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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti dezinformacím a zavádějícím informacím, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokracii je třeba přijmout komplexní strategii EU v oblasti mediální a informační 
gramotnosti, která bude vypracována ve spolupráci s členskými státy a organizacemi 
občanské společnosti a jejímž cílem bude vybavit občany EU schopností kritického 
myšlení potřebnou k rozpoznání zdroje zpráv, k posouzení mediálního obsahu, 
pochopení rozdílu mezi redakčním obsahem a obchodními sděleními a rozeznání 
rozdílu mezi názorem a skutečností; domnívá se, že sdělovací prostředky a organizace 
občanské společnosti mají klíčovou roli při zvyšování mediální gramotnosti a prevenci 
šíření nenávistných projevů;

2. zdůrazňuje, že v celé Evropě se v posledních deseti letech rychle zhoršuje svoboda 
sdělovacích prostředků, které čelí problémům, na něž upozorňují soudní spory, oficiální 
vyšetřování, zprávy orgánů a institucí EU a nevládních organizací; domnívá se, že tato 
zhoršující se situace vyplývá z celé škály právních, politických a hospodářských 
faktorů, a proto orgány a instituce EU musí respektovat a chránit svobodu a pluralitu 
sdělovacích prostředků jakožto základní práva, která představují hlavní pilíř 
demokracie, jak se uvádí v Listině základních práv Evropské unie;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby intenzivněji bojovaly proti dezinformacím 
a zavádějícím informacím, jež se snaží podrýt důvěru v evropské demokratické základy, 
aby je rozpoznaly jako hrozbu pro Evropskou unii a její členské státy a aby navrhly 
adekvátní zvýšení finančních a lidských zdrojů na boj proti tomuto jevu;

4. vítá, že nedávno bylo do provozu uvedeno evropské středisko pro sledování digitálních 
médií, což je platforma, která propojuje ověřovatele údajů a výzkumné pracovníky 
a poskytuje informace pracovníkům ve sdělovacích prostředcích, učitelům 
a jednotlivcům k tomu, aby lépe porozuměli fenoménu falešných zpráv; věří, že toto 
středisko pomůže shromažďovat osvědčené postupy a vytvářet programy mediální 
gramotnosti šité na míru podle posledních zjištění; žádá, aby byly informace týkající se 
veřejné bezpečnosti přinášeny jasnou a jednoduchou formou, včetně přístupných 
a použitelných formátů pro osoby se zdravotním postižením;

5. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy, kandidátskými zeměmi 
a organizacemi občanské společnosti vypracovala osnovy pro informační, mediální 
i datovou gramotnost,  které by zahrnovaly taktéž fungování algoritmů, a oslovila 
všechny občany těchto zemí prostřednictvím formálního, neformálního a informálního 
vzdělávání a celoživotního učení; domnívá se, že novináři by měli mít rovněž přístup 
k odpovídající odborné přípravě a že toho lze dosáhnout prostřednictvím odborné 
přípravy na pracovišti a vzděláváním na školách zaměřených na žurnalistiku; domnívá 
se, že aktualizovaný akční plán digitálního vzdělávání může pomoci s podporou těchto 
iniciativ, pokud je jednou z jeho priorit i mediální gramotnost;

6. žádá, aby byla mediální gramotnost zjednodušena a zahrnuta do jiných programů EU, 
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které podporují vzdělávání a sdělovací prostředky jako nástroj k inkluzi, a aby byli lidé 
podněcováni k tomu, aby rozvíjeli své kritické myšlení;

7. zdůrazňuje, že je důležité zajistit pluralitu sdělovacích prostředků na internetu i mimo 
něj, která je v současné době vážně ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, a poukazuje na to, že to zase může vést k tomu, že 
dominantní aktéři v odvětví médií budou využívat informace k politickým, sociálním 
a komerčním cílům a představovat tak hrozbu pro demokratickou hospodářskou soutěž, 
a to i na místní a regionální úrovni; vyzývá k rovným podmínkám a k právní jasnosti, 
aby byla zajištěna kvalita, rozmanitost a spolehlivost dostupných informací, a uznává, 
že veřejné orgány mají jak povinnost neomezovat svobodu projevu, tak pozitivní 
povinnost přijmout právní a politický rámec, který vytvoří podmínky pro rozvoj 
svobodných a pluralitních sdělovacích prostředků; připomíná, že je třeba, aby byly 
informace o vlastnictví sdělovacích prostředků a jejich zdrojích financování 
transparentní, a potvrzuje, že tyto informace by měly být  snadno přístupné široké 
veřejnosti, aby byla obnovena atmosféra důvěry ve sdělovací prostředky;

8. zdůrazňuje, že lidé pracující v mediálním oboru a umělci mají často nejisté podmínky, 
pokud jde o smlouvy, platy a sociální záruky, což jim brání účinně vykonávat jejich 
práci, a tím i ohrožuje pluralitu a svobodu sdělovacím prostředků; žádá Komisi, aby 
v úzké spolupráci s členskými státy usilovala o zlepšení postavení a pracovních 
podmínek umělců;

9. zdůrazňuje svůj názor, že nediskriminační, komplexní a vyvážené zpravodajství ve 
sdělovacích prostředcích je zásadní pro svobodnou a dobře informovanou společnost 
v Evropě; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly mediální prostředí, které je 
inkluzivní a v němž je respektována rovnost žen a mužů a zastoupeno více členů 
menšinových skupin, migrantů, uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit a osob se 
zdravotním postižením v tvůrčích a rozhodovacích pozicích, a aby propagovaly 
vícejazyčné a bezbariérové mediální projekty, což by pomohlo snížit v médiích 
stereotypy;

10. domnívá se, že v boji proti dezinformacím a zavádějícím informacím by vždy měly 
převážit základní zásady přístupu k informacím, a zejména svoboda projevu, včetně 
umělecké svobody, přičemž musí být dodrženy zásady přesnosti, nezávislosti, férovosti, 
důvěrnosti, lidskosti, zodpovědnosti a transparentnosti; je znepokojen případy, kdy 
vlády ohrožují svobodu médií, včetně umělecké svobody, pod záminkou boje proti 
dezinformacím; uznává právo na uměleckou svobodu a jeho nezbytné zdůrazňování 
v širším rámci základních svobod a svobody projevu; zdůrazňuje, že je třeba zahrnout 
svobodu uměleckého vyjádření do konkrétních cílů programu Kreativní Evropa 2021–
2027;

11. domnívá se, že v jakémkoli budoucím mechanismu EU pro demokracii, právní stát 
a základní práva musí být zakotvena svoboda sdělovacích prostředků, včetně umělecké 
svobody, jako základní pilíř demokratických systémů;

12. připomíná, že páteří každé demokracie jsou nezávislé, nestranné, profesionální 
a odpovědné sdělovací prostředky, jejichž cílem je informovat a podněcovat diskusi; 
zdůrazňuje, že vnitrostátní, regionální a místní sdělovací prostředky, a zejména 
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veřejnoprávní sdělovací prostředky, významnou měrou odpovídají za naplňování 
veřejného zájmu, adekvátní zobrazování kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování veřejnosti o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně nezávislých a objektivních informací o politice 
a záležitostech týkajících se EU; konstatuje, že v některých členských státech se tato 
rozmanitost neodráží odpovídajícím způsobem a že sdělovací prostředky neposkytují 
adekvátní a objektivní informace o politice EU; zdůrazňuje, že je nezbytné tuto situaci 
napravit;

13. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy a organizacemi občanské 
společnosti vypracovala komplexní odvětvovou strategii, která zajistí spravedlivý 
přístup k důvěryhodným zdrojům informací a podpoří úsilí o posilování nezávislých 
sdělovacích prostředků a kvalitní žurnalistiky, včetně oživení struktury místního 
zpravodajství; zdůrazňuje, že tato strategie pomůže účinně bojovat proti šíření 
dezinformací a zavádějících informací, a to i během volebních kampaní;

14. upozorňuje na to, že zpravodajská média jsou kriticky významným veřejným statkem, 
který jednotlivcům umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí; zdůrazňuje proto, že 
přístup k informacím a kvalitní žurnalistice má mimořádný význam pro demokracii; 
připomíná, že je důležité zaručit bezpečnost novinářů a ochranu jejich zdrojů; vyzývá 
Komisi, aby do náležitě financovaných projektů a programů EU zahrnula studijní obory 
a kurzy věnované nezávislé žurnalistice;

15. domnívá se, že státní zásahy nebo komerční tlak na redakční politiku podkopávají 
svobodnou žurnalistiku a demokratickou diskusi; zastává názor, že zajištění svobody 
sdělovacích prostředků a za určitých podmínek i převzetí redakční odpovědnosti platí 
také pro poskytování informací na rozsáhlých platformách, které zveřejňují nebo 
vysílají zprávy přímo nebo prostřednictvím uživatelů; zdůrazňuje, že v boji proti 
nenávistným verbálním projevům je zapotřebí lepší spolupráce mezi orgány a online 
platformami; připomíná, že ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách byla 
stanovena pravidla, která mají řešit otázky nenávistných projevů, ochrany nezletilých, 
nezávislosti vnitrostátních mediálních regulačních úřadů, transparentnosti, povinností 
souvisejících s mediální gramotností a umísťování reklamy; připomíná, že provádění 
a prosazování této směrnice by mělo být transparentní, podléhat hodnocení a usilovat 
o trvalé zajištění svobody sdělovacích prostředků i v budoucnu;

16. vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v některých členských státech, v nichž byly 
zavedeny právní předpisy týkající se sdělovacích prostředků, které umožňují větší 
politické vměšování, což vede k tomu, že jsou veřejné i soukromé sdělovací prostředky 
nuceny opustit zásadu nestrannosti, o čemž mimo jiné svědčí důkaz pocházející ze 
světového indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic za rok 2020;

17. vyzývá členské státy, aby zajistily lepší ochranu osobní bezpečnosti novinářů, 
a zejména investigativních novinářů; zdůrazňuje, že whistleblowing je podstatnou 
součástí investigativní žurnalistiky; trvá na tom, že u novinářů působících ve veřejném 
zájmu se musí uplatňovat právní ochrana namísto trestního stíhání; zdůrazňuje, že 
agresivní akty zastrašování, včetně kyberšikany, zaměřené vůči novinářům ohrožují 
svobodu projevu; zdůrazňuje mimořádný význam ochrany novinářských zdrojů; vyzývá 
členské státy k zajištění toho, aby jejich právní rámce a postupy prosazování práva 
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poskytovaly podporu, ochranu a pomoc novinářům a pracovníkům ve sdělovacích 
prostředcích; znovu vyzývá Komisi, aby navrhla směrnici namířenou proti strategickým 
žalobám proti účasti veřejnosti ve veřejné debatě;

18. vyzývá členské státy a mediální organizace, aby zaručily, aby novináři mohli vykonávat 
svou práci na nejvyšší možné úrovni, a to zajištěním spravedlivé odměny, dobrých 
pracovních podmínek, ochrany novinářských zdrojů, vydavatelské podpory 
novinářských rešerší, nezávislé redakční práce a kvalitní a soustavné odborné přípravy 
pracovníků sdělovacích prostředků pracujících na smluvním základě i pracovníků 
pracujících na volné noze, což jsou základními předpoklady vyváženého zpravodajství 
založeného na faktech;

19. vyzývá Komisi, aby zvýšila svou přímou i nepřímou podporu kvalitní žurnalistiky 
a nezávislých mediálních organizací tím, že zajistí dodržování zásady obvyklých tržních 
podmínek; poukazuje na to, že sdělovací prostředky čelily systémovému selhání trhu, 
které znemožňuje udržet kvalitní žurnalistiku, zejména na menších trzích, včetně 
místních a regionálních mediálních trhů, již dávno před vypuknutím krize způsobené 
onemocněním COVID-19; domnívá se, že dodatečná podpora poskytovaná během krize 
COVID-19 by měla být zaměřena na odvětví sdělovacích prostředků, neboť přístup 
k informacím je zásadní součástí boje proti pandemii;

20. domnívá se, že pro zmírnění negativního efektu obchodního modelu dominantních 
internetových platforem, které přispěly k tomu, že se publikum a reklama přesunuly na 
internet, je třeba vytvořit vhodné prostředí a zajistit rovné podmínky; zdůrazňuje, že 
internetová reklama je stále cílenější a výnosy z ní stále standardizovanější, především 
ve prospěch online platforem, z čehož vyplývá, že mediální služby mají zapotřebí 
poskytnout nové a inovativní nabídky; zdůrazňuje, že takovýto vhodný rámec by mimo 
jiné znamenal, že online prostředí by muselo být posuzováno podobně jako offline 
prostředí, a to i pro účely reklamy a zdanění; zdůrazňuje, že je důležité aktualizovat 
právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže na digitálním trhu a dále rozšířit 
povinnosti a aktualizovat rámec odpovědnosti online platforem; domnívá se, že online 
platformy, které působí jako subjekty kontrolující poskytování obsahu, musí zajistit, aby 
byl důvěryhodný kvalitní mediální obsah snadno dostupný a nebyl narušen; domnívá se, 
že opatření přijatá těmito platformami by měla být přizpůsobena jednotlivým trhům a 
měla by dodržovat vnitrostátní jazykové předpisy a regionální jazyky; zdůrazňuje však, 
že nové povinnosti by měly být přiměřené a jejich praktické provádění by mělo 
odpovídat podílu na trhu a finančním kapacitám příslušných poskytovatelů, aby 
pomohly nastavit rovné podmínky a podnítit soutěž, nikoli aby ji udusily;

21. zdůrazňuje, že místní a komunitní mediální organizace hrají klíčovou roli při propagaci, 
tvorbě a šíření informací a zpráv o místních a menšinových uměleckých a kulturních 
akcích; považuje tyto klíčové struktury za důležitý nástroj pro zachování plurality 
sdělovacích prostředků a multikulturního prostředí v Evropě; domnívá se, že komunitní 
sdělovací prostředky by měly být rovněž zapojeny jako zainteresované strany do 
programů EU, které jsou zaměřené na podporu žurnalistiky a mediální gramotnosti, 
a vyzývá členské státy, aby jim poskytovaly odpovídající podporu a zajišťovaly tak 
plnění jejich vzdělávací a kulturní úlohy;

22. považuje internet za nový všeobecný digitální zdroj informací, který občanům dává 
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nové příležitosti k účasti, diskusi, utváření názorů a sdílení informací; poukazuje na to, 
že mediální platformy přijímají rozhodnutí – např. o svých komunitních normách nebo 
algoritmech pro zobrazování doporučení –, která mají značný vliv na výkon svobody 
projevu, právo na objektivní informace, svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků 
a demokracii; vyzývá EU, aby pro platformy zajistila záruky s cílem dodržovat základní 
práva a svobodu slova;

23. zdůrazňuje, že členské státy musí zaručit, že veřejnoprávní sdělovací prostředky 
nebudou podléhat cenzuře a politickému vlivu, neboť mají povinnost být pluralitní 
a informovat veřejnost a zároveň odrážet kulturní a politickou rozmanitost; naléhavě 
vyzývá vlády členských států, aby nezasahovaly do redakčních rozhodnutí;

24. připomíná závěry Rady z roku 2018 o intenzivnějším poskytování evropského obsahu 
v rámci digitální ekonomiky, které uznávají relevantnost obsahu vytvářeného 
sdělovacími prostředky „i ostatními kulturními a tvůrčími odvětvími“ jakožto „hlavní 
pilíř sociálního a ekonomického rozvoje Evropy“.
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