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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU-stadgan: standarder för mediefrihet i EU

(2011/2246(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
och Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar,

– med beaktande av artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, rättspraxis från Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna samt förklaringarna, rekommendationerna och resolutionerna 
från Europarådets ministerråd och parlamentariska församling och handlingarna från 
Venedigkommissionen och Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om 
yttrandefrihet, informationsfrihet och mediefrihet,

– med beaktande av artikel 11 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, 
artiklarna 2, 7 och 9–12 i fördraget om Europeiska unionen, de fördragsartiklar som 
handlar om etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster, fri rörlighet för personer och 
varor, konkurrens och statligt stöd samt artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (kultur), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv 
om audiovisuella medietjänster)1,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om mediemångfald i 
Europeiska unionens medlemsstater (SEC(2007)0032),

– med beaktande av kommissionens inrättande av en högnivågrupp för mediernas frihet och 
mångfald,

– med beaktande av sina resolutioner av den 20 november 2002 om mediekoncentration2, av 
den 4 september 2003 om situationen när det gäller de grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen (2002)3, av den 4 september 2003 om television utan gränser4, av den 
6 september 2005 om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG –
”Television utan gränser” – ändrat genom direktiv 97/36/EG, för perioden 2001–20025, av 
den 22 april 2004 om risken för kränkning av yttrande- och informationsfriheterna 
(artikel 11.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna) i EU och särskilt i Italien6, av 

                                               
1 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
3 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 412.
4 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 453.
5 EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
6 EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1026.
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den 25 september 2008 om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen1

och av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen2,

– med beaktande av det arbete på området för mediefrihet som utförts av OSSE och i 
synnerhet av dess representant för mediefrihet, samt de rapporter som utarbetats i 
samband med detta arbete,

– med beaktande av rapporterna om media från icke-statliga organisationer såsom Reportrar 
utan gränser (pressfrihetsindex) och Freedom House (”Freedom of the Press”-rapporter 
om tryckfrihet),

– med beaktande av de undersökningar om mediefrågor som offentliggjorts av parlamentet3

och av centrumet för mediernas frihet och mångfald vid Europeiska universitetsinstitutet4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Medierna fyller en viktig demokratisk funktion som ”offentlig vakthund” eftersom de gör 
det möjligt för medborgare att utöva sin rätt till information och att granska och bedöma 
handlingar och beslut från personer som utövar eller innehar makt eller inflytande, särskilt 
inför val.

B. Medborgares grundläggande rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet kan endast 
garanteras genom mediernas frihet och mångfald, som gör det möjligt för journalister och 
medier att utöva sin rättighet och skyldighet att upplysa medborgare om händelser och 
beslut av allmänintresse.

C. Icke-statliga organisationer (NGO) som övervakar mediefriheten, Europarådet och OSSE, 
samt Europaparlamentets undersökningar och resolutioner, har rapporterat om och varnat 
för de hot som riktas mot medierna av regeringar, även inom Europeiska unionen5.

D. Europarådet och OSSE har behandlat den mänskliga och demokratiska dimensionen av 
kommunikation i utförliga förklaringar, resolutioner, rekommendationer, yttranden och 
rapporter om mediernas frihet, mångfald och koncentration och därigenom skapat en 
betydelsefull samling gemensamma alleuropeiska minimistandarder på detta område.

                                               
1 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 75.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0094.
3 ”The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States”, juni 2012, finns på 
Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 Internet: http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Dessa hot omfattar direkt eller indirekt partipolitisk kontroll eller partipolitiskt inflytande över medierna eller 
tillsynsorgan för medierna, hinder eller inskränkningar av vissa mediers tillgång till marknaden genom 
förfaranden för sändningslicenser eller tillstånd, felaktig användning och missbruk av bestämmelser för nationell 
eller militär säkerhet och allmän ordning eller moral för att införa censur och förhindra tillgång till handlingar 
och information, kränkning av principen om källskydd, avsaknad av lagar om mediekoncentration och 
intressekonflikter samt användning av reklam för att påverka redaktionell policy.
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E. Europeiska unionen har åtagit sig att skydda mediemångfalden som en grundpelare för 
rätten till information och yttrandefriheten som ingår i artikel 11 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

F. Europaparlamentet har upprepade gånger framfört farhågor om mediernas frihet, 
mångfald och koncentration och har uppmanat kommissionen att vidta lämpliga åtgärder, 
bland annat genom att lägga fram ett lagstiftningsinitiativ om detta ämne.

G. Den 16 januari 2007 införde kommissionen en ”trestegsmetod” som omfattade ett 
arbetsdokument från kommissionen om mediemångfald, en oberoende undersökning av 
mediemångfalden i EU-medlemsstaterna med indikatorer för bedömning av denna 
mångfald (2007) och ett meddelande från kommissionen om indikatorerna för 
mediemångfalden i EU-medlemsstaterna (2008), följt av ett offentligt samråd1. 

H. Denna strategi avbröts av kommissionen genom att vare sig meddelandet eller det 
offentliga samrådet någonsin påbörjades.

I. I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har stadgan om de grundläggande 
rättigheterna blivit bindande. Stadgan är den första internationella handlingen där det 
uttryckligen fastslås att ”[m]ediernas frihet och mångfald ska respekteras” (artikel 11.2). 
Enligt fördragen har EU mandat och befogenheter att se till att grundläggande rättigheter 
skyddas inom Europeiska unionen, framför allt på grundval av artiklarna 2 och 7 i 
fördraget om Europeiska unionen.

J. Medlemsstaterna har skyldighet att skydda åsikts-, yttrande-, informations- och 
mediefrihet, eftersom dessa principer även garanteras i deras egna konstitutioner och 
lagar. Om dessa friheter är i allvarlig fara eller överträds i en medlemsstat måste 
Europeiska unionen ingripa på grundval av fördragen och stadgan för att skydda det 
europeiska demokratiska och pluralistiska systemet och de grundläggande rättigheterna.

K. EU har befogenheter på medierelaterade områden såsom den inre marknaden, audiovisuell 
politik, konkurrens, telekommunikation, statligt stöd, public service-skyldigheter och 
grundläggande rättigheter. Europaparlamentet har hävdat att på grundval av detta bör 
grundläggande minimistandarder fastställas för att säkra, garantera och främja 
informationsfrihet och en lämplig grad av mediemångfald och oberoende mediestyrning2. 
Kommissionen har gett centrumet för mediernas frihet och mångfald vid 
Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i uppdrag att utföra en analys av 
tillämpningsområdet för EU:s befogenheter på området för mediefrihet.

L. Det finns anledning till oro i samband med de utmaningar som radio och tv i allmänhetens 
tjänst ställs inför när det gäller redaktionellt oberoende, personalrekrytering, mångfald, 
informationens neutralitet och kvalitet, tillträde och finansiering, på grund av otillbörlig 
politisk och ekonomisk inblandning samt den ekonomiska krisen.

                                               
1 Internet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_sv.htm
2 Se punkt 6 i Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2011 om den ungerska medielagen 
(P7_TA(2011)0094).
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M. De privata medierna står inför ökande inrikes koncentration och även gränsöverskridande 
koncentration, med mediakonglomerat som säljer sina produkter i olika länder, växande 
medieinvesteringar inom EU samt utomeuropeiska investerare och medier som utövar allt 
större inflytande i Europa.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Europeiska unionen att respektera, 
garantera, skydda och främja den grundläggande rättigheten till yttrandefrihet och 
informationsfrihet samt mediernas frihet och mångfald och att därför avstå från att utöva, 
samt utveckla mekanismer för att förhindra, hot mot mediefriheten såsom försök att 
otillbörligen påverka medierna politiskt eller införa partipolitisk kontroll och censur av 
medierna.

2. Europaparlamentet vill se att det utformas förfaranden och mekanismer för val och 
tillsättning av mediechefer, styrelser, mediaråd och tillsynsorgan som är öppna, grundas 
på meriter och obestridlig erfarenhet och garanterar professionalitet, integritet, oberoende, 
samförstånd inom det politiska och sociala spektrumet och kontinuitet, i stället för att 
dessa befattningar tillsätts på grundval av politiska eller partipolitiska kriterier inom 
ramen för ett system där segrarna fördelar bytet beroende på valresultat eller viljan hos de 
personer som har makten.

3. Europaparlamentet framhåller att mediernas mångfald utgör en grundpelare för 
mediefriheten genom att se till att medierna är diversifierade, garantera att olika sociala 
och politiska aktörer, åsikter och synvinklar (icke-statliga organisationer, 
medborgarorganisationer, minoriteter osv.) kan göra sig hörda och erbjuda ett brett 
spektrum av olika synsätt.

4. Europaparlamentet erinrar om den viktiga roll som spelas av medier i allmänhetens tjänst 
som finansieras av medborgarna genom staten och om dessa mediers institutionella 
skyldigheter att tillhandahålla korrekt och pålitlig information av hög kvalitet. Parlamentet 
betonar att de privata medierna har liknande skyldigheter när det gäller information, 
särskilt av institutionell och politisk natur och i synnerhet i samband med val, 
folkomröstningar och liknande.

5. Europaparlamentet betonar att åtgärder för att reglera mediers tillträde till marknaden 
genom sändningslicenser och tillståndsförfaranden, bestämmelser till skydd för staten, 
nationell och militär säkerhet och allmän ordning och bestämmelser om skydd för moralen 
och skydd av barn inte får missbrukas för att införa politisk eller partipolitisk kontroll och 
censur av medierna och sätta hinder i vägen för medborgarnas grundläggande rättighet att 
bli informerade om viktiga frågor av allmänt intresse. Parlamentet påminner om att 
medierna inte får hotas på grund av påverkan från särskilda intressegrupper och 
lobbygrupper, ekonomiska aktörer eller religiösa grupper.

6. Europaparlamentet anser att ägandet och förvaltningen av medierna bör präglas av insyn 
och inte koncentreras. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
garantera konkurrens för att åtgärda och förhindra att aktörer får dominerande ställningar 
och se till att nya aktörer kan få tillträde till marknaden. Parlamentet efterlyser 
bestämmelser som garanterar att intressekonflikter åtgärdas och löses på rätt sätt. 
Parlamentet belyser att reklam och sponsring kan påverka den redaktionella hållningen i 
medierna.
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7. Europaparlamentet understryker vikten av att se till att journalister är oberoende och inte 
styrs av vare sig interna påtryckningar från redaktörer eller mediaägare eller yttre 
påtryckningar från politiska eller ekonomiska lobbygrupper eller andra intressegrupper. 
Parlamentet betonar att rätten till tillgång till handlingar och information är grundläggande 
och uppmanar till fullständigt skydd av principen om källskydd och strikt tillämpning av 
rättspraxis på detta område från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 
även i samband med larmslagning om missförhållanden. Parlamentet kräver att 
journalister ska skyddas från hot och våld, eftersom utredande journalister ofta utsätts för 
hot till följd av sin verksamhet. Parlamentet understryker behovet av att stödja och främja 
utredande journalistik och främja etisk journalistik i medierna genom att utarbeta 
yrkesmässiga normer och lämpliga förfaranden för prövning. 

8. Europaparlamentet understryker behovet av att utarbeta bestämmelser om politisk 
information i de audiovisuella medierna för att garantera politiska konkurrenter rättvist 
utrymme för åsikter och synpunkter, särskilt vid val och folkomröstningar, så att man ser 
till att medborgarna kan bilda sig en uppfattning utan otillbörlig påverkan från en enda 
dominerande och mäktig opinionsbildare.

9. Europaparlamentet understryker vikten av att övervaka mediefriheten i Europa och årligen 
rapportera om detta ämne, på grundval av de utförliga standarder som tagits fram av 
Europarådet och OSSE samt den riskbaserade analytiska metod och de indikatorer som 
utarbetats i den oberoende undersökning som genomförts på uppdrag av kommissionen, 
i samverkan med icke-statliga organisationer, berörda parter och experter. Parlamentet 
anser att detta uppdrag måste utföras av kommissionen, byrån för grundläggande 
rättigheter eller EUI:s centrum för mediernas frihet och mångfald.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att institutionalisera samarbetet om och 
samordningen av medier på EU-nivå, exempelvis genom att inrätta en europeisk grupp för 
regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, och att harmonisera ställningen för 
de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artiklarna 29 och 30 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster och se till att de är oberoende, opartiska och öppna i sitt 
beslutsfattande och i utövandet av sina befogenheter och sin övervakande funktion samt 
att de har tillräckliga sanktionsbefogenheter för att kunna se till att deras beslut
genomförs.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i god tid vidta 
lämpliga åtgärder när farhågor uppstår kring yttrandefriheten, informationsfriheten och 
mediernas frihet och mångfald i EU och dess medlemsstater.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det finns 
insyn i vem som äger medierna och att avgöra om offentliga medel används på ett 
effektivt sätt av medlemsstaterna när det gäller medier i allmänhetens tjänst.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, byrån för grundläggande 
rättigheter, OSSE och Europarådets ministerkommitté, parlamentariska församling, 
Venedigkommissionen och kommissarien för mänskliga rättigheter.


