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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o charte EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ

(2011/2246(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na článok 
19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a na Dohovor UNESCO 
o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov,

– so zreteľom na článok 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, na judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva, na vyhlásenia, odporúčania a uznesenia Rady 
ministrov a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, na dokumenty Benátskej komisie 
a komisára pre ľudské práva týkajúce sa slobody prejavu, informácií a médií,

– so zreteľom na článok 11 Charty EÚ pre ľudské práva, na články 2, 7 a 9 – 12 Zmluvy 
o EÚ, na články zmlúv týkajúce sa slobody usadiť sa, slobody poskytovať služby, 
voľného pohybu osôb a tovaru, hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, ako aj 
na článok 167 ZFEÚ (kultúra),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)1,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o pluralite médií v členských štátoch 
Európskej únie (SEC(2007)0032),

– so zreteľom na to, že Komisia vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre slobodu a pluralitu 
médií,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2002 o koncentrácií médií2, na uznesenie 
zo 4. septembra 2003 o stave v oblasti základných práv v Európskej únii (2002)3, 
na uznesenie zo 4. septembra 2003 o televízii bez hraníc4, na uznesenie zo 6. septembra 
2005 o uplatňovaní článkov 4 a 5 smernice 89/552/EHS („Televízia bez hraníc“) 
zmenenej a doplnenej smernicou 97/36/ES na obdobie rokov 2001 – 20025, na uznesenie 
z 22. apríla 2004 o rizikách porušovania slobody prejavu a informácií v EÚ a najmä 
v Taliansku (článok 11 ods. 2 charty základných práv)6, na uznesenie z 25. septembra 
2008 o koncentrácii a pluralite médií v Európskej únii7 a na uznesenie z 10. marca 2011 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
3 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 412.
4 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 453.
5 Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
6 Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
7 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 75.
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o zákone o médiách v Maďarsku1,

– so zreteľom na prácu, ktorú vykonala OBSE v oblasti slobody médií a najmä jej zástupca 
pre slobodu médií, a na súvisiace správy,

– so zreteľom na správy mimovládnych organizácií, ako sú správy organizácií Reportéri 
bez hraníc (indexy slobody tlače) a Freedom House (správy o slobode tlače),

– so zreteľom na štúdie o problematike médií, ktoré uverejnili Parlament2 a Centrum 
pre pluralizmus v médiách a slobodu médií v rámci Európskeho univerzitného inštitútu3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2012),

A. keďže v demokracii zohrávajú média zásadnú úlohu verejného strážcu, pretože umožňujú 
občanom vyjadriť svoje právo na informácie, kontrolu a posúdenie opatrení a rozhodnutí 
tých, ktorí vykonávajú moc alebo majú v rukách vplyv, predovšetkým pri príležitostí 
konzultácií o voľbách;

B. keďže základné práva občanov na slobodu prejavu a informácií možno zaručiť len 
prostredníctvom slobody a plurality médií, pričom novinári a médiá môžu uplatňovať 
svoje právo a svoju povinnosť informovať občanov o udalostiach a rozhodnutiach 
verejného záujmu;

C. keďže mimovládne organizácie, združenia monitorujúce slobodu médií, Rada Európy 
a OBSE, ako aj EP vo svojich štúdiách a uzneseniach informujú o hrozbách pre média 
zo strany vlád, a to aj v Európskej únii, a varujú pred nimi4;

D. keďže Rada Európy a OBSE sa zaoberali ľudským a demokratickým rozmerom 
oznámenia prostredníctvom podrobných vyhlásení, uznesení, odporúčaní, stanovísk 
a správ o slobode, pluralite a koncentrácii médií a vytvorili významný orgán pre spoločné 
paneurópske minimálne normy v tejto oblasti;

E. keďže Európska únia sa zaviazala, že bude chrániť pluralitu médií ako jeden 
zo základných pilierov práva na informácie a slobodu prejavu, ktoré je zakotvené 
v článku 11 charty základných práv;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0094.
2 Právo občanov na informácie: Štúdia Právo a politika v EÚ a jej členských štátoch z júna 2012 dostupná na 
stránke 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131.
3 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx.
4 Zahŕňa to priamu alebo nepriamu stranícku politickú kontrolu a vplyv nad médiami alebo kontrolnými orgánmi 
médií, blokovanie alebo obmedzenie prístupu niektorých mediálnych prostriedkov na trh prostredníctvom 
licenčných a schvaľovacích konaní, nesprávne použitie alebo zneužitie pravidiel o vnútroštátnej alebo vojenskej 
bezpečnosti a verejnom poriadku či morálke na uvalenie cenzúry a na zabránenie prístupu k dokumentom 
a informáciám, porušenie zásady dôvernosti zdrojov, neexistenciu právnych predpisov o koncentrácii médií 
a konflikte záujmov a využívanie reklamy na ovplyvňovanie redakčných línií.
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F. keďže Parlament opakovane vyjadril obavy, pokiaľ ide o slobodu, pluralitu a koncentráciu 
médií, a vyzval Komisiu, aby prijala náležité opatrenia vrátane predloženia legislatívnej 
iniciatívy v tejto veci;

G. keďže 16. januára 2007 Komisia začala trojfázový prístup pozostávajúci z pracovného 
dokumentu útvarov Komisie o pluralite médií, z nezávislej štúdie plurality médií 
v členských štátoch EÚ s ukazovateľmi na zhodnotenie plurality médií v členských 
štátoch EÚ (v roku 2007) a z oznámenia Komisie o ukazovateľoch plurality médií 
v členských štátoch EÚ (v roku 2008), na čo nadviazala verejná konzultácia1;

H. keďže tento prístup Komisia zastavila, pretože k oznámeniu ani k verejnej konzultácii sa 
nikdy nepristúpilo;

I. keďže po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa charta základných práv stala 
právne záväznou; keďže charta je prvým medzinárodným dokumentom, v ktorom sa 
vyslovene uvádza, že sa „rešpektuje sloboda a pluralita médií“ (článok 11 ods. 2); keďže 
zmluvy poskytujú EÚ mandát a právomoci na zabezpečenie toho, aby základné práva boli 
chránené v Európskej únii, najmä na základe článkov 2 a 7 Zmluvy o EÚ;

J. keďže členské štáty majú povinnosť ochraňovať slobodu názoru, prejavu a informácií 
a slobodu médií, pretože dodržiavanie týchto zásad je zaručené aj ich ústavami a zákonmi; 
keďže v prípade, že sú tieto slobody vážne ohrozené alebo porušované v členskom štáte, 
Európska únia musí zasiahnuť na základe zmlúv a charty v záujme ochrany európskeho 
demokratického a pluralitného poriadku a základných práv;

K. keďže EÚ má právomoci v oblastiach súvisiacich s médiami, ako je vnútorný trh, 
audiovizuálna politika, hospodárska súťaž, telekomunikácie, štátne dotácie, záväzky 
týkajúce sa služieb vo verejnom záujme a základné práva; keďže Parlament uviedol, že 
na základe toho by sa mali stanoviť minimálne základné normy s cieľom zabezpečiť, 
zaručiť a presadzovať slobodu informácií a primeranú úroveň plurality médií a nezávislé 
riadenie médií2; keďže Komisia poverila Centrum pre pluralizmus v médiách a slobodu 
médií v rámci Európskeho univerzitného inštitútu vykonaním analýzy o rozsahu 
právomocí EÚ v oblasti slobody médií;

L. keďže vznikajú obavy v súvislosti s problémami, s ktorými sa stretávajú prevádzkovatelia 
verejnoprávneho vysielania, čo sa týka redakčnej nezávislosti, náboru zamestnancov, 
plurality, neutrality a kvality informácií, prístupu a financovania, a ktoré spôsobuje 
nenáležité politické a finančné zasahovanie, ako aj hospodárska kríza;

M. keďže súkromné médiá čelia narastajúcej domácej, ale aj cezhraničnej koncentrácii, keď 
mediálne konglomeráty rozdeľujú svoje produkty v jednotlivých krajinách, zvyšujú 
investície do médií vnútri EÚ a mimoeurópski investori a médiá vykonávajú vplyv 
v Európe v čoraz väčšej miere;

1. vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby dodržiavali, zaručovali, ochraňovali 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52. 
2 Pozri odsek 6 uznesenia Európskeho parlamentu z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku 
(P7_TA(2011)0094).



PE496.665v01-00 6/7 PR\914699SK.doc

SK

a presadzovali základné právo na slobodu prejavu a informácií, ako aj slobodu a pluralitu 
médií, a teda sa zdržiavali uplatňovania a vytvárania mechanizmov, ktoré obmedzujú 
alebo ohrozujú slobodu médií, ako sú snahy o nemiestne a politické ovplyvňovanie 
a o zavádzanie straníckej kontroly a cenzúry v oblasti médií;

2. požaduje, aby sa navrhli postupy a mechanizmy výberu a menovania vedúcich 
predstaviteľov médií, správnych rád, mediálnych rád a regulačných orgánov, ktoré budú 
transparentné, založené na zásluhách a neodškriepiteľných skúsenostiach a ktoré 
zabezpečia profesionalizmus, integritu, nezávislosť, konsenzus naprieč politickým 
a sociálnym spektrom a kontinuitu, a to namiesto politických alebo straníckych kritérií 
v rámci skazeného systému prepojeného s výsledkami volieb alebo voľou tých, ktorí sú 
pri moci;

3. zdôrazňuje, že pluralita médií je pilierom slobody médií z hľadiska zabezpečenia 
diverzifikácie médií, zaručenia prístupu k rôznym sociálnym a politickým aktérom, 
stanoviskám a názorom (vrátane MVO, združení občanov, menšín atď.) a ponúka širokú 
paletu názorov;

4. pripomína dôležitú úlohu verejnoprávnych médií, ktoré financujú občania 
prostredníctvom štátu, a ich inštitucionálne povinnosti zabezpečiť vysokokvalitné, presné 
a spoľahlivé informácie; zdôrazňuje, že súkromné médiá majú podobné povinnosti 
vo vzťahu k informáciám, hlavne k informáciám inštitucionálnej a politickej povahy, 
najmä pri príležitosti konania volieb, referend atď.;

5. zdôrazňuje, že opatrenia na reguláciu prístupu niektorých mediálnych prostriedkov na trh 
prostredníctvom licenčných a schvaľovacích konaní, pravidlá o ochrane štátu, 
vnútroštátnej a vojenskej bezpečnosti a verejného poriadku a pravidlá o ochrane morálky 
a detí by sa nemali zneužívať na účely zavádzania politickej alebo straníckej kontroly 
a cenzúry médií a na obmedzovanie základného práva občanov na informácie o otázkach 
verejného záujmu a významu; upozorňuje, že médiá by nemali byť ohrozované vplyvom 
konkrétnych záujmových a lobistických skupín, hospodárskych subjektov či
náboženských skupín;

6. domnieva sa, že vlastníctvo a riadenie médií by mali byť transparentné a nebyť 
predmetom koncentrácie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili hospodársku 
súťaž s cieľom riešiť dominantné postavenie a predchádzať mu a zaručiť prístup nových 
účastníkov na trh; požaduje zavedenie pravidiel, ktoré zaistia, že konflikty záujmov sa 
budú náležite riešiť a odstraňovať; zdôrazňuje, že reklama a sponzorovanie môžu spôsobiť 
rušenie redakčnej línie médií;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť nezávislosť novinárov, a to tak od vnútorných tlakov 
redakcie alebo vlastníkov, ako aj externe od politickej moci alebo hospodárskych 
lobistických skupín či iných záujmových skupín; zdôrazňuje skutočnosť, že právo na 
prístup k dokumentom a informáciám je základným pravidlom, a požaduje úplnú ochranu 
zásady dôvernosti zdrojov a prísne uplatňovanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské 
práva v tejto oblasti, a to aj vo vzťahu k oznamovaniu podozrení z nekalého konania; 
žiada, aby novinári boli chránení pred hrozbami a násilím, pretože investigatívni novinári 
sú často predmetom vyhrážok, čo je dôsledkom ich činností; zdôrazňuje potrebu 
podporovať a presadzovať investigatívnu žurnalistiku a posilňovať etickú žurnalistiku 
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v médiách vytvorením profesijných noriem a primeraných opravných prostriedkov;

8. zdôrazňuje, že treba vypracovať pravidlá vo vzťahu k politickým informáciám 
v audiovizuálnych médiách s cieľom zaručiť spravodlivý prístup k jednotlivým politickým 
konkurentom, názorom a stanoviskám, najmä pri príležitosti konania volieb a referend, 
v záujme zabezpečenia toho, aby si občania mohli vytvoriť vlastný názor bez zbytočného 
vplyvu jednej dominantnej mienkotvornej sily;

9. zdôrazňuje, že je dôležité sledovať slobodu médií v Európe a každoročne poskytovať 
správy o tejto problematike opierajúc sa o podrobné normy vytvorené Radou Európy a 
OBSE a o prístup založený na posúdení rizík a ukazovateľov obsiahnutých v nezávislej 
štúdii vypracovanej pre Komisiu, a to v spolupráci s MVO, zainteresovanými stranami 
a odborníkmi; domnieva sa, že Komisia, Agentúra pre základné práva a/alebo Centrum 
pre pluralizmus v médiách a slobodu médií v rámci Európskeho univerzitného inštitútu sa 
musia ujať tejto úlohy;

10. vyzýva Komisiu, aby inštitucionalizovala spoluprácu a koordináciu na úrovni EÚ týkajúcu 
sa médií, napríklad zriadením európskej regulačnej skupiny pre audiovizuálne mediálne 
služby, a aby harmonizovala postavenie vnútroštátnych regulačných orgánov, ako je 
stanovené v článkoch 29 a 30 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách 
(AVMSD), čím zaručí, že budú nezávislé, nestranné a transparentné, pokiaľ ide o ich 
rozhodovacie procesy, výkon ich právomocí a postup monitorovania, a že budú mať 
k dispozícii primerané právomoci v oblastí sankcií v záujme zabezpečenia vykonateľnosti 
ich rozhodnutí;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali náležité a včasné opatrenia, ak sa vyskytnú 
obavy v súvislosti so slobodou prejavu a informácií, ako aj so slobodou a pluralitou médií 
v EÚ a jej členských štátoch;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť v oblasti vlastníctva 
médií a uistili sa tak, že členské štáty efektívne využívajú verejné zdroje vo vzťahu 
k verejnoprávnym médiám;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov, Agentúre pre základné práva, OBSE, Výboru ministrov 
Rady Európy, parlamentnému zhromaždeniu, Benátskej komisii a komisárovi pre ľudské 
práva.


