα πρότυπα 
προκειμένου να διασφαλίσουν, να εγγυηθούν και να προάγουν την ελευθερία της 
πληροφόρησης και ένα ικανοποιητικό επίπεδο πολυφωνίας και ανεξάρτητης 
διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης1· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει 
αναθέσει στο Κέντρο για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου να διεξαγάγει μία ανάλυση σχετικά με το 
πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που προκύπτουν σε σχέση με τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί όσον αφορά την ανεξαρτησία 
των συντακτών, την πρόσληψη προσωπικού, την πολυφωνία, την ουδετερότητα και την 
ποιότητα της πληροφόρησης, την πρόσβαση και τη χρηματοδότηση, και οι οποίες 
οφείλονται σε αθέμιτη πολιτική και οικονομική παρέμβαση, καθώς και στην οικονομική 
κρίση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν αυξανόμενη 
εγχώρια, αλλά και διασυνοριακή συγκέντρωση, καθώς όμιλοι μέσων ενημέρωσης 
διανέμουν τα προϊόντα τους σε διάφορες χώρες, αυξάνονται οι ενδοενωσιακές επενδύσεις 
στα μέσα ενημέρωσης και οι μη Ευρωπαίοι επενδυτές και τα μέσα ενημέρωσης ασκούν 
ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη·

1. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβονται, να εγγυώνται, να 
προστατεύουν και να προάγουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και 
της ενημέρωσης, καθώς και την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, 
και ως εκ τούτου, να μην θέτουν —και να αναπτύξουν μηχανισμούς με σκοπό να 
αποτρέψουν— κινδύνους για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, όπως η προσπάθεια 
αθέμιτης πολιτικής επιρροής και επιβολής κομματικού ελέγχου και λογοκρισίας στα μέσα 
ενημέρωσης·

2. ζητεί τη δημιουργία διαδικασιών και μηχανισμών για την επιλογή και τον διορισμό των 
επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης, των διοικητικών συμβουλίων, συμβουλίων των 
μέσων ενημέρωσης και ρυθμιστικών φορέων που να είναι διαφανείς, να βασίζονται στην 
αξία και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία των προσώπων και να διασφαλίζουν τον 
επαγγελματικό χαρακτήρα, την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, τη συναίνεση μεταξύ του 
πολιτικού και κοινωνικού φάσματος και τη συνέχεια αντί να βασίζονται σε πολιτικά και 

                                               
1 Βλέπε παράγραφο 6 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον 
νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης (P7_TA(2011)0094).
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κομματικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός αλλοιωμένου συστήματος που συνδέεται με τα 
αποτελέσματα των εκλογών ή τη βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων·

3. επισημαίνει ότι η πολυφωνία αποτελεί πυλώνα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
– όσον αφορά τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας των μέσων –, διασφαλίζει την 
πρόσβαση για ποικίλους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, γνώμες και απόψεις 
(συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, ενώσεων πολιτών, μειονοτήτων, κ.λπ.) και παρέχει ένα 
ευρύ φάσμα απόψεων·

4. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα 
οποία χρηματοδοτούνται από τους πολίτες μέσω του κράτους, και τα θεσμικά τους 
καθήκοντα να παρέχουν υψηλής ποιότητας, ακριβή και αξιόπιστη ενημέρωση·
επισημαίνει ότι τα ιδιωτικά μέσα έχουν παρόμοια καθήκοντα όσον αφορά την 
ενημέρωση, κυρίως θεσμικής και πολιτικής φύσεως, και ιδίως στην περίπτωση εκλογών, 
δημοψηφισμάτων κ.λπ.·

5. επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση των μέτρων για τη ρύθμιση της 
πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης στην αγορά μέσω διαδικασιών αδειοδότησης και 
χορήγησης εγκρίσεων μετάδοσης, κανόνων σχετικά με την προστασία του κράτους, της 
εθνικής και στρατιωτικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και κανόνων σχετικά με την 
προστασία της ηθικής και των παιδιών, προκειμένου να ασκείται πολιτικός ή κομματικός 
έλεγχος και λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης και να παρεμποδίζεται το θεμελιώδες 
δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται σχετικά με θέματα δημοσίου συμφέροντος και 
δημόσιας σημασίας· προειδοποιεί ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να απειλούνται 
από την επιρροή ομάδων ειδικών συμφερόντων και ομάδων πίεσης, οικονομικών 
παραγόντων, ή θρησκευτικών ομάδων·

6. πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και η διαχείριση των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι 
διαφανής και να μην παρουσιάζει συγκέντρωση· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό προκειμένου να αντιμετωπίζουν και να 
αποτρέπουν τη δημιουργία δεσποζουσών θέσεων και να εγγυώνται την πρόσβαση των 
νεοεισερχόμενων στην αγορά· ζητεί κανόνες για να διασφαλισθεί η ορθή αντιμετώπιση 
και επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων· επισημαίνει ότι η διαφήμιση και η χορηγία 
ενδέχεται να παρεμβαίνουν στην εκδοτική γραμμή των μέσων ενημέρωσης·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων, τόσο 
από εσωτερικές πιέσεις των εκδοτών ή των ιδιοκτητών όσο και εξωτερικά, από ομάδες 
πολιτικών ή οικονομικών συμφερόντων ή άλλες ομάδες πίεσης· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες είναι θεμελιώδες και ζητεί την 
πλήρη προστασία της αρχής του απορρήτου των πηγών και την αυστηρή εφαρμογή της 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον τομέα αυτόν, 
συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας σχετικά με τις καταγγελίες· ζητεί την προστασία 
των δημοσιογράφων από απειλές και βία, καθώς οι ασκούντες ερευνητική δημοσιογραφία 
αντιμετωπίζουν συχνά απειλές ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους· επισημαίνει την 
ανάγκη στήριξης και προώθησης της ερευνητικής δημοσιογραφίας και προαγωγής της 
δεοντολογικής δημοσιογραφίας από τα μέσα ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας 
επαγγελματικών προτύπων και κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης κανόνων σχετικά με την πολιτική ενημέρωση στα 
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οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη πρόσβαση για 
διαφορετικούς πολιτικούς αντιπάλους, πολιτικές γνώμες και απόψεις, ιδίως στην 
περίπτωση εκλογών και δημοψηφισμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν 
να διαμορφώνουν την άποψή τους χωρίς αθέμιτη επιρροή από μία δεσπόζουσα δύναμη η 
οποία διαμορφώνει την κοινή γνώμη·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
στην Ευρώπη και της υποβολής εκθέσεων σε ετήσια βάση για το θέμα αυτό, βάσει 
λεπτομερών προτύπων που θα αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ και 
μιας αναλυτικής προσέγγισης που θα βασίζεται στους κινδύνους, και βάσει των δεικτών 
που αναπτύχθηκαν από την ανεξάρτητη μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με ΜΚΟ, ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή/και το Κέντρο για την ελευθερία 
και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης του ΕΠΙ πρέπει να επιτελέσουν αυτό το έργο·

10. ζητεί από την Επιτροπή να θεσμοθετήσει τη συνεργασία και τον συντονισμό όσον αφορά 
τα μέσα ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ, με τη σύσταση, επί παραδείγματι, μιας ομάδας 
ευρωπαϊκών ρυθμιστικών φορέων για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και να 
εναρμονίσει το καθεστώς των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όπως προβλέπεται στα άρθρα 
29 και 30 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, διασφαλίζοντας την 
ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη διαφάνειά τους όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, την άσκηση των εξουσιών τους και τη διαδικασία ελέγχου τους και ότι 
διαθέτουν επαρκείς εξουσίες για την επιβολή κυρώσεων ώστε να διασφαλίζεται η 
εφαρμογή των αποφάσεών τους·

11. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα και έγκαιρα μέτρα όπου 
εγείρονται ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης, της ενημέρωσης, την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ και στα κράτη μέλη·

12. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην 
ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και να εξακριβώσουν κατά πόσον οι δημόσιοι πόροι
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη όσον αφορά τα κρατικά μέσα 
ενημέρωσης·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στον ΟΑΣΕ, στην Επιτροπή Υπουργών και την 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Επιτροπή της Βενετίας 
και τον Επίτροπο αρμόδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


