
RR\1217275SL.docx PE652.307v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Dokument zasedanja

A9-0205/2020

3.11.2020

POROČILO
o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, 
dezinformacije in vloga platform
(2020/2009(INI))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Magdalena Adamowicz



PE652.307v02-00 2/35 RR\1217275SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3

OBRAZLOŽITEV ....................................................................................................................23

MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE................................................27

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU................................................34

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM 
ODBORU..................................................................................................................................35



RR\1217275SL.docx 3/35 PE652.307v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, 
dezinformacije in vloga platform
(2020/2009(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP),

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice,

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

– ob upoštevanju ustreznih resolucij Generalne skupščine OZN, Sveta OZN za človekove 
pravice in poročil posebnega poročevalca OZN za spodbujanje in varovanje pravice do 
svobode mnenja in izražanja, zlasti poročila z dne 23. aprila 2020 z naslovom „Disease 
pandemics and the freedom of opinion and expression“ (Pandemije bolezni ter svoboda 
mnenja in izražanja),

– ob upoštevanju skupne deklaracije z dne 3. marca 2017 o svobodi izražanja in lažnih 
novicah, dezinformacijah in propagandi, ki so jo pripravili posebni poročevalec OZN za 
svobodo mnenja in izražanja, predstavnik Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE) za svobodo medijev, posebni poročevalec Organizacije ameriških držav 
(OAS) za svobodo izražanja ter posebni poročevalec Afriške komisije za človekove 
pravice in pravice ljudstev (ACHPR) za svobodo izražanja in dostop do informacij,

– ob upoštevanju Akcijskega načrta OZN o varnosti novinarjev in vprašanju 
nekaznovanosti,

– ob upoštevanju splošne pripombe št. 34 Odbora OZN za človekove pravice o členu 19 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (svoboda mnenja in 
izražanja),

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 ter zavez iz agende, med 
drugim zavez glede spodbujanja miroljubnih in vključujočih družb za trajnostni razvoj, 
tudi z omogočanjem javnega dostopa do informacij in varstvom temeljnih svoboščin,

– ob upoštevanju dela, ki ga je opravil Svet Evrope za večjo zaščito in varnost novinarjev, 
vključno s priporočilom CM/Res(2018)1 Odbora ministrov državam članicam o 
medijski pluralnosti in preglednosti lastništva nad mediji ter njegove izjave o finančni 
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vzdržnosti kakovostnega novinarstva v digitalni dobi, priporočilom CM/Rec(2016)4 
Odbora ministrov državam članicam o zaščiti novinarstva in varnosti novinarjev in 
drugih medijskih akterjev ter njegovim letnim poročilom iz leta 2020 z naslovom Hands 
off Press Freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal (Roke 
stran od svobode tiska: napadi na medije v Evropi ne smejo postati nova normalnost),

– ob upoštevanju resolucije št. 2300 parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PACE) z dne 
1. oktobra 2019 o izboljšanju zaščite žvižgačev po vsej Evropi,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 10. junija 2020 z naslovom „Boj proti 
dezinformacijam v zvezi s COVID-19 – kaj je res in kaj ne“ (JOIN(2020)0008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. januarja 2020, ki vsebuje delovni program 
Komisije za leto 2020 (COM(2020)0027),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. julija 2019 z naslovom Krepitev pravne 
države v Uniji – Načrt za ukrepanje (COM(2019)0343),

– ob upoštevanju strategije za enakost spolov za obdobje 2020–2025, ki jo je sprejela 
Komisija,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2018 z naslovom Boj proti 
dezinformacijam na spletu: evropski pristop (COM(2018)0236),

– ob upoštevanju kodeksa ravnanja Komisije glede boja proti dezinformacijam na spletu, 
sprejetega 26. septembra 2018,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (C(2018)1177),

– ob upoštevanju akcijskega načrta Komisije proti dezinformacijam z dne 5. decembra 
2018,

– ob upoštevanju kodeksa ravnanja za preprečevanje sovražnega govora na spletu, ki se je 
v dogovoru s Komisijo začel izvajati maja 2016, in četrtega ocenjevanja tega kodeksa, 
na podlagi katerega je bil pripravljen dokument z naslovom Factsheet - 4th monitoring 
round of the Code of Conduct (Kratki pregled – četrti krog spremljanja kodeksa 
ravnanja),

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23 
oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije1,

– 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)2 in 
Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o 

1 UL L 305, 26.11.2019, str. 17.
2 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
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spremembi Direktive 2010/13/EU3,

– ob upoštevanju poročila skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medijske 
storitve za leto 2020 z naslovom Disinformation: Assessment of the implementation of 
the Code of Practice (Dezinformacije: ocena izvajanja Kodeksa ravnanja),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. maja 2020 o medijski pismenosti v svetu, ki se 
nenehno spreminja,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. novembra 2018 o krepitvi evropskih vsebin v 
digitalnem gospodarstvu, v katerem se priznava pomen vsebine, ki jo ustvarjajo mediji 
in drugi kulturni in ustvarjalni sektorji, kot temeljnega stebra evropskega socialnega in 
gospodarskega razvoja.

– ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju 
proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi 
sredstvi4;

– ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah glede svobode izražanja na spletu in 
drugje, ki so bile sprejete 12. maja 2014 in ki umetniško svobodo ob medijski svobodi 
priznavajo kot neločljiv sestavni del svobode izražanja,

– ob upoštevanju posodobitve posebnega poročila Evropske službe za zunanje delovanje z 
dne 24. aprila 2020 z naslovom Short Assessment of Narratives and Disinformation 
around the COVID-19/Coronavirus Pandemic (Kratka ocena trditev in dezinformacij o 
pandemiji covida-19/koronavirusa),

– ob upoštevanju dela Agencije EU za temeljne pravice (FRA),

– ob upoštevanju rezultatov svetovnega indeksa svobode tiska, ki so jih objavili Novinarji 
brez meja, in rezultatov orodja za spremljanje pluralnosti medijev Centra za pluralnost 
in svobodo medijev Evropskega univerzitetnega inštituta,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb 
LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pravni državi na Malti po 

3 UL L 303, 28.11.2018, str. 69.
4 UL L 328, 6.12.2008, str. 55.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.
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nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o pristopu EU k Istanbulski 
konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o tujem vmešavanju v volitve in 
dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. septembra 2019 o pomenu evropskega 
zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. marca 2019 o stanju na področju spoštovanja 
načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 201713,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o enakosti spolov v medijskem 
sektorju v EU14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2018 o ukrepih za preprečevanje 
trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem 
življenju v EU ter boj proti njima15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem 
mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o uporabi podatkov uporabnikov 
Facebooka s strani Cambridge Analytica in vplivu na varstvo podatkov17,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o pluralnosti in svobodi medijev v 
Evropski uniji18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o zaščiti preiskovalnih novinarjev 
v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2017 o poročilu o državljanstvu 
Unije za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb20,

8 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0103.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0080.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0031.
11 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0021.
12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0328.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
14 UL C 390, 18.11.2019, str. 19.
15 UL C 433, 23.12.2019, str. 31.
16 UL C 238, 6.7.2018, str. 57.
17 UL C 324, 27.9.2019, str. 392.
18 UL C 41, 6.2.2020, str. 41.
19 UL C 390, 18.11.2019, str. 111.
20 UL C 369, 11.10.2018, str. 11.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o boju proti kibernetski 
kriminaliteti21,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2017 o spletnih platformah na enotnem 
digitalnem trgu22,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2017 o posledicah 
velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, 
varnost in kazenski pregon23,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o pravni državi na Malti24,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi 
mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice25,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, 
korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba 
sprejeti26, 

– ob upoštevanju študije tematskega sektorja Parlamenta za državljanske pravice in 
ustavne zadeve z dne 28. februarja 2019 z naslovom Disinformation and propaganda - 
impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States’ 
(Dezinformacije in propaganda – vpliv na delovanje pravne države v EU in državah 
članicah),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0205/2020),

A. ker so svoboda, pluralnost in neodvisnost medijev ter varnost novinarjev ključni 
sestavni deli pravice do svobode izražanja in obveščanja ter bistvene za demokratično 
delovanje EU in njenih držav članic; ker ključne demokratične naloge medijev 
vključujejo krepitev preglednosti in demokratične odgovornosti; ker imajo mediji 
ključno vlogo v demokratični družbi, saj delujejo kot nadzorniki javnih služb ter 
prispevajo k informiranju in krepitvi moči državljanov s poglabljanjem njihovega 
razumevanja sedanjega političnega in družbenega okolja ter spodbujajo njihovo 
zavestno udejstvovanje v demokratičnem življenju;

B. ker je kriza osvetlila ključno vlogo novinarjev pri posredovanju zanesljivih in 
preverjenih informacij državljanom; ker si je zato treba bolj prizadevati za zagotavljanje 
varnih in primernih delovnih pogojev novinarjem; ker bi bilo treba v okviru boja proti 

21 UL C 346, 27.9.2018, str. 29.
22 UL C 331, 18.9.2018, str. 135.
23 UL C 263, 25.7.2018, str. 82.
24 UL C 356, 4.10.2018, str. 5.
25 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
26 UL C 208, 10.6.2016, str. 89.



PE652.307v02-00 8/35 RR\1217275SL.docx

SL

korupciji in nepravilnostim v EU posebno pozornost nameniti preiskovalnemu 
novinarstvu;

C. ker nekatere države članice medijsko svobodo omejujejo z gospodarskimi sredstvi, kot 
je neenakomerno razdeljeno javno oglaševanje med medijskimi hišami, kar izkrivlja 
konkurenco, ter neposredno nadzirajo javne medije, da bi vplivale na uredniške 
odločitve in tako zagotavljale provladno lojalnost; ker bi morali javni organi sprejeti 
pravni in regulativni okvir, ki bi spodbujal razvoj svobodnih, neodvisnih in 
pluralističnih medijev;

D. ker morajo vse države članice spoštovati vrednote iz člena 2 PEU;

E. ker se prevzemi medijev, pomanjkanje institucionalne preglednosti, sovražni govor in 
dezinformacije vse bolj izkoriščajo v politične namene za povečanje družbene 
polarizacije; ker je boj proti tem pojavom pomemben za področje človekovih pravic in 
je tudi temeljni dejavnik pri varovanju pravne države in demokracije v EU;

F. ker je glede na svetovni indeks svobode tiska v letu 2020 pandemija covida-19 
izpostavila in povečala številne druge krize, ki ogrožajo pravico do svobodnega 
poročanja ter do neodvisnih, raznolikih in zanesljivih informacij; ker je indeks razkril 
velike razlike med posameznimi državami članicami, saj so nekatere na vrhu svetovne 
lestvice, druge pa na dnu, kar je med tistimi z najboljšimi in tistimi z najslabšimi 
rezultati povzročilo vrzel za več kot 100 mest; ker je več držav članic nazadovalo na 
mednarodni lestvici svobode tiska;

G. ker se svoboda medijev v zadnjih letih nenehno slabša in ker je izbruh pandemije 
covida-19 stanje na tem področju še poslabšal, a je tudi postavil v ospredje pomen 
medijev in pravice do dostopa do zanesljivih informacij;

H. ker se je glede na poročilo Reuters Institute o digitalnih novicah iz leta 2019 povprečna 
raven zaupanja v novice na splošno (po svetu) v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 2 
odstotni točki na 42 %, manj kot polovica anketiranih (49 %) pa je navedla, da zaupajo 
medijem, ki jih sami izberejo; ker je zaupanje v novice, najdene prek iskalnikov (33 %) 
in družbenih medijev (23 %), stabilno, vendar zelo nizko;

I. ker je preglednost lastništva nad mediji absoluten osnovni pogoj za zagotavljanje 
medijske pluralnosti in neodvisnega novinarstva;

J. ker se novinarji in drugi medijski akterji v EU zaradi opravljanja svojega dela, s katerim 
ščitijo javni interes, še vedno soočajo z nasiljem, grožnjami, nadlegovanjem, pritiski, 
samocenzuro, javnim sramotenjem in celo nevarnostjo, da bodo umorjeni; ker se je v 
zadnjih letih razširil vzorec ustrahovanja za utišanje novinarjev, zaradi česar je treba 
nujno sprejeti ukrepe za ohranjanje temeljne vloge neodvisnih medijev pri zagotavljanju 
načel pravne države; ker sta umora Daphne Caruane Galizie in Jána Kuciaka resnično 
tragična primera, ki kažeta, do kod lahko seže preganjanje preiskovalnih novinarjev, ki 
razkrivajo korupcijo ter varujejo demokracijo in pravno državo;

K. ker grožnje medijski svobodi vključujejo nadlegovanje novinarjev in napade nanje, 
neupoštevanje njihove pravne zaščite, prežanje na medije in politično motivirana 
dejanja v medijskem sektorju; 
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L. ker se novinarke soočajo s posebnimi oblikami nasilja na podlagi spola, kot je spolno in 
spletno nadlegovanje; ker je bilo več kot 70 % žensk, zaposlenih v medijih, kdaj žrtev 
več kot ene oblike nadlegovanja, groženj ali spletnih napadov; ker je bilo samo v 
zadnjem letu 52 % žensk žrtev tovrstnih kaznivih dejanj; ker so spletno nadlegovanje in 
zlorabe pogosto izrazito spolne narave in ne temeljijo na vsebini dela, ki ga opravljajo 
žrtve teh dejanj, ampak na njihovih telesnih lastnostih, kulturnem okolju ali zasebnem 
življenju; ker se novinarke zaradi teh groženj samocenzurirajo, kar negativno vpliva na 
svobodo tiska in svobodo izražanja; ker raziskave dosledno kažejo, da v medijskem 
sektorju ženske ostajajo v manjšini, zlasti ko gre za ustvarjalne vloge, in da so zelo 
slabo zastopane na višjih ravneh odločanja 27;

M. ker so v več državah članicah strateške tožbe zoper udeležbo javnosti stalna praksa, ki 
se uporablja za ustrahovanje novinarjev, da bi prenehali preiskovati korupcijo in druge 
zadeve v javnem interesu;

N. ker se nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje novinarjev premalo kazensko preganja, 
nekaznovanje pa ima zelo negativen učinek; ker OVSE poroča, da nekaznovanost 
prevladuje, saj je bilo v regiji OVSE na primer rešenih manj kot 15 % umorov 
novinarjev;

O. ker je treba pravico novinarjev do poročanja in preiskovanja dodatno okrepiti in 
učinkovito zaščititi;

P. ker so za krepitev medijske svobode potrebne verodostojne in podrobne informacije o 
obsegu in naravi izzivov, s katerimi se soočajo države članice in vsa EU, tudi o primerih 
kršitev načel neodvisnih medijev ali temeljnih pravic novinarjev;

Q. ker je umetniška svoboda sestavni del temeljne pravice do svobode izražanja ter je 
ključnega pomena za kulturno raznolikost in demokratičnost Evrope; ker je napadov na 
umetniško svobodo vse več, vendar ostanejo neopaženi;

R. ker globalna kriza zaradi epidemije covida-19 v socialnem in gospodarskem smislu 
uničujoče vpliva na medijski sektor; ker medijske hiše poročajo o velikem izpadu 
prihodka iz oglaševanja; ker je na tisoče medijskih delavcev že izgubilo službo ali jim 
grozi, da jo bodo izgubili, bodisi začasno ali trajno; ker je to še posebej močno vplivalo 
na samostojne novinarje in medijske delavce, katerih število se povečuje v vsej EU in ki 
že predstavljajo pomemben delež vseh novinarjev in medijskih delavcev v Evropi; ker 
to pomeni resno nevarnost za nadaljnje spodbujanje koncentracije informacij v rokah 
peščice ter ovira širjenje svobodnih in neodvisnih informacij; ker sta finančna vzdržnost 
delovnega mesta in finančna neodvisnost ključna elementa svobode tiska; 

S. ker prihodki od digitalnega oglaševanja pogosto koristijo akterjem, ki niso iz EU, 
prihodki evropskih medijev pa močno upadajo, kar ogroža prihodnost tradicionalnih 
medijskih hiš, ki se financirajo iz oglaševanja, kot so komercialni televizijski kanali, 
časopisi in revije;

T. ker v nekaterih državah članicah državna pomoč medijem ni bila izvedena pregledno, 

27 International Women’s Media Foundation, Global Report on the Status of Women in the News Media (Svetovno 
poročilo o položaju žensk v medijih obveščanja), 2011.
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kar resno ogroža njihovo neodvisnost in verodostojnost;

U. ker poslovni model platform družbenih medijev, ki temelji na ciljno usmerjenem 
oglaševanju, prispeva k širjenju in krepitvi sovražnega govora, spodbujanju 
diskriminacije, nasilja in radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, tudi s širjenjem 
nezakonitih vsebin; ker je boj proti vsem oblikam nestrpnosti sestavni del varstva 
človekovih pravic, kot je razvidno iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove 
pravice;

V. ker je pandemija covida-19 povzročila stigmatizacijo nekaterih oseb, ki so posebno 
ranljive, tudi prek medijev, kar je spodbudilo polarizacijo evropske družbe in širjenje 
sovražnega govora;

W. ker postaja kibernetsko nasilje (vključno s sovražnim govorom na spletu, spletnim 
zalezovanjem in nadlegovanjem na spletu) vse bolj razširjeno; ker postajajo ženske, ki 
imajo javno vlogo, med drugim političarke, novinarke in aktivistke, ki se borijo za 
pravice žensk in pravice spolnih manjšin, glavna tarča ustrahovanja na spletu in 
spletnega nasilja;

X. ker morajo pristojni organi v vsaki državi članici na podlagi direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah zagotoviti, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev in 
platforme za izmenjavo videov sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo splošne javnosti 
pred programi, videi, ki jih ustvarijo uporabniki, in avdiovizualnimi komercialnimi 
sporočili, s katerimi se spodbuja nasilje ali sovraštvo do skupine oseb ali člana skupine 
na kateri koli podlagi iz člena 21 Listine EU o temeljnih pravicah; ker morajo države 
članice na podlagi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah zagotoviti neodvisnost 
regulativnih organov za medije; 

Y. ker širjenje lažnih informacij in dezinformacij, pa tudi nesorazmerni ukrepi za boj proti 
temu na digitalnih platformah ogrožajo svobodo obveščanja, demokratično razpravo in 
neodvisnost medijev ter so povečali potrebo po kakovostnih tradicionalnih medijih; ker 
podatkovna analitika in algoritmi vse bolj vplivajo na informacije, dostopne 
državljanom;

Z. ker množično širjenje informacij iz različnih virov, katerih verodostojnost je težko 
preverljiva, ter vse pomembnejša vloga družbenih in sporočilnih platform negativno 
vplivata na temeljne pravice državljanov EU; ker je pandemija covida-19 povečala vpliv 
dezinformacij na spletu, včasih z resnimi posledicami za javno zdravje, in je še jasneje 
pokazala na potrebo po zagotavljanju brezplačnih in neodvisnih informacij za zaščito 
temeljnih pravic državljanov; ker je pomanjkanje usklajene komunikacijske strategije na 
evropski ravni spodbudilo val dezinformacij v zvezi s pandemijo, zlasti na družbenih 
medijih in sporočilnih platformah;

AA. ker lahko dezinformacije in lažne informacije v zvezi s covidom-19 povzročijo paniko 
in nezadovoljstvo v družbi, zato je treba to vprašanje rešiti; ker se ukrepi proti 
dezinformacijam in lažnim informacijam ne smejo uporabiti kot izgovor za uvedbo 
nesorazmernih omejitev svobode tiska, spodkopavanje medijske pluralnosti in 
ogrožanje varnosti novinarjev; ker poročila kažejo, da so se po državah članicah in 
sosednjih regijah izvajale usklajene kampanje, ki so širile napačne zdravstvene 
informacije in dezinformacije o EU in njenih partnericah; ker je Komisija ta pojav 
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obravnavala v nedavnem skupnem sporočilu o boju proti dezinformacijam v zvezi s 
covidom-19; ker so nekatere države članice v ta namen izkoristile zakonodajo o 
izrednem stanju in ker bodo sicer nekatere omejitve začasne, obstaja tudi možnost, da se 
bodo nekatere druge podaljšale še v obdobje po koncu zdravstvene krize; ker so 
pluralizem virov informacij, odgovornost in preglednost institucij glavna obramba pred 
dezinformacijami;

AB.  ker so resnično neodvisni in ustrezno financirani javni medijski zavodi, ki delujejo na 
različnih platformah, ključ do delujoče demokracije v EU;

Medijska svoboda in pluralnost ter zaščita novinarjev v Evropi

1. poudarja, da je še vedno zelo zaskrbljen nad stanjem na področju medijske svobode v 
EU, saj so novinarji in medijski delavci v nekaterih državah članicah zaradi svojega 
dela še vedno tarča zlorab in napadov, poleg tega se ta poklic vse bolj blati v javnosti in 
je na splošno vse bolj ogrožen, kar se zlasti občuti v lokalnem, preiskovalnem in 
čezmejnem novinarstvu; poudarja, da imajo države članice v skladu s priporočilom 
Sveta Evrope z dne 7. marca 2018 o medijski pluralnosti in preglednosti lastništva nad 
mediji pozitivno obveznost, da spodbujajo nespletno in spletno okolje, ki je ugodno za 
svobodo izražanja in v katerem lahko vsakdo uveljavi svojo pravico do svobode 
izražanja, in poziva države članice, naj to priporočilo v celoti podprejo in sprejmejo;

2. je zelo pretresen zaradi umorov Daphne Caruane Galizie na Malti ter Jána Kuciaka in 
njegove zaročenke Martine Kušnírove na Slovaškem, storjenih zaradi njihovega 
raziskovalnega dela pri razkrivanju korupcije in drugih kaznivih dejanj, in poudarja, 
kako pomembno je, da se opravi neodvisna preiskava teh kaznivih dejanj ter se storilce 
in naročnike teh dejanj privede pred sodišče; poziva nacionalne organe za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, naj v celoti sodelujejo z 
Europolom in drugimi ustreznimi organizacijami na tem področju;

3. obžaluje, da novinarji in medijski delavci pogosto delajo v negotovih razmerah, zaradi 
česar ne morejo ustrezno opravljati svojega dela, kar ovira medijsko svobodo; poudarja, 
da so ustrezni delovni pogoji za novinarje in medijske delavce ključnega pomena za 
spodbujanje kakovostnega novinarstva; poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo trajnostne ukrepe, namenjene financiranju in podpiranju kakovostnega in 
neodvisnega novinarstva;

4. opozarja na bistveno vlogo preiskovalnega novinarstva v boju proti organiziranemu 
kriminalu, saj z zbiranjem in povezovanjem ustreznih informacij razkriva kriminalne 
mreže in nezakonite dejavnosti; poudarja, da so novinarji zaradi tega dela v večji 
nevarnosti;

5. poudarja ključno vlogo, ki jo imajo novinarji pri zahtevanju odgovornosti tistih, ki so na 
oblasti, in nadziranju demokracije in pravne države;

6. ponovno poziva Komisijo, naj dejanja vlad držav članic, s katerimi poskušajo škoditi 
medijski svobodi in pluralnosti, obravnava kot hudo in sistematično zlorabo pooblastil 
ter kot dejanja, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU iz člena 2 PEU; zato 
pozdravlja, da namerava Komisija v svoje letno poročilo o stanju na področju pravne 
države v EU vključiti posebno poglavje o spremljanju medijske svobode in pluralnosti; 
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v tem kontekstu predlaga pristop od spodaj navzgor, ki bi odražal glasove in raznolikost 
posameznikov ter uspešno zajel izzive, s katerimi se soočajo novinarji in medijski 
sektor; poziva, naj se v to poglavje vključijo tudi priporočila za posamezne države in 
učinkoviti odzivi posameznih držav ter ocena preglednosti lastništva in državnega in 
zasebnega vmešavanja v državah članicah EU; spodbuja Komisijo, naj dejavno sodeluje 
s Svetom Evrope, izmenjuje najboljše prakse in poskrbi, da se bodo sprejeti ukrepi 
dopolnjevali; poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo in vzdržujejo 
verodostojen okvir za zaščito medijske svobode in pluralnosti; poziva Komisijo, naj 
poskusi uvesti standarde in referenčna merila za medijsko svobodo na ravni Unije, pa 
tudi spodbude za večjo konvergenco med državami članicami; poziva Komisijo in 
države članice, naj v celoti podprejo in izboljšajo že razvita orodja za spodbujanje in 
varstvo pravic in svoboščin iz člena 11 Listine EU o temeljnih pravicah in 10. člena 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, kot sta na primer orodje za 
spremljanje pluralnosti medijev in platforma Sveta Evrope za zaščito novinarstva in 
varnost novinarjev, ter naj se hitro odzovejo, kadar se te pravice in svoboščine ogrožajo 
in kršijo; poziva Komisijo, naj upošteva posledice nujnih ukrepov, sprejetih leta 2020 
zaradi pandemije covida-19, za svobodo tiska, institucionalno preglednost, odgovornost, 
medijsko pluralnost in varnost novinarjev, vključno s pregledom napadov na novinarje 
po vsej EU ter odzivi držav članic v zvezi s tem; opozarja, da je že večkrat pozval k 
stalnemu, neodvisnemu in celovitemu mehanizmu za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice v EU; meni, da mora mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice vključevati medijsko svobodo, vključno z umetniško svobodo, saj je to 
temelj demokratičnega sistema; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zbira informacije in 
statistične podatke o medijski svobodi in pluralnosti v vseh državah članicah;

7. opozarja, da so javni medijski zavodi nenadomestljivi, in poudarja, da je bistveno, da 
imajo in ohranijo neodvisnost brez političnega vmešavanja; opozarja tudi, da je treba 
zagotoviti finančno neodvisnost zasebnih udeležencev na trgu in ustvariti pogoje za 
vzdržnost njihovih dejavnosti, da se preprečijo prevzemi medijev; zato ponovno poziva 
k ambicioznemu akcijskemu načrtu EU za medije; obsoja dejanja nekaterih vlad držav 
članic, ki poskušajo utišati kritične medije ter spodkopati medijsko svobodo in 
pluralnost; svari pred poskusi posrednega podrejanja medijev s finančnim 
pokroviteljstvom in zlasti obsoja poskuse nadzora nad javnimi medijskimi zavodi; 
obžaluje, da je v nekaterih državah članicah javna radiotelevizija postala trobilo za 
provladno propagando, ki opozicijo in manjšinske skupine pogosto izključuje iz družbe 
ali jih obrekuje in v nekaterih primerih celo spodbuja nasilje; poudarja, da je v nekaterih 
državah članicah, zlasti na podeželju, dostop do informacij omejen na javno 
propagando, dostop do mednarodnih novic pa ovira neznanje jezika; ponavlja, da je 
dostop do informacij in kakovostnega novinarstva bistvenega pomena za demokracijo; 
poudarja, da v nekaterih državah članicah, na primer na Madžarskem, ni obvezne 
analize vsebin medijskih hiš, ki bi zagotovila primerljive javne podatke o uravnoteženih 
nastopih provladnih in opozicijskih glasov na televiziji in radiu, zlasti med volilnimi 
kampanjami;

8. opozarja na priporočila, vključena v Resolucijo št. 2255(2019) Parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope z dne 23. januarja 2019, naj države članice zagotovijo uredniško 
neodvisnost ter zadostno in ustaljeno financiranje javnih medijskih zavodov; poudarja, 
da imajo nacionalni, regionalni in lokalni mediji, zlasti javni, pomembno nalogo, da 
služijo javnemu interesu in ustrezno odražajo kulturno, jezikovno, socialno in politično 
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raznolikost naše družbe; poudarja, da bi se z ustreznim in trajnostnim financiranjem 
brez političnega vmešavanja v državah članicah izboljšala vloga javnih medijskih 
zavodov kot zaupanja vrednih ponudnikov javnih dobrin, ki delujejo v javnem interesu; 
zato poziva države članice, naj uporabijo modele financiranja, pri katerih se javni 
medijski zavodi financirajo iz virov, ki niso odvisni od političnega odločanja; poudarja, 
da je nadvse pomembno, da se ohranijo neodvisni organi in zagotovi dober neodvisen 
nadzor nad mediji ter preprečijo neprimerni državni in komercialni posegi ali poskusi 
vplivanja na uredniško politiko; poziva Komisijo, naj predstavi pravni okvir za nadzor 
nad delovanjem ponudnikov javnih medijskih storitev, tudi nad tem, ali izpolnjujejo 
merila preudarnega upravljanja in financiranja na podlagi nalog in ali njihove storitve 
izpolnjujejo pričakovanja glede poštenega in etičnega novinarstva, ki temelji na 
dejstvih;

9. obsoja pomanjkanje uravnotežene politične razprave med medijskimi hišami v 
določenih državah članicah in politično motivirane omejitve informacij v praksi, na 
primer zavračanje dostopa do podatkov v javnem interesu, zavlačevanje, neupravičeno 
zmanjševanje obsega zahtevanih informacij, preprečevanje vstopa novinarjem v javne 
prostore, vključno s parlamenti, omejevanje možnosti novinarjev za izpraševanje 
politikov in poslancev ter izogibanje intervjujem z medijskimi hišami, ki niso v vladi 
naklonjenih konglomeratih, tudi če imajo precejšen nacionalni doseg; poudarja, da 
morajo javni organi zagotoviti preglednost svojih dejavnosti, s čimer bodo pripomogli k 
večjemu zaupanju javnosti, saj prosti pretok informacij pomaga zaščititi življenja in 
zdravje ter omogoča in spodbuja socialno, gospodarsko in politično razpravo in 
odločanje; poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo imeli novinarji in medijske 
hiše ustrezen dostop do parlamentarnih razprav, poslancev in visokih vladnih 
uradnikov, podatkov v javnem interesu ter javnih prireditev in tiskovnih konferenc, 
zlasti vladnih, saj brez tega dostopa res ne moremo govoriti o medijski svobodi;

10. je še vedno zaskrbljen zaradi pomanjkanja posebnih zakonskih ali političnih okvirov za 
zaščito novinarjev in medijskih delavcev pred nasiljem, grožnjami in ustrahovanjem na 
nacionalni ravni v EU; poziva javne osebnosti in predstavnike oblasti, naj ne 
omalovažujejo novinarjev, saj to spodkopava zaupanje družbe v medije; poudarja 
pomembno vlogo novinarjev pri poročanju o protestih in demonstracijah ter poziva k 
njihovi zaščiti, da bi lahko brez strahu opravljali svojo nalogo; poziva države članice, 
naj zagotovijo posebne programe za usposabljanje organov za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanja, ki so odgovorni za zaščito novinarjev; 
poziva države članice in Komisijo, naj formalnopravno in v praksi zagotovijo 
učinkovito zaščito in varnost novinarjev in drugih medijskih akterjev ter njihovih virov, 
tudi v čezmejnem kontekstu; je v zvezi s tem prepričan, da bi morale države članice 
prepovedati najemanje zasebnih preiskovalcev za pridobivanje informacij o novinarjih v 
njihovi poklicni vlogi ali o njihovih virih, saj je to oblika ustrahovanja;

11. je zelo zaskrbljen zaradi vse pogostejših političnih napadov na medije in obžaluje 
pomanjkanje zaščite novinarskih virov; opozarja, da morajo države članice hitro, 
nepristransko in učinkovito preiskovati napade na novinarje, kot so grožnje, umori, 
nadlegovanje, ustrahovanje in grdo ravnanje, in države članice poziva, naj si bolj 
prizadevajo za to, da novinarji in medijski delavci ne bodo več tarča groženj in 
napadov, in zagotovijo prevzemanje odgovornosti in dostop žrtev in njihovih družin do 
ustreznih pravnih sredstev; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo 
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mehanizmi za prijavo dostopni; poziva k izvajanju smernic EU o človekovih pravicah 
glede svobode izražanja na spletu in drugje, v katerih je poudarjeno, da bo EU sprejela 
vse ustrezne ukrepe za zaščito novinarjev, tako v smislu preventive kot tudi z 
zahtevanjem učinkovitih preiskav v primeru kršitev; poudarja, da so novinarke še 
posebej ranljive za nadlegovanje in ustrahovanje, zato bi morali zanje veljati dodatni 
zaščitni ukrepi; je zelo zaskrbljen, ker je vse več napadov na novinarke in medijske 
delavke; ponovno poziva države članice, naj pri obravnavanju ukrepov za izboljšanje 
varnosti novinarjev upoštevajo različnost spolov; 

12. poziva države članice, naj v celoti izvajajo priporočilo Sveta Evrope o zaščiti 
novinarstva in varnosti novinarjev in drugih medijskih akterjev ter naj v svojo 
zakonodajo čim prej prenesejo direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, 
ki prijavijo kršitve prava Unije, da se določijo minimalni skupni standardi za 
zagotavljanje visoke ravni zaščite žvižgačev; poudarja, da je žvižgaštvo bistvenega 
pomena za preiskovalno novinarstvo in svobodo tiska; 

13. obsoja sprožanje strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti z namenom 
utišanja ali ustrahovanja novinarjev in medijskih hiš ter ustvarjanja ozračja strahu glede 
njihovega poročanja o nekaterih temah; ponovno poziva Komisijo, naj poda celovit 
predlog zakonodajnega akta, s katerim bi uvedli minimalne standarde za preprečevanje 
prakse sprožanja teh strateških tožb po vsej EU;

14. želi spomniti na navedbe v okviru končnih priporočil Posebnega odbora za organizirani 
kriminal, korupcijo in pranje denarja iz svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o 
organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja, da zakoni o obrekovanju in 
razžalitvi odvračajo od morebitnega prijavljanja korupcije; ponovno poziva vse države 
članice, naj v svojih pravnih sistemih dekriminalizirajo obrekovanje in razžalitve, vsaj v 
primerih, ko gre za domnevno vpletenost v organizirani kriminal, korupcijo in pranje 
denarja v državah članicah ali tujini; 

15. poziva Komisijo, naj vzpostavi dežurno službo EU, ki se bo hitro odzvala na prošnje 
novinarjev za zaščito, in zagotovi, da bo njihovemu položaju namenjena ustrezna 
pozornost; 

16. poudarja, da lahko čezmerna koncentracija lastništva v sektorjih oblikovanja in 
razširjanja vsebin ogrozi dostop državljanov do različnih vsebin; opozarja, da je 
pluralnost medijev, ki je odvisna od raznolikega lastništva nad mediji in raznolikih 
vsebin, pa tudi od neodvisnega novinarstva, bistvena, če se želimo postaviti po robu 
širjenju dezinformacij in zagotoviti, da bodo evropski državljani dobro obveščeni; 
opozarja, da je po podatkih v okviru orodja za spremljanje pluralnosti medijev za leto 
2020 koncentracija lastništva nad mediji še vedno eno najpomembnejših tveganj za 
pluralnost medijev in ustvarja ovire za raznolikost informacij; poziva države članice, naj 
sprejmejo in izvajajo regulativne okvire o lastništvu nad mediji, da se prepreči 
horizontalna koncentracija lastništva v medijskem sektorju ter se zagotovijo preglednost 
glede lastništva nad mediji, virov financiranja in upravljanja, razkritje informacij o tem 
in enostaven dostop državljanov do teh informacij; poziva Komisijo, naj na ravni držav 
članic spremlja izvajanje obstoječih instrumentov EU proti koncentraciji lastništva in 
nezakoniti državni pomoči, da se poveča raznolikost medijske krajine; obsoja vse 
poskuse monopolizacije lastništva nad mediji v državah članicah ali političnega 
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vmešavanja v medijsko upravljanje; poziva Komisijo in države članice, naj hitro in 
odločno ukrepajo in povečajo preglednost glede lastništva nad mediji in finančnih virov, 
ki jih uporabljajo lastniki medijev; poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva zagotoviti, da 
bodo mediji proaktivno objavljali informacije o svojih lastniških strukturah, tudi o 
dejanskih lastnikih, in da se bodo uvedla jasna pravila in se preprečila morebitna 
nasprotja interesov v medijskih lastniških strukturah, zlasti pa se bo preprečilo politično 
vmešavanje; obsoja pretirano vladno vmešavanje v medijsko pluralnost z javnim 
oglaševanjem; poziva Komisijo, naj natančno spremlja porabo sredstev EU, dodeljenih 
za podporo svobodnim in neodvisnim medijem, da se bodo sredstva namenjala tistim, ki 
jih potrebujejo; v zvezi s tem poudarja, da se denar EU ne sme porabljati za medije, ki 
so pod nadzorom države, in medije, ki širijo politično propagando;

17. obžaluje, ker so v nekaterih državah članicah medijski regulativni organi pod vladnim 
vplivom in delujejo pristransko do medijskih hiš, ki so kritične do vlade;

18. je zaskrbljen, ker se pandemija covida-19 poskuša izkoristiti za kaznovanje neodvisnih 
in kritičnih medijev ter uvedbo omejitev dostopa medijev do informacij o vladnih 
odločitvah in ukrepih ter medijskega nadzora nad temi ukrepi, pri čemer se s sprejetjem 
izrednih ukrepov ukinejo ali okrnijo mehanizmi preglednosti institucij, kar onemogoča 
ustrezno in ozaveščeno razpravo o teh ukrepih; poudarja, da sta novinarstvo in prosti 
pretok informacij bistvena v prizadevanjih EU za zajezitev pandemije covida-19; 
poudarja, da ima novinarstvo v izrednih razmerah na področju javnega zdravja tudi 
ključno vlogo; poziva Komisijo, naj podrobno spremlja prakse nacionalnih vlad in 
rezultate vključi v svoje prihodnje letno poročilo o pravni državi;

19. poziva Komisijo in države članice, naj na ravni EU in nacionalni ravni nujno uvedejo 
svežnje za okrevanje, s katerimi se bodo na podlagi načrta za okrevanje gospodarstva po 
pandemiji covida-19 zaščitila delovna mesta in možnosti medijskih delavcev za 
preživljanje, podprle družbe in financirali javni medijski zavodi, pri čemer se bodo v 
celoti spoštovala pravila EU o konkurenci; poudarja, da naj bi nekatere medijske hiše in 
lokalne medijske platforme med pandemijo covida-19 zaradi zmanjšanja oglaševanja 
izgubile skoraj 80 %28 svojih prihodkov; poudarja, da evropski državljani pri soočanju s 
to pandemijo potrebujejo profesionalne in neodvisne novinarje, ki imajo ekonomsko 
varnost; v zvezi s tem ponovno poziva, naj se v naslednjem večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027, kot je bil preoblikovan zaradi pandemije covida-19, 
oblikuje stalni evropski sklad za novinarje, iz katerega se bo zagotavljala neposredna 
finančna podpora za neodvisne novinarje in medijske hiše ter samostojne in 
samozaposlene medijske delavce; poudarja, da bi morale financiranje upravljati 
neodvisne organizacije, da se prepreči vmešavanje v uredniško odločanje, in da bi bilo 
treba podporo zagotoviti le tistim javnim in komercialnim medijskim hišam, ki so 
resnično neodvisne in brez vladnega ali drugega vmešavanja; opozarja, da je treba 
posebno pozornost nameniti tudi neodvisnim medijskim zagonskim podjetjem, zlasti 
lokalnim, v državah članicah, v katerih se je v zadnjih letih zmanjšala medijska 
svoboda, zelo povečala koncentracija lastništva nad mediji, javnim medijskim zavodom 
pa grozi politični vpliv;

28 Gl. The Economist, „The newspaper industry is taking a battering“ (Časopisna industrija prestaja hude čase), 
18. april 2020 in News Media Europe, „COVID-19 and the news media: journalism always comes at a 
cost’(Covid-19 in novičarski mediji: novinarstvo ima vedno svojo ceno), 24. marec 2020. 
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20. v zvezi s tem ponovno poziva k ambicioznemu akcijskemu načrtu EU za medije, ki bo 
podpiral razvoj živahne in pluralne medijske krajine;

21. poziva k ambicioznemu večletnemu finančnemu okviru, v katerem se bo več 
proračunskih sredstev dodelilo za podporo medijev in neodvisnega novinarstva; 
poudarja pomen inovacij v novinarstvu in novičarskih medijih, ki jih je mogoče 
spodbujati s sredstvi EU; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v spremenjenem predlogu 
Komisije predvidenih manj proračunskih sredstev za program Ustvarjalna Evropa in 
program za pravosodje, pravice in vrednote;

22. odločno pozdravlja dodelitev sredstev EU za to, da se lahko začnejo projekti, kot sta 
vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na kršitve svobode tiska in medijev ter 
čezmejni sklad za preiskovalno novinarstvo, da se bosta povečala medijska svoboda in 
pluralnost;

23. poudarja, da imajo mediji pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov in 
preprečevanju diskriminacije; poziva Komisijo in države članice, naj dejavno ukrepajo 
za spodbujanje enakosti spolov v medijskem sektorju, da bo na ustvarjalnih položajih ali 
položajih odločanja več žensk in bodo lahko mediji prispevali k zmanjševanju spolnih 
stereotipov;

Sovražni govor

24. obsoja vse vrste nasilja iz sovraštva, sovražnega govora in neutemeljenih ali 
zlonamernih obtoževanj29 na spletu in drugje, ki jim botruje diskriminacija, na primer 
na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti 
narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, 
v EU in drugje; je zaskrbljen zaradi kaznivih dejanj sovražnega govora in spodbujanja k 
diskriminaciji ali nasilju, ki so se med pandemijo covida-19 razširila in povzročajo 
stigmatizacijo nekaterih posebno ranljivih oseb;

25. obžaluje, da je v političnem sporočanju vlad in političnih strank v EU vse več 
sovražnega govora; poziva države članice, naj odločno obsodijo in sankcionirajo 
kazniva dejanja iz sovraštva, sovražni govor in prevalitev krivde, ki jih na vseh ravneh 
in v vseh vrstah medijev izvajajo politiki in javni uslužbenci, saj s tem neposredno 
normalizirajo in krepijo sovraštvo in nasilje v družbi, in naj pri vladnem komuniciranju 
ne uporabljajo diskriminacijske in hujskaške retorike, saj s tem škodujejo družbi; 
poudarja, da bi morale biti sankcije vedno v skladu z mednarodnimi standardi o svobodi 
izražanja; poleg tega poziva države članice, naj ob upoštevanju zakonskih omejitev 
zagotovijo in spodbujajo svobodo izražanja, vključno z umetniško svobodo, ki je 
ključna za vitalnost demokratične razprave; opozarja, da svoboda izražanja ne vključuje 
rasističnega in ksenofobnega govora;

26. ponovno poziva države članice, naj uveljavijo in izvršijo nadaljnje ukrepe ter preprečijo 
in obsodijo sovražni govor in nasilje iz sovraštva ter se jima zoperstavijo, se borijo proti 
širjenju sovražnega govora in nasilju na spletu in drugje, obenem pa naj zagotovijo, da 
se bodo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 

29 Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 23. aprila 1992, pritožba št. 11798/85, točka 46. 
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uporabljale učinkovite prakse evidentiranja kaznivih dejanj iz sovraštva, ki temeljijo na 
načelih, ki jih je potrdila skupina EU na visoki ravni za boj proti rasizmu, ksenofobiji in 
drugim oblikam nestrpnosti;

27. poudarja, da je v zadnjih letih na spletu vse več sovražnega govora, saj posamezniki in 
razdiralni akterji izkoriščajo moč spletnih platform za širjenje sovražnih informacij; 
poudarja, da to škodi skupnemu javnemu interesu, saj škodljive vsebine spodkopavajo 
spoštljivo in iskreno javno razpravo ter ogrožajo javno varnost glede na to, da sovražni 
govor na spletu lahko spodbudi nasilje v resničnem svetu;

28. poudarja, da bi bilo treba izboljšati pravni okvir za boj proti sovražnemu govoru in 
diskriminaciji; ponovno poziva, naj se v ta namen ponovno začnejo pogajanja o 
horizontalni protidiskriminacijski direktivi;

29. ponovno poziva Komisijo in države članice, naj ukrepajo in povečajo varnost žensk na 
javnih mestih in na internetu, obravnavajo nove oblike nasilja na podlagi spola, kot sta 
kibernetsko zalezovanje in spletno nadlegovanje, ter uvedejo obsežne mehanizme za 
pomoč žrtvam tega nasilja;

30. ponovno poziva Komisijo in Svet, naj aktivirata premostitveno klavzulo iz člena 83(1) 
PDEU, da bi se v katalog kaznivih dejanj, ki jih priznava EU, vključili nasilje nad 
ženskami in dekleti ter druge oblike nasilja na podlagi spola (vključno s spletnim 
nasiljem); 

31. je seznanjen s kodeksom ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na 
spletu, ki ga promovira Komisija, in s četrtim ocenjevanjem tega kodeksa, iz katerega je 
razvidno, da družbe informacijske tehnologije v povprečju odstranijo 71 % prijavljenih 
nezakonitih vsebin, ki vsebujejo sovražni govor; opozarja, da bi morali pri ocenah in 
pregledih kodeksa ravnanja sodelovati tudi novinarji in organizacije civilne družbe, saj 
družbe informacijske tehnologije, ki sodelujejo v tem kodeksu, zahteve za odstranitev 
pregledajo le na podlagi svojih pogojev uporabe ter smernic skupnosti; poudarja široko 
polje proste presoje zasebnih podjetij pri ugotavljanju, kaj je nezakonito; poziva vse 
družbe, ki upravljajo platforme družbenih medijev, naj sodelujejo pri kodeksu ravnanja;

32. poudarja, da morajo države članice z vsemi ustreznimi sredstvi zagotoviti, da v medijih, 
vključno s spletnimi, pa tudi v oglaševanju, ne bo nikakršnega spodbujanja k nasilju ali 
sovražnosti proti katerikoli osebi ali skupini ljudi, kar lahko to neposredno vpliva na 
udeležbo teh posameznikov v civilni družbi; ponovno poziva Komisijo, države članice 
in ponudnike družbenih medijev, naj v sodelovanju z ustreznimi organizacijami civilne 
družbe na nacionalni in mednarodni ravni ukrepajo proti širjenju rasizma, ksenofobije, 
sovraštva do oseb LGBTI in verskega sovraštva na spletu; poziva države članice in 
Komisijo, naj zberejo zanesljivejše podatke o obsegu sovražnega govora in kaznivih 
dejanj iz sovraštva;

33. izraža zaskrbljenost, ker žrtve zaradi nezadostnih varoval ne prijavljajo kaznivih dejanj 
iz sovraštva in ker organi v državah članicah ne opravijo ustreznih preiskav in ne 
odpravijo nekaznovanja za ta kazniva dejanja; poziva države članice, naj razvijejo in 
razširjajo orodja in mehanizme za prijavljanje kaznivih dejanj iz sovraštva in 
sovražnega govora ter zagotovijo, da se vsak primer domnevnega tovrstnega kaznivega 
dejanja razišče, preganja in obsodi;
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Dezinformacije in vloga platform

34. se zaveda, da so nova digitalna tehnologija in družbeni mediji prispevali k težavi 
širjenja dezinformacij in tujega vmešavanja ter da imajo spletne platforme zaradi njih 
vplivno vlogo pri objavi, širjenju in promoviranju novic in drugih medijskih vsebin; 
ponavlja, da je zaskrbljen, ker lahko dezinformacije ogrozijo svobodo obveščanja, 
izražanja, demokratično razpravo, neodvisnost medijev in javno zdravje; poudarja, da bi 
se morali ukrepi za boj proti dezinformacijam osredotočiti na spodbujanje pluralnosti 
mnenj s spodbujanjem kakovostnega novinarstva, ki zagotavlja zanesljive, preverjene 
informacije, ki temeljijo na dejstvih, pa tudi na medijsko opismenjevanje, in da bi 
morali vsi ti ukrepi vključevati jamstva za svobodo obveščanja in izražanja; 

35. poziva k večjemu sodelovanju spletnih platform in organov za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, da se dejansko reši težava širjenja sporočil, 
s katerimi se spodbuja sovraštvo in hujska k nasilju; poudarja, kako pomembno je, da se 
nezakonite vsebine takoj odstranijo, da se omeji njihovo nenadzorovano širjenje; vendar 
ugotavlja, da spletne platforme ne morejo in ne smejo postati zasebni organi za cenzuro 
ter da bi se morali pri odstranjevanju nezakonitih vsebin uporabljati zaščitni ukrepi, 
vključno s sodnim nadzorom v državah članicah, da se zaščitijo svoboda izražanja, 
pravica do svobodnih in neodvisnih informacij ter temeljne pravice državljanov na 
splošno; želi spomniti, da so spletne platforme del spletnega javnega prostora, v 
katerem javno razpravljamo; poziva Komisijo, naj zagotovi zaščitne ukrepe, da bodo 
platforme spoštovale temeljne pravice in svobodo govora;

36. opozarja, da se politične stranke in zasebni ali javni subjekti pogosto poslužujejo 
političnega profiliranja, dezinformacij in manipuliranja z informacijami, ter poudarja, 
da je zaskrbljen, ker na dan prihaja vse več dokazov o vmešavanju pred vsemi 
pomembnejšimi nacionalnimi volitvami in volitvami EU, ki pogosto nakazujejo na tuji 
vpliv, pri čemer velik del tega vmešavanja koristi kandidatom, ki nasprotujejo EU, in 
populističnim kandidatom, namen tega vmešavanja pa je polarizirati in izničiti 
ideološko pluralnost, pri čemer je usmerjeno na posamezne manjšine in ranljive 
skupine; poudarja, da bo boj proti vmešavanju tretjih strani v prihodnosti temeljni 
dejavnik pri spoštovanju evropskih vrednot in demokracije; poudarja, da skrajne 
desničarske in populistične skupine in politiki v času izrednega stanja zaradi covida-19 
uporabljajo dezinformacije in senzacionalistična medijska poročila o pandemiji, pri 
čemer se usmerjajo na manjšinske skupine in prispevajo k protimigracijski retoriki, kar 
je privedlo do povečanja primerov rasističnega in ksenofobnega sovražnega govora, pa 
tudi diskriminacije;

37. opozarja, da se po svetu še vedno širijo različne napačne in zavajajoče informacije ter 
druge oblike manipulacije informacij, med drugim v zvezi s pandemijo covida-19, ter se 
usmerjajo na najranljivejše skupnosti in lahko slabo vplivajo na javno varnost, zdravje 
in krizno upravljanje; meni, da je cilj dezinformacijskih kampanj oslabiti demokratični 
proces in zaupanje državljanov v demokratične institucije držav članic; pozdravlja 
skupno sporočilo z dne 10. junija 2020 o boju proti dezinformacijam v zvezi s covidom-
19; želi spomniti, da morajo biti vsi ukrepi proti dezinformacijam, tudi ukrepi, sprejeti v 
kriznih razmerah zaradi covida-19, potrebni, sorazmerni, pregledni, začasni ter se 
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morajo redno nadzirati, da se prepreči morebiten premik, ki bi privedel do javnega 
monopola ali koncentracije virov informacij, poleg tega nikakor ne smejo novinarjem in 
medijskim akterjem preprečevati, da opravljajo svoje delo, ali povzročiti neupravičeno 
odstranjevanje ali blokiranje vsebin na spletu; obžaluje, da nekatere spletne platforme 
odstranjujejo ali cenzurirajo vsebine, tudi novinarske vsebine, ki se nanašajo na 
pandemijo covida-19, na osnovi nepreglednih pogojev, s čimer po nepotrebnem 
omejujejo svobodo izražanja; poudarja, da se lahko z uporabo teh ukrepov prepreči ali 
omeji dostop do pomembnih informacij o javnem zdravju; poudarja, da lahko poskusi 
inkriminacije informacij v zvezi s pandemijo povzročijo nezaupanje v institucionalne 
informacije, zapoznijo dostop do zanesljivih informacij in slabo vplivajo na svobodo 
izražanja;

38. obsoja teorije zarote in javno financirane kampanje dezinformiranja, s katerimi se skuša 
diskreditirati EU in zavajati javnost o njenih ciljih in dejavnostih; poziva Komisijo, naj 
odkrito obsodi laži in dezinformacije, ki jih državni organi širijo o EU, ter objavi in 
razširi odziv na podlagi dejstev, da bodo državljani obveščeni;

39. pozdravlja pobudo Komisije, da pripravi akcijski načrt za evropsko demokracijo, ki je 
namenjen boju proti dezinformacijam in prilagajanju na nove grožnje in manipulacije, 
pa tudi podpiranju svobodnih in neodvisnih medijev; v zvezi s tem poudarja, da je 
zaščita svobode izražanja, vključno s svobodnimi, neodvisnimi in finančno vzdržnimi 
mediji, ter umetniške svobode, vsebine temeljnih pravic in demokratične razprave v 
boju proti sovražnemu govoru in dezinformacijam temeljni dejavnik pri varovanju 
pravne države in demokracije v EU; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v skladu s študijo 
globalnega indeksa dezinformacij (GDI) spletna mesta, ki širijo dezinformacije v EU, 
vsako leto z oglasi ustvarijo več kot 70 milijonov EUR prihodka; opozarja na morebiten 
negativen učinek poslovnih modelov, ki temeljijo na natančno usmerjenem oglaševanju; 
potrjuje, da splošna uredba o varstvu podatkov30 določa pravico posameznikov, da niso 
predmet vseprisotnega spletnega sledenja na spletnih mestih in v aplikacijah; poziva 
Komisijo, naj na tem področju še naprej sodeluje z digitalnimi platformami ter si bolj 
prizadeva za uveljavitev prepovedi te prakse, boj proti strateškemu, avtomatiziranemu 
izpostavljanju dezinformacij z uporabo botov ali lažnih profilov na spletu in za večjo 
preglednost, kar zadeva financiranje in distribucijo spletnega oglaševanja; poziva tudi 
vse spletne platforme, naj zagotovijo, da algoritmi, na katerih temeljijo njihove funkcije 
iskanja, ne bodo primarno temeljili na oglaševanju; poziva k ustanovitvi skupine 
strokovnjakov z več deležniki za digitalne in temeljne pravice, ki bi vključevala 
neodvisne nevladne organizacije s področja medijev ter digitalnih in človekovih pravic, 
da bi pomagala Komisiji in institucijam EU na splošno;

40. pozdravlja začetek projekta evropske opazovalnice digitalnih medijev (EDMO), s 
katerim se bo povečalo razpoložljivo znanstveno znanje o dezinformacijah na spletu, 
spodbujal razvoj trga EU za storitve preverjanja informacij ter podprla vzpostavitev 
čezmejne in večdisciplinarne skupnosti, ki jo bodo sestavljali preverjevalci dejstev in 
akademski raziskovalci, ki bodo sodelovali z deležniki pri odkrivanju, analiziranju in 
izpostavljanju morebitnih groženj dezinformacij, na primer v zvezi s covidom-19; 

30 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L 119, 
4.5.2016, str. 1).
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41. želi spomniti Komisijo, države članice, zasebni sektor, zlasti spletne platforme, in 
civilno družbo na splošno, da morajo skupaj ukrepati proti dezinformacijam; poudarja, 
da naj bi imele spletne platforme ključno vlogo pri odkrivanju dezinformacij in boju 
proti njim; priznava obetaven in potreben, a še vedno nezadosten, učinek ukrepov, ki so 
jih nekateri ponudniki storitev in platforme prostovoljno sprejeli v boju proti 
dezinformacijam, nezakonitim vsebinam in tujemu vmešavanju v volilne procese v EU; 
poudarja, da pa spletne platforme še vedno ne prevzemajo odgovornosti za boj proti tej 
neposredni grožnji;

42. poudarja, da se lahko učinkovitost ukrepov spletnih platform za reševanje problema 
dezinformacij oceni le, če se ti ukrepi izvajajo povsem pregledno in se s tem povezani 
podatki razkrijejo; zato poziva Komisijo, naj oceni vse možne ukrepe, s katerimi bi 
lahko spletne platforme pripravili k temu, da bi dejansko pregledno in odgovorno 
obravnavale širjenje dezinfomacij ter ustrezno razkrile s tem povezane podatke; poziva 
Komisijo, naj preuči sankcije za spletne platforme, ki tega ne storijo; pričakuje, da bo to 
upoštevano tudi v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo in aktu o digitalnih 
storitvah;

43. v zvezi s tem poudarja, da odstranjevanje spletnih vsebin brez sodne odločbe, ki bi 
določila njihovo nezakonitost, močno vpliva na svobodo izražanja in obveščanja; poziva 
k rednemu ocenjevanju učinka ukrepov, ki jih ponudniki storitev in platforme 
prostovoljno sprejmejo v boju proti dezinformacijam; vztraja, da so države članice 
dolžne spoštovati, ščititi in zagotavljati temeljne pravice, in zahteva, da se ocenijo vse 
razpoložljive možnosti za zaščito in uresničevanje pravice do obveščenosti in udeležbe; 
v zvezi s tem poziva Komisijo, naj predlaga pravila EU o spletnih platformah, ki bodo 
namenjena tudi boju proti vladnim praksam, ki po nepotrebnem omejujejo svobodo 
izražanja; poudarja, da lahko uporaba avtomatiziranih orodij za moderiranje vsebin 
ogrozi svobodo izražanja in obveščanja ter da morata digitalna politika in strategija EU 
zagotoviti ustrezna pravna sredstva in zaščitne ukrepe ob polnem spoštovanju ustreznih 
določb Listine EU o temeljnih pravicah in Evropske konvencije o človekovih pravicah;

44. meni, da bi lahko kodeks ravnanja EU glede dezinformacij izboljšali, tako da bi bolje 
spremljali obstoječe zaveze, da bi spletne platforme pregledno in razčlenjeno podajale 
informacije in podatke ter da bi obstoječe zaveze razširili; meni, da bi se lahko napredek 
zagotovil s soupravljavskim pristopom, ki bi stalno odražal najnovejši razvoj 
digitalnega področja;

45. poziva ponudnike družbenih medijev in spletne platforme, naj preučijo možnosti, da 
dajo na voljo orodja, s katerimi bodo lahko uporabniki prijavili morebitne 
dezinformacije in jih označili, da jih bo mogoče hitro popraviti ter da bo lahko 
neodvisna in nepristranska tretja stranka za preverjanje dejstev opravila pregled, pri 
čemer je treba tudi preprečiti zlorabo teh orodij; poudarja, da bi morale spletne 
platforme sodelovati z državami članicami in institucijami EU ter s tem pomagati pri 
ocenjevanju dezinformacij in tujega vmešavanja ter identificiranju storilcev;

Medijska pismenost

46. poziva Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo ter izboljšajo izobraževalne 
politike, tako da bodo spodbujale medijsko in informacijsko pismenost, krepile 
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samozavest državljanov, da bodo kritično razmišljali in bodo lahko prepoznali 
dezinformacije; poudarja, da sta podpiranje uredniške neodvisnosti v osrednjih in 
lokalnih medijskih hišah ter razvoj projektov medijske pismenosti bistvena elementa za 
krepitev odpornosti, ozaveščanje in izboljšanje izobraževanja za učinkovit boj proti 
propagandi, dezinformacijam in manipulacijam; meni, da so neprekinjen učni načrt in 
prizadevanja za medijsko pismenost v vseh starostnih skupinah pomembni za povečanje 
družbene odpornosti na te grožnje v digitalnem prostoru; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj v tesnem sodelovanju z državami članicami in organizacijami civilne družbe 
pripravi učni načrt za informacijsko, medijsko in podatkovno pismenost; poudarja, da je 
vse bolj pomembno in pravzaprav nujno, da so državljani medijsko pismeni; poudarja, 
da je za doseganje širšega občinstva in čim več starostnih skupin pomembno povečati 
pobude za medijsko pismenost prek platform družbenih medijev, vključno z 
učinkovitimi strategijami medijske pismenosti za starejše in najbolj ranljive skupine; 
poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo tudi programe in politike, namenjene 
povečanju medijske pismenosti in pismenosti v zvezi z novicami za novinarje in 
medijske akterje ter razvoju kritične in zavestne presoje uporabe informacijske in 
komunikacijske tehnologije, kot so kampanje za ozaveščanje o pravicah in možnih 
tveganjih v digitalnem okolju; poudarja, da je treba razviti celovito strategijo EU za 
medijsko pismenost, in poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva za to; poudarja ključno 
vlogo organizacij civilne družbe pri spodbujanju medijske pismenosti in preprečevanju 
širjenja sovražnega govora; ponavlja, da je poudarek programov, ki naj bi uporabljali 
učinkovite strategije za boj proti nasilju iz sovraštva in sovražnemu govoru, na 
sodelovanju, komuniciranju, reševanju sporov, reševanju težav, mediaciji in 
ozaveščanju o predsodkih;

47. poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da bi več sredstev EU namenili programom za 
medijsko pismenost, in naj dejavno sodeluje pri promoviranju zanesljivih informacij, ki 
temeljijo na preverjenih dejstvih, in izboljšanju distribucijskih medijskih kanalov, da se 
izboljša dostop do teh informacij; poziva države članice, naj v celoti izvajajo določbe 
revidirane direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, na podlagi katerih morajo 
spodbujati in razvijati veščine medijske pismenosti;

48. spodbuja Komisijo, naj zagotovi podporo za dopolnjevanje izobraževalnih programov v 
vseh državah članicah, ne le na področju medijske pismenosti, temveč tudi pri širši 
državljanski vzgoji, vključno z demokratičnimi vrednotami in človekovimi pravicami, 
za nadaljnje ozaveščanje o dezinformacijah in propagandi;

49. poudarja, da so lokalne medijske organizacije ključne strukture za spodbujanje, 
ustvarjanje in širjenje informacij in dejstev v zvezi z lokalnimi in manjšinskimi 
umetniškimi in kulturnimi dogodki; meni, da so pomembne za ohranjanje medijskega 
pluralizma in večkulturnega okolja v Evropi; meni, da bi bilo treba lokalne medijske 
hiše kot deležnike vključiti tudi v programe EU, ki so namenjeni spodbujanju 
novinarstva in medijske pismenosti, ter poziva države članice, naj jim zagotovijo 
ustrezno podporo, da bodo lahko uresničevali svojo izobraževalno in kulturno vlogo;

50. poziva institucije EU, naj v primeru večje splošne nevarnosti, kot je pandemija, 
poskrbijo za bolj proaktivno sporočanje v vseh uradnih jezikih, da bodo imeli evropski 
državljani dostop do natančnih, uporabnikom prijaznih in preverjenih informacij;
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51. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Svoboda medijev se v zadnjih letih nenehno slabša, celo v nekaterih najvplivnejših 
demokracijah. Vendar sta svoboda in pluralnost medijev stebra sodobne demokracije in 
ključna elementa odprte in svobodne demokratične razprave. Skupaj s svobodo izražanja, 
neodvisnim novinarstvom in okoljem brez sovražnega govora ter dezinformacij sta torej 
bistvena za ustrezno demokratično delovanje EU in njenih držav članic. Poročevalka 
poudarja, da se prevzem medijev, sovražni govor in dezinformacije vse bolj uporabljajo kot 
orodja za povečanje družbene polarizacije, ki se izkorišča v politične namene. Končni cilj je 
hujskanje k sovraštvu do posamezne skupine, ideje ali institucije, da to postane zelo 
občutljivo vprašanje v družbi in da čustveni odzivi prevladajo nad vsakršno povezavo s 
pravili demokratične državne ureditve, ki jo urejajo načela pravne države in človekove 
pravice. Na ta način lahko avtoritarne vlade pridobijo družbeno podporo. Prevzem medijev, 
sovražni govor in dezinformacije so zdaj osnovna orodja, ki se uporabljajo v postopku 
vzpostavljanja avtoritarnosti, tj. uvedbe avtoritarnega režima, pri čemer se ohranja uradni 
videz demokratičnih volitev. Poročevalka zato odločno poudarja, da boj proti prevzemu 
medijev, sovražnemu govoru in dezinformacijam ni pomemben le na področju človekovih 
pravic, temveč je tudi temeljni dejavnik pri varovanju pravne države in demokracije v EU.

Svoboda in pluralnost medijev

Svoboda in pluralnost medijev sta zakoreninjeni v temeljni pravici do svobode izražanja in 
obveščanja iz člena 11 Pogodbe EU o temeljnih pravicah, 10. člena Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in 19. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 
Kljub tem zaščitnim ukrepom je novinarstvo vse bolj ogroženo. Čeprav lahko do vsebin 
dostopa več državljanov kot kdaj koli prej, novinarji zaradi kombinacije politične polarizacije 
in tehnoloških sprememb pogosto ne morejo svobodno poročati o zadevah v javnem interesu. 
V nedavnem poročilu organizacije Freedom House o svobodi medijev je navedeno, da so 
grožnje za svobodo medijev na svetovni ravni sicer resnične in zaskrbljujoče že same po sebi, 
zares nevaren pa je njihov vpliv na stanje demokracije31. 

Pandemija covida-19 je po eni strani povečala že obstoječa tveganja za svobodo medijev32, po 
drugi strani pa je izpostavila, kako pomembni so mediji in dostop do preverjenih informacij 
Svobodni in neodvisni mediji so se izkazali za temeljni vir verodostojnih, življenjsko 
pomembnih informacij, strokovno novinarstvo pa se je izkazalo za ključno storitev v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja. 

V zvezi s tem je nedavna izjava Novinarjev brez meja, da bo naslednje desetletje ključno za 
ohranjanje svobode medijev in prihodnosti novinarstva, še posebej pomembna33. Prizadevanja 
držav članic in same EU pri varovanju in spodbujanju pluralne, neodvisne in svobodne 
medijske krajine, brez sovražnega govora in dezinformacij, so zato danes ne le temeljnega 

31 Freedom House, Freedom and the Media 2019 (Svoboda in mediji 2019) 
32 Reporters Without Borders (RSF) (Novinarji brez meja), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Začetek odločilnega desetletja za novinarstvo v zaostrenih 
razmerah, ki jih je povzročil koronavirus) 
33 Reporters Without Borders (RSF) (Novinarji brez meja), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Začetek odločilnega desetletja za novinarstvo v zaostrenih 
razmerah, ki jih je povzročil koronavirus) 
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pomena za zagotavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, temveč tudi za zaščito 
demokratičnih držav, ki temeljijo na načelih pravne države.

Poročevalka se strinja, da je v vse več državah po svetu ena največjih groženj uredniški 
neodvisnosti prevzem medijev, tj. oblika nadzora nad mediji, ki ga s pomočjo sistematičnih 
ukrepov pridobijo vlade in vplivne interesne skupine34. V zvezi s tem odločno pozdravlja, da 
namerava Komisija v svoje letno poročilo o stanju na področju pravne države v EU vključiti 
posebno poglavje o spremljanju medijske svobode in pluralnosti. V zvezi z vplivom 
pandemije covida-19 na svobodo medijev poročevalka ugotavlja, da so se v tej krizi še bolj 
pokazale sistemske pomanjkljivosti v številnih državah, in obžaluje, da je več vlad razmere 
izkoristilo kot priložnost za uveljavljanje izrednih predpisov in omejitev, ki novinarjem 
otežujejo delo, da obveščajo javnost in zahtevajo odgovornost tistih, ki so na oblasti.

Politična neodvisnost medijev 

Poročevalka poudarja, da glede na vse bolj zaskrbljujoče pomanjkanje neodvisnosti pri 
upravljanju javnih medijev in njihovem financiranju potrebujemo pravni okvir za nadzor nad 
delovanjem ponudnikov javnih medijskih storitev. To bi moralo vključevati preverjanje, ali 
izpolnjujejo merila preudarnega upravljanja in financiranja na podlagi nalog in ali njihove 
storitve izpolnjujejo pričakovanja glede poštenega in etičnega novinarstva, ki temelji na 
dejstvih. Poročevalka obžaluje, da je v nekaterih državah članicah javna radiotelevizija 
postala primer propagande ene politične stranke in vsebuje sovražni govor ter pristranski, 
provladni diskurz, ki izključuje opozicijo in manjšinske skupine iz družbe in celo spodbuja 
nasilje. Javni mediji bi morali biti neodvisni od političnega vmešavanja zaradi svoje 
nenadomestljive vloge, vlade držav članic pa bi se morale vzdržati morebitnih poskusov 
njihovega nadzora. 

Zaščita novinarjev 

Poročevalka meni, da sta varnost novinarjev in boj proti nekaznovanju za kazniva dejanja, 
povzročena proti njim, bistvena za zagotavljanje temeljne pravice do svobode izražanja. Delo 
novinarjev in medijskega osebja je vedno bolj okrnjeno zaradi negotovosti in strahu. 
Ugotovitve iz letnega poročila platforme Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost 
novinarjev za leto 2020 so pokazale, da se v zadnjih letih nasilje nad novinarji in njihovo 
ustrahovanje nadaljujeta in sta še vedno zaskrbljujoča. Zato je še naprej bistveno, da EU in 
države članice prednostno obravnavajo zaščito novinarjev in da države članice z vsemi 
sredstvi preprečijo nekaznovanost za kazniva dejanja, ki so povezana z novinarstvom, saj naj 
bi bilo po poročanju OVSE rešenih manj kot 15 % umorov novinarjev, kar pomeni, da večina 
teh kaznivih dejanj ostane nekaznovana. 

Na nacionalni ravni v državah članicah EU je mogoče še vedno zaslediti le malo posebnih 
zakonskih ali političnih okvirov za zaščito novinarjev in medijskih delavcev pred nasiljem, 
grožnjami in ustrahovanjem. Zato je učinkovita zaščita še toliko bolj nujna. V zvezi s tem 
poročevalka opozarja, da je Evropski parlament Komisijo pozval, naj pripravi predloge za 
preprečevanje t. i. strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti, da bi neodvisne medije 

34 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Svetovni trendi na področju svobode izražanja in razvoja medijev: globalno poročilo 2017/2018), Pariz
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zaščitili pred neutemeljenimi tožbami v EU, s katerimi jih skušajo utišati ali ustrahovati. 

Finančni in gospodarski pritisk 

Poročevalka poudarja, da se položaj neodvisnega novinarstva, ki se sooča s finančnim in 
gospodarskim pritiskom zaradi gospodarske krize in trenutnih motenj, ki jih povzroča 
tehnološki razvoj, še slabša zaradi uničujočih družbenih in gospodarskih posledic pandemije 
za medijski sektor. Eden od glavnih vzrokov za medijske prevzeme je še vedno finančni 
pritisk. Trendi kažejo, da sta oslabljena neodvisnost medijev in znižanje poklicnih standardov 
novinarstva neločljivo povezana s povečanim gospodarskim pritiskom35. Novinarji in drugi 
medijski akterji so lahko zaradi negotovih delovnih pogojev izpostavljeni neutemeljenim 
pritiskom, da bi se oddaljili od sprejete novinarske etike in standardov.36 Poročevalka meni, 
da je zato nadvse pomembno, da v naslednjem večletnem finančnem okviru (2021–2027) 
ustanovimo stalni evropski sklad za neodvisno novinarstvo. 

Sovražni govor

Kljub vseprisotnosti sovražnega govora v nespletnem in spletnem okolju ter široki uporabi 
tega izraza v pravnih, političnih in akademskih krogih še vedno poteka razprava o njegovem 
področju uporabe in o tem, kako bi ga bilo treba obravnavati. Če za boj proti sovražnemu 
govoru potrebujemo regulativni okvir, bi moral biti ta okvir po mnenju poročevalke celovit in 
strateško diferenciran, da bi se lahko proti sovražnemu govoru učinkovito borili37. Regulativni 
okvir je treba dopolniti tudi z okvirom za ukrepe, ki niso pravne narave. Poročevalka ponovno 
poziva države članice, naj obsodijo in sankcionirajo kazniva dejanja iz sovraštva, sovražni 
govor in prevalitev krivde, ki jih na vseh ravneh in v vseh vrstah medijev izvajajo politiki in 
javni uslužbenci. Prav tako poudarja, da splošna nekaznovanost, ki negativno vpliva na 
medsebojne stike v digitalnem okolju, še povečuje možnost za spletne napade in 
nadlegovanje. Poudarja tudi, da je nadvse pomembno, da preučimo vlogo medijev in platform 
družbenih medijev pri razširjanju sovražnega govora. Poročevalka je seznanjena s kritikami v 
zvezi z več zakonodajnimi pobudami na nacionalni ravni, pri katerih se v prizadevanjih za boj 
proti sovražnemu govoru ni ustrezno upoštevala svoboda izražanja38. Poudarja, da je treba 
posebno pozornost nameniti napetostim med upravičeno svobodo izražanja in neutemeljeno 
dopustnostjo sovražnega govora.

Dezinformacije 

Po mnenju nekaterih strokovnjakov so državljani v digitalnem okolju izpostavljeni tako 
imenovani informacijski zmešnjavi, v kateri soobstajajo pomanjkljive in zlonamerne 

35 UNESCO, 2018, World Trends in Freedom of Expression and Media Development:2017/2018 Global Report 
(Svetovni trendi v zvezi s svobodo izražanja in razvojem medijev: globalno poročilo 2017/2018). 
36 FRA, 2016, Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU (Nasilje, 
grožnje in pritiski, ki so jim izpostavljeni novinarji in drugi medijski akterji v EU). 
37 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Svet 
Evrope proti sovražnemu govoru na spletu: pristojnosti in izzivi),  
38 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (Branje 
med vrsticami in številkami: analiza prvih poročil NetzDG), Internet Policy Review 8(2), 2019.
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informacije ter dezinformacije39. Izkazalo se je, da je ta zmešnjava velik izziv za Evropo, saj 
slabo vpliva na evropske vrednote, demokratične sisteme in integriteto volitev40. Zaradi 
večplastnosti dezinformacij na spletu prizadevanja za boj proti njim obsegajo različne vrste 
odzivov, akterjev in ciljev. Poročevalka je seznanjena z vlogo Komisije, ki nadzoruje pripravo 
prostovoljnega „samoregulativnega“ kodeksa ravnanja glede dezinformacij, in pozdravlja 
pobudo Komisije za predstavitev akcijskega načrta za evropsko demokracijo, ki je med 
drugim namenjen boju proti dezinformacijam. V zvezi s tem opozarja, da platforme družbenih 
medijev niso zgolj pasivne platforme, in poudarja njihovo vse večjo vlogo pri uvajanju 
oglaševanja in objave vsebin na podlagi algoritmov, hkrati pa meni, da bi bilo treba to vlogo 
bolje odražati in opredeliti na regulativnem področju. Poročevalka se strinja, da mora biti boj 
proti dezinformacijam povsem skladen s pravico do svobode izražanja in drugimi pravicami, 
ki jih zagotavlja mednarodno in regionalno pravo s področja človekovih pravic41, in da 
morajo vlade držav članic zagotoviti, da so ukrepi za boj proti dezinformacijam nujni, 
sorazmerni in predmet rednega nadzora,42 zlasti v okviru boja proti dezinformacijam o 
covidu-19. 

39 Claire Wardle in Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Informacijska zmešnjava: v smeri interdisciplinarnega okvira za raziskave in 
oblikovanje politik), poročilo Sveta Evrope DGI (2017)09, str. 20.
40 Roberto Viola, 2019, Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Spletne dezinformacije: velik 
izziv za Evropo), v Digital Single Market, Evropska komisija, Bruselj. 
41 UNESCO, 2019, Elections and media in digital times (Volitve in mediji v digitalni dobi), v izdaji Focus, World 
Trends in Freedom of Expression and Media Development (Svetovni trendi na področju svobode izražanja in 
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in 
vloga platform
(2020/2009(INI))

Pripravljavka mnenja (*): Diana Riba i Giner

(Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika)

POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da je treba za boj proti dezinformacijam in napačnim informacijam, povrnitev 
zaupanja v medije in preprečevanje groženj demokratičnim političnim procesom, v 
sodelovanju z državami članicami in organizacijami civilne družbe oblikovati celovito 
strategijo za medijsko in informacijsko pismenost, da bi bili vsi v EU sposobni 
prepoznati vire novic in kritično presojati medijsko vsebino, razlikovati med 
uredniškimi in komercialnimi vsebinami ter prepoznati razliko med mnenjem in 
dejstvom; meni, da so medijske organizacije in organizacije civilne družbe nujne za 
spodbujanje medijske pismenosti in preprečevanje širitve sovražnega govora;

2. poudarja, da se medijska svoboda v zadnjih desetih letih v Evropi zelo zmanjšuje, pri 
čemer se mediji soočajo z izzivi, ki so razvidni iz sodnih primerov, uradnih preiskav in 
poročil evropskih institucij in nevladnih organizacij; meni, da je mogoče ta upad sicer 
pripisati vrsti pravnih, političnih in gospodarskih dejavnikov, vendar morajo institucije 
EU spoštovati in zaščititi temeljni pravici medijske svobode in pluralnosti kot ključnih 
stebrov demokracije, vključenih v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;

3. poziva Komisijo in države članice, naj se bolj borijo proti dezinformacijam in napačnim 
informacijam, katerih namen je spodkopavanje zaupanja v evropske demokratične 
temelje, in jih opredelijo kot grožnjo Evropski uniji in njenim državam članicam ter naj 
predlagajo ustrezno povečanje finančnih in kadrovskih virov za boj proti temu pojavu;

4. pozdravlja nedavni začetek delovanja evropske opazovalnice digitalnih medijev, tj. 
platforma, ki omogoča povezovanje preverjevalcev dejstev in raziskovalcev ter 
zagotavlja informacije medijskim strokovnjakom, učiteljem in posameznikom za boljše 
razumevanje lažnih novic; je prepričan, da bo nova opazovalnica prispevala k zbiranju 
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najboljših praks in prilagajanju programov za medijsko pismenost v skladu z 
najnovejšimi ugotovitvami; zahteva, da se informacije v zvezi z javno varnostjo 
predstavijo jasno in enostavno, vključno z dostopnim in uporabnim formatom za 
invalide;

5. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami, državami 
kandidatkami in organizacijami civilne družbe pripravi učne načrte za informacijsko, 
medijsko in podatkovno pismenost ter ozaveščenost o algoritmih ter naj s pomočjo 
formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter vseživljenjskega učenja 
doseže vse prebivalce teh držav; meni, da bi morali imeti novinarji tudi dostop do 
ustreznega usposabljanja in da je mogoče to doseči z usposabljanjem na delovnem 
mestu in usposabljanjem, ki ga nudijo šole za novinarstvo; meni, da ima lahko akcijski 
načrt za digitalno izobraževanje vlogo pri spodbujanju teh pobud, če je med njegovimi 
prednostnimi nalogami tudi medijska pismenost;

6. poziva, naj se medijska pismenost vključi in integrira v druge programe EU, s katerimi 
se podpirajo izobraževanje in mediji, saj je orodje za vključenost in spodbujanje ljudi k 
razvoju kritičnega razmišljanja;

7. poudarja, kako pomembno je, da se na spletu in drugje zagotovi medijska pluralnost, ki 
je trenutno v veliki nevarnosti zaradi pretirane koncentracije lastništva nad mediji, in 
opozarja, da lahko to privede do tega, da prevladujoči akterji v medijskem sektorju 
obveščanje izkoristijo za svoje politične, družbene in komercialne cilje ter ogrozijo 
demokratično konkurenco, tudi na lokalni in regionalni ravni; poziva k enakim 
konkurenčnim pogojem in pravni jasnosti, da se zagotovijo kakovost, raznolikost in 
zanesljivost razpoložljivih informacij ter priznava, da javni organi ne smejo omejevati 
svobode izražanja ter morajo sprejeti pravni in politični okvir za spodbujanje razvoja 
svobodnih in pluralnih medijev; ponavlja, da morajo biti informacije o lastništvu nad 
mediji in njihovih virih financiranja pregledne ter enostavno dostopne splošni javnosti, 
da se spodbudi splošno zaupanje v medije;

8. poudarja, da medijski delavci in umetniki pogosto delajo v negotovih razmerah, kar 
zadeva njihovo pogodbo, plačo in socialna jamstva, zato težko učinkovito opravljajo 
svoje delo, kar ovira medijski pluralizem in svobodo; poziva Komisijo, naj si v tesnem 
sodelovanju z državami članicami prizadeva za izboljšanje položaja in delovnih pogojev 
umetnikov;

9. je prepričan, da je nediskriminatorno, celovito in uravnoteženo medijsko poročanje 
bistvenega pomena za svobodno in dobro obveščeno družbo v Evropi; poziva Komisijo 
in države članice, naj se zavzemajo za medijsko okolje, ki bo vključujoče in bo 
spoštovalo enakost spolov in v katerem bodo ustvarjalne funkcije in položaje odločanja 
zasedale ženske, pripadniki manjšin, migranti in begunci ter pripadniki skupnosti 
LGBTI+ in invalidi, ter naj podpirajo večjezične medijske projekte brez ovir, ki bodo 
prispevali k zmanjšanju stereotipov v medijih;

10. meni, da bi morala v boju proti dezinformacijam in napačnim informacijam vedno 
prevladati temeljna načela dostopa do informacij in zlasti svoboda izražanja, vključno z 
umetniško svobodo, v okviru točnosti, neodvisnosti, pravičnosti, zaupnosti, humanosti, 
odgovornosti in preglednosti; je zaskrbljen zaradi primerov, ko vlade pod pretvezo, da 
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se borijo proti dezinformacijam, spodkopavajo svobodo izražanja, vključno z umetniško 
svobodo; priznava pravico do umetniške svobode in meni, da je treba nanjo opozoriti v 
širšem okviru temeljnih svoboščin in svobode izražanja; poudarja, da je treba svobodo 
umetniškega izražanja vključiti med posebne cilje programa Ustvarjalna Evropa 2021–
2027;

11. meni, da mora vsak prihodnji mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in 
temeljne pravice vključevati medijsko svobodo, vključno z umetniško svobodo, saj je to 
temelj demokratičnih sistemov;

12. želi spomniti, da ni demokracije brez neodvisnih, nepristranskih, profesionalnih in 
odgovornih medijev, katerih naloga je obveščati in spodbujati razpravo; poudarja, da 
imajo nacionalni, regionalni in lokalni mediji, zlasti javni, pomembno nalogo, da služijo 
javnemu interesu in ustrezno odražajo kulturno, jezikovno, socialno in politično 
raznolikost naše družbe ter ljudi izčrpno obveščajo o vseh temah, ki so pomembne za 
njihovo vsakdanje življenje, vključno z neodvisnim in objektivnim obveščanjem o 
politikah in zadevah EU. ugotavlja, da se v nekaterih državah članicah ta raznolikost ne 
odraža ustrezno in da mediji niso ustrezno in objektivno poročali o politikah EU; 
vztraja, da se to popravi;

13. poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami in organizacijami 
civilne družbe razvije celovito sektorsko strategijo, ki bo zagotavljala pravičen dostop 
do zaupanja vrednih virov informacij, in podpre večjo neodvisnost medijev in kakovost 
novinarstva, tudi z oživitvijo lokalnih informativnih ekosistemov; poudarja, da bo ta 
strategija pripomogla k učinkovitemu boju proti širjenju dezinformacij in napačnih 
informacij, tudi med volilnimi kampanjami;

14. poudarja, da so mediji kritično javno dobro, ki posameznikom omogoča, da sprejemajo 
informirane odločitve; zato poudarja, da je dostop do informacij in kakovostnega 
novinarstva bistvenega pomena za demokracijo; ponovno poudarja, kako pomembno je, 
da novinarje in novinarske vire zaščitimo; poziva Komisijo, naj v ustrezne projekte in 
programe, ki jih financira EU, vključi študij in tečaje neodvisnega novinarstva;

15. meni, da državni posegi v uredniške politike ali komercialni pritiski nanje ogrožajo 
svobodno novinarstvo in demokratično razpravo; meni, da sta varovanje medijske 
svobode in (pod določenimi pogoji) prevzemanje uredniške odgovornosti pomembna 
tudi v smislu zagotavljanja informacij na večjih platformah, ki neposredno ali prek 
uporabnikov objavljajo ali predvajajo novice in oddaje; poudarja, da morajo organi in 
spletne platforme bolje sodelovati med seboj in se zoperstaviti sovražnemu govoru; želi 
spomniti, da direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah vsebuje predpise, ki urejajo 
reševanje vprašanj sovražnega govora, zaščito mladoletnikov, neodvisnost nacionalnih 
medijskih regulatorjev, preglednost, obveznost medijske pismenosti in oglaševanje; 
ponavlja, da mora biti izvajanje in izvrševanje te direktive pregledno in se mora 
ocenjevati, da se bo medijska svoboda zagotavljala na dolgi rok;

16. je zelo zaskrbljen zaradi stanja v nekaterih državah članicah, v katerih so uvedli 
medijske zakone, ki dopuščajo več političnega vmešavanja, zaradi česar so morali javni 
ali zasebni mediji opustiti načelo nepristranskosti, kot med drugim dokazuje lestvica 
novinarske svobode za leto 2020, ki jo je objavila organizacija Novinarji brez meja;
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17. poziva države članice, naj zagotovijo večjo osebno varnost novinarjev, zlasti 
preiskovalnih novinarjev; poudarja, da je žvižgaštvo bistven element preiskovalnega 
novinarstva; vztraja, da je treba novinarje, kadar delujejo v javnem interesu, pravno 
zaščititi, ne pa jih pravno preganjati; poudarja, da ustrahovanje novinarjev, tudi na 
spletu, ogroža svobodo izražanja; poudarja, da je zaščita novinarskih virov še posebej 
pomembna; poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo njihovi pravni okviri in 
prakse na področju kazenskega pregona novinarjem in medijskim delavcem zagotavljali 
podporo, zaščito in pomoč; ponovno poziva Komisijo, naj predlaga direktivo proti 
strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti;

18. poziva države članice in medijske organizacije, naj poskrbijo, da bodo lahko novinarji 
svoje delo opravljali po najvišjih standardih, zato naj zagotovijo pravično plačilo, dobre 
delovne pogoje, zaščito novinarskih virov, uredniško podporo za novinarsko 
raziskovanje in neodvisno uredniško delo, in sicer s stalnim kakovostnim 
usposabljanjem za pogodbene in samostojne medijske delavce, saj so to osnovni pogoji 
za uravnoteženo poročanje na podlagi dejstev;

19. poziva Komisijo, naj poveča neposredno in posredno podporo kakovostnemu 
novinarstvu in neodvisnim medijskim organizacijam z zagotavljanjem neodvisnega 
tržnega načela; poudarja, da so se mediji že dolgo pred pandemijo covida-19 soočali s 
sistematičnim nedelovanjem trga, ki onemogoča vzdržnost kakovostnega novinarstva, 
zlasti na manjših trgih, tudi lokalnih in regionalnih medijskih trgih; meni, da bi bilo 
treba med pandemijo covida-19 medijskemu sektorju nameniti dodatno podporo, saj je 
dostop do informacij bistven del boja proti tej pandemiji;

20. meni, da je bistveno, da ustvarimo ustrezno okolje in enake konkurenčne pogoje, če 
želimo zmanjšati moteče učinke poslovnega modela prevladujočih spletnih platform, ki 
so prispevale k premiku občinstva in oglaševanja na spletu; poudarja, da je oglaševanje 
na internetu vse bolj natančno usmerjeno, prihodki od oglaševanja pa so vse bolj 
standardizirani, kar v glavnem koristi spletnim platformam, to pa pomeni, da morajo 
medijske storitve uvesti nove in inovativne ponudbe; poudarja, da bi pravilni pristop 
med drugim pomenil podobno obravnavo spletnega in nespletnega okolja, tudi glede 
oglaševanja in obdavčitve; meni, da je treba konkurenčno pravo EU na digitalnem trgu 
posodobiti, poudarja, da je treba povečati odgovornost in posodobiti okvir odgovornosti 
za spletne platforme; meni, da morajo spletne platforme, ki delujejo kot vratarji, 
poskrbeti, da bodo zaupanja vredne kakovostne medijske vsebine enostavno dostopne in 
se ne bodo omejevale; meni, da bi morali biti ukrepi teh platform prilagojeni ustreznim 
trgom in upoštevati nacionalne predpise glede jezika in regionalne jezike; poudarja pa, 
da bi morale biti nove obveznosti sorazmerne in da bi bilo treba pri njihovem 
praktičnem izvajanju upoštevati tržni delež in finančno zmogljivost posameznega 
ponudnika, da bi izenačili konkurenčne pogoje ter spodbujali konkurenčnost, ne pa je 
zavirali;

21. poudarja, da so lokalne medijske organizacije ključne strukture za spodbujanje, 
ustvarjanje in širjenje informacij in dejstev v zvezi z lokalnimi in manjšinskimi 
umetniškimi in kulturnimi dogodki; meni, da so pomembne za ohranjanje medijskega 
pluralizma in večkulturnega okolja v Evropi; meni, da bi bilo treba lokalne medijske 
hiše kot deležnike vključiti tudi v programe EU, ki so namenjeni spodbujanju 
novinarstva in medijske pismenosti, ter poziva države članice, naj jim zagotovijo 
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ustrezno podporo, da bodo lahko uresničevali svojo izobraževalno in kulturno vlogo;

22. priznava, da je internet novi digitalni skupni vir informacij in ljudem omogoča nov 
način za udeležbo, razpravo, oblikovanje mnenj in izmenjavo informacij; poudarja, da 
imajo odločitve medijskih platform, na primer o standardih njihove skupnosti ali 
algoritmih za priporočanje, velike posledice za uveljavljanje svobode izražanja in 
pravice do prejema nepristranskih informacij ter za medijsko svobodo, pluralnost in 
demokracijo; poziva, naj se v EU zagotovijo zaščitni ukrepi, da bodo platforme 
spoštovale temeljne pravice in svobodo govora;

23. poudarja, da morajo države članice preprečiti cenzuriranje javnih medijev in politični 
vpliv nanje, saj morajo biti javni mediji pluralni in morajo dobro obveščati javnost, pri 
tem pa odražati kulturno in politično raznolikost; poziva vlade držav članic, naj se ne 
vmešavajo v uredniške odločitve;

24. želi spomniti na sklepe Sveta iz leta 2018 o krepitvi evropskih vsebin v digitalnem 
gospodarstvu, v katerem Svet priznava, da so sektorji oblikovanja vsebin in drugi 
sektorji na področju kulture in ustvarjanja temeljni steber evropskega socialnega in 
gospodarskega razvoja.
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ECR Lucia Duriš Nicholsonová, Assita Kanko

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

5 -
ID Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino

Verts/ALE Patrick Breyer

GUE/NGL Clare Daly

NI Milan Uhrík

7 0
ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Tom Vandendriessche

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga 
Wiśniewska

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


