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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Listini EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU

(2011/2246(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 19 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, člena 19 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije Unesca o 
varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov,

– ob upoštevanju člena 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah, sodne prakse 
Evropskega sodišča za človekove pravice, izjav, priporočil in resolucij Sveta ministrov in 
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope ter dokumentov Beneške komisije in komisarja za 
človekove pravice o svobodi izražanja, obveščanja in medijev,

– ob upoštevanju člena 11 Listine EU o temeljnih pravicah, členov 2, 7 in 9–12 PEU, členov 
Pogodbe, ki zadevajo svobodo ustanavljanja, svobodo zagotavljanja storitev, prost pretok 
oseb in blaga, konkurenco in državno pomoč, ter člena 167 PDEU (kultura),

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)1,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o pluralnosti medijev v državah 
članicah Evropske unije (SEC(2007)0032),

– ob upoštevanju ustanovitve skupine na visoki ravni za svobodo in pluralnost medijev s 
strani Komisije, 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 20. novembra 2002 o koncentraciji medijev2, z dne 
4. septembra 2003 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2002)3, z 
dne 4. septembra 2003 o televiziji brez meja4, z dne 6. septembra 2005 o uporabi členov 4 
in 5 Direktive 89/552/EGS („Televizija brez meja“), kakor je bila spremenjena z Direktivo 
97/36/ES, za obdobje od 2001 do 20025, z dne 22. aprila 2004 o nevarnosti kršitev 
svobode izražanja in obveščanja v EU in predvsem v Italiji (člen 11(2) Listine o temeljnih 
pravicah)6, z dne 25. septembra 2008 o koncentraciji in pluralizmu medijev v Evropski 
uniji7 in z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih8,

– ob upoštevanju dela, ki ga je izvedla OVSE na področju svobode medijev, zlasti njen 
predstavnik za svobodo medijev, in zadevnih poročil, 

                                               
1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
2 UL C 25 E, 29.1.2004, str. 205.
3 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 412.
4 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 453.
5 UL C 193 E, 17.8.2006, str. 117.
6 UL C 104 E, 30.4.2004, str. 1026.
7 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 75.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0094.
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– ob upoštevanju poročil nevladnih organizacij na področju medijev, kot so poročila 
Novinarjev brez meja (indeksi svobode tiska) in organizacije Freedom House (poročila o 
svobodi tiska),

– ob upoštevanju študij o vprašanjih, povezanih z mediji, ki sta jih objavila Parlament1 in 
Center za pluralnost in svobodo medijev Evropskega univerzitetnega inštituta2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0000/2012),

A. ker imajo mediji v demokraciji pomembno vlogo „javnega psa čuvaja“, saj državljanom 
omogočajo, da uveljavljajo svojo pravico, da so obveščeni ter da nadzirajo in presojajo 
dejanja in odločitve tistih, ki imajo moč, oblast ali vpliv, zlasti na volitvah; 

B. ker je temeljne pravice državljanov do svobode izražanja in obveščanja mogoče zagotoviti 
samo s svobodo in pluralnostjo medijev, zahvaljujoč katerima lahko novinarji in mediji 
izvajajo svojo pravico in dolžnost, da državljane obveščajo o dogodkih in odločitvah 
javnega interesa;

C. ker nevladne organizacije, združenja za spremljanje svobode medijev, Svet Evrope in 
OVSE ter študije in resolucije EP poročajo o grožnjah, ki jih vlade držav predstavljajo za 
medije, tudi v Evropski uniji, ter svarijo pred njimi3;

D. ker sta Svet Evrope in OVSE obravnavala človeško in demokratično razsežnost 
komuniciranja v podrobnih izjavah, resolucijah, priporočilih, mnenjih in poročilih o 
svobodi, pluralnosti in koncentraciji medijev, pri čemer sta oblikovala pomemben sklop 
enotnih vseevropskih minimalnih standardov na tem področju;

E. ker je Evropska unija zavezana zaščiti pluralnosti medijev kot enega glavnih stebrov 
pravice do obveščenosti in svobode izražanja, kot je določeno v členu 11 Listine o 
temeljnih pravicah;

F. ker je Parlament že večkrat izrazil zaskrbljenost glede svobode, pluralnosti in 
koncentracije medijev ter je Komisijo pozval k ustreznemu ukrepanju, vključno s 
predložitvijo zakonodajne pobude na to temo; 

G. ker je Komisija 16. januarja 2007 uvedla „pristop v treh korakih“, ki je predvideval 
delovni dokument osebja Komisije o pluralnosti medijev, neodvisno študijo o pluralnosti 

                                               
1 The Citizens’ Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States (Pravica državljanov do 
obveščenosti: zakonodaja in politika v EU in državah članicah), junij 2012, na voljo na 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
2 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
3 Te grožnje vključujejo neposredni ali posredni pristranski politični nadzor medijev ali nadzornih organov 
slednjih ter vplivanje nanje, preprečevanje ali omejevanje dostopa nekaterih medijskih hiš do trga s postopki 
uvajanja licenc in dovoljenj za predvajanje programa, nepravilno rabo in zlorabo pravil o nacionalni ali vojaški 
varnosti in javnem redu ali morali za uvedbo cenzure ter oviranje dostopa do dokumentov in informacij, kršitev 
načela zaupnosti virov, odsotnost zakonov o koncentraciji medijev in navzkrižju interesov ter uporabo 
oglaševanja za vplivanje na uredniško politiko.
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medijev v državah članicah EU s kazalniki za ocenjevanje pluralnosti medijev v državah 
članicah EU (leta 2007) in sporočilo Komisije o kazalnikih za pluralnost medijev v 
državah članicah EU (leta 2008), čemur bi naj sledilo javno posvetovanje1; 

H. ker je Komisija prekinila ta pristop, saj sporočilo ni bilo nikoli objavljeno in do javnega 
posvetovanja ni nikoli prišlo;

I. ker je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe Listina o temeljnih pravicah postala 
zavezujoča; ker je ta listina prvi mednarodni dokument, ki izrecno določa, da se 
„Spoštujeta […] svoboda in pluralnost medijev“ (člen 11(2)); ker je EU v skladu s 
Pogodbama pooblaščena in pristojna, da zagotavlja varstvo temeljnih pravic v Evropski 
uniji, zlasti na podlagi členov 2 in 7 PEU; 

J. ker je dolžnost držav članic, da ščitijo svobodo mnenja, izražanja, obveščanja in medijev, 
saj so ta načela zagotovljena tudi v njihovih ustavah in zakonih; ker mora Evropska unija 
v primeru resne ogroženosti ali kršitve te svobode v državi članici posredovati na podlagi 
Pogodb in Listine, da zaščiti evropski demokratični in pluralistični red in temeljne 
pravice;

K. ker ima EU pristojnosti na področjih, ki so povezana z mediji, kot so notranji trg, 
avdiovizualna politika, konkurenca, telekomunikacije, državna pomoč, obveznosti javnih 
storitev in temeljne pravice; ker je Parlament izjavil, da bi bilo treba na tej osnovi 
opredeliti minimalne bistvene standarde, da se zagotovijo, zajamčijo in spodbujajo 
svoboda obveščanja, primerna raven pluralnosti medijev ter neodvisno upravljanje 
medijev2; ker je Komisija pooblastila Center za pluralnost in svobodo medijev Evropskega 
univerzitetnega inštituta, da opravi analizo področja pristojnosti EU v zvezi s svobodo 
medijev;

L. ker se pojavlja zaskrbljenost v zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo javne radiotelevizije, 
kar zadeva uredniško neodvisnost, zaposlovanje osebja, pluralnost, nevtralnost in 
kakovost informacij, dostop in financiranje, ki so posledica nedopustnih političnih in 
finančnih vplivov ter gospodarske krize;

M. ker se zasebni mediji srečujejo z vse večjo notranjo, pa tudi čezmejno koncentracijo, z 
medijskimi konglomerati, ki svoje proizvode prodajajo v različnih državah in s tem 
povečujejo naložbe v medije znotraj EU, in vse večjim vplivom neevropskih vlagateljev in 
medijev v Evropi;

1. poziva države članice in Evropsko unijo, naj spoštujejo, zajamčijo, varujejo in spodbujajo 
temeljno pravico do svobode izražanja in obveščanja ter svobodo in pluralnost medijev, in 
naj se zato vzdržijo ogrožanja svobode medijev, na primer s poskusi neprimernega in 
političnega vplivanja ali z vsiljevanjem strankarskega nadzora in cenzure medijem, ter 
razvijejo mehanizme za preprečevanje takšnih groženj; 

2. poziva, da se namesto političnih ali strankarskih meril v okviru izkrivljenega sistema za 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_sl.htm
2 Glej odstavek 6 resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2011 o madžarskem zakonu o medijih 
(P7_TA(2011)0094).
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izbore in imenovanja medijskih direktorjev, upravnih odborov, medijskih svetov in 
regulativnih teles glede na izid volitev ali voljo tistih, ki vladajo, oblikujejo pregledni 
postopki in mehanizmi, ki temeljijo na dosežkih in nespornih izkušnjah ter zagotavljajo 
profesionalnost, poštenost, neodvisnost, soglasje znotraj celotnega političnega in 
družbenega spektra ter kontinuiteto;

3. poudarja, da je pluralnost nosilni steber svobode medijev, kar zadeva skrb za to, da so 
raznoliki, da zagotavljajo dostop različnim družbenim in političnim akterjem, mnenjem in 
stališčem (vključno z nevladnimi organizacijami, združenji državljanov, manjšinami itd.) 
ter ponujajo širok razpon pogledov;

4. opozarja na pomembno vlogo medijev kot javnih služb, ki jih financirajo državljani prek 
države, in na njihove institucionalne dolžnosti, da zagotavljajo visokokakovostne, točne in 
zanesljive informacije; poudarja, da imajo zasebni mediji podobne dolžnosti, kar zadeva 
informacije, zlasti institucionalne in politične narave, predvsem pa v času volitev, 
referendumov itd.;

5. poudarja, da se ukrepi za urejanje dostopa medijskih hiš do trga s postopki uvajanja licenc 
in dovoljenj za predvajanje programa, pravil o zaščiti državne, nacionalne in vojaške 
varnosti in o javnem redu ter pravil o zaščiti morale in otrok ne bi smeli zlorabljati za 
vsiljevanje političnega ali strankarskega nadzora in cenzure medijem ter preprečevanje 
temeljne pravice državljanov, da so obveščeni o vprašanjih javnega interesa in pomena; 
opozarja, da mediji ne bi smeli biti izpostavljeni grožnjam vpliva posebnih interesnih 
skupin in lobijev, gospodarskih akterjev ali verskih skupin; 

6. meni, da bi morala biti lastništvo in upravljanje medijev pregledna in nekoncentrirana; 
poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo konkurenco, da se odpravijo in 
preprečijo prevladujoči položaji ter zagotovi dostop novih udeležencev do trga; poziva k 
pravilom, ki zagotavljajo ustrezno obravnavo in odpravo navzkrižij interesa; poudarja, da 
oglaševanje in sponzoriranje lahko povzročita poseganje v uredniško politiko medijev;

7. poudarja pomen zagotavljanja neodvisnosti novinarjev tako v zvezi z notranjimi pritiski 
urednikov ali lastnikov kot zunanjimi pritiski političnih ali gospodarskih lobijev in drugih 
interesnih skupin; poudarja dejstvo, da je pravica dostopa do dokumentov in informacij 
ključnega pomena, in poziva k popolni zaščiti načela zaupnosti virov in k dosledni 
uporabi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice na tem področju, vključno 
z zvezi s prijavljanjem nepravilnosti; poziva k zaščiti novinarjev pred grožnjami in 
nasiljem, saj so preiskovalni novinarji zaradi svojega delovanja pogosto tarča groženj; 
poudarja, da je treba podpirati in spodbujati preiskovalno novinarstvo ter širiti etično 
novinarstvo v medijih z razvojem poklicnih standardov in ustreznih pravnih sredstev;  

8. poudarja, da je treba pripraviti pravila glede političnih informacij v avdiovizualnih 
medijih, da bi zagotovili pošten dostop različnim političnim tekmecem, mnenjem in 
stališčem, zlasti pred volitvami in referendumi, da si državljani lahko oblikujejo mnenje 
brez prevelikega vpliva enega prevladujočega subjekta, ki oblikuje mnenje;

9. poudarja pomen spremljanja svobode medijev v Evropi in letnega poročanja o tem na 
osnovi podrobno opredeljenih standardov, ki sta jih razvila Svet Evrope in OVSE, ter na 
osnovi analitičnega pristopa, ki temelji na tveganju, in kazalnikov, razvitih v neodvisni 
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študiji, opravljeni na zahtevo Komisije v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, 
zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki; meni, da morajo to nalogo izvesti Komisija, 
Agencija za temeljne pravice in/ali Center za pluralnost in svobodo medijev Evropskega 
univerzitetnega inštituta;

10. poziva Komisijo, naj institucionalizira sodelovanje in usklajevanje na področju medijev na 
ravni EU, na primer z ustanovitvijo skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne 
medijske storitve, in uskladi status nacionalnih regulativnih organov iz členov 29 in 30 
direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, pri čemer naj zagotovi neodvisnost, 
nepristranskost in preglednost teh organov, kar zadeva njihove postopke odločanja, 
izvrševanje njihovih pristojnosti in postopek spremljanja, ter da imajo primerna 
pooblastila za sankcioniranje, da se zagotovi izvajanje njihovih odločitev;

11. poziva Komisijo in države članice, naj v primeru, ko se v EU in njenih državah članicah 
pojavijo težave v zvezi s svobodo izražanja in obveščanja ter s svobodo in pluralnostjo 
medijev, sprejmejo primerne in pravočasne ukrepe;

12. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo preglednost v lastništvu medijev in se 
prepričajo, da države članice javna sredstva na področju medijev kot javnih služb 
uporabljajo učinkovito; 

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, Agenciji za temeljne pravice, OVSE, Odboru ministrov Sveta 
Evrope, parlamentarni skupščini, Beneški komisiji in komisarju za človekove pravice.


