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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης 
πληροφόρησης, την αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης και 
την αντιμετώπιση των απειλών κατά της δημοκρατίας απαιτείται μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική της ΕΕ για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με 
στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους στην ΕΕ να εντοπίζουν πηγές ειδήσεων και να 
αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, να κατανοούν τη διαφορά 
μεταξύ συντακτικού και εμπορικού περιεχομένου και να αναγνωρίζουν τη διαφορά 
μεταξύ απόψεων και γεγονότων· πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών έχουν καίρια σημασία για την υποστήριξη του 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και βοηθούν στην πρόληψη της διάδοσης της 
ρητορικής μίσους·

2. τονίζει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σημείωσε ταχεία επιδείνωση σε 
ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας και αντιμετωπίζει 
προκλήσεις που έχουν υπογραμμιστεί στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων, επίσημων 
ερευνών και εκθέσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων· πιστεύει ότι, ενώ η επιδείνωση μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά νομικών, 
πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
σεβαστούν και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης ως ζωτικό πυλώνα της δημοκρατίας, που 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης, οι οποίες 
αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά δημοκρατικά θεμέλια, 
να τις αντιμετωπίζουν ως απειλή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
καθώς και να προτείνουν επαρκή αύξηση των χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
για την καταπολέμηση του φαινομένου·

4. επικροτεί την πρόσφατη δρομολόγηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 
Ψηφιακά Μέσα, μιας πλατφόρμας με στόχο να στηρίξει τη δικτύωση των ελεγκτών 
γεγονότων και των ερευνητών και να προσφέρει ενημέρωση σε επαγγελματίες των 
μέσων ενημέρωσης, διδάσκοντες και πολίτες, ώστε να τους βοηθήσει να κατανοούν 
καλύτερα τις ψευδείς ειδήσεις· πιστεύει ότι το Παρατηρητήριο θα βοηθήσει να 
συγκεντρωθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να προσαρμοστούν τα προγράμματα 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης με γνώμονα τα πλέον πρόσφατα ευρήματα· ζητεί 
να παρουσιάζεται η ενημέρωση που αφορά τη δημόσια ασφάλεια με τρόπο σαφή και 
απλό, συμπεριλαμβανομένων μορφοτύπων που είναι προσβάσιμοι και μπορούν αν 
χρησιμοποιηθούν από άτομα με αναπηρία·

5. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να αναπτύξουν προγράμματα 
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εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης 
και τα δεδομένα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους αλγορίθμους, καθώς και να 
προσεγγίσουν όσους ζουν στις εν λόγω χώρες μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης, και μέσω της διά βίου μάθησης· θεωρεί ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει 
επίσης να έχουν πρόσβαση σε επαρκή κατάρτιση και ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί 
τόσο μέσω της κατάρτισης στον χώρο εργασίας όσο και μέσω της κατάρτισης που 
προσφέρουν οι σχολές δημοσιογραφίας· πιστεύει ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στη διευκόλυνση αυτών 
των πρωτοβουλιών, εφόσον ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνεται 
στις προτεραιότητές του·

6. ζητεί να εξορθολογιστεί και να ενσωματωθεί ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης σε 
άλλα προγράμματα της ΕΕ, τα οποία υποστηρίζουν την εκπαίδευση και τα μέσα 
ενημέρωσης ως εργαλείο για την ένταξη των ανθρώπων και την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης·

7. τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης εντός και 
εκτός διαδικτύου, η οποία επί του παρόντος απειλείται σοβαρά λόγω της υπερβολικής 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, και επισημαίνει ότι αυτό 
μπορεί με τη σειρά του να έχει ως αποτέλεσμα κυρίαρχοι παράγοντες στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για την επιδίωξη πολιτικών, 
κοινωνικών και εμπορικών στόχων και να αποτελέσει απειλή για τον δημοκρατικό 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· ζητεί ίσους όρους 
ανταγωνισμού και νομική σαφήνεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η 
ποικιλομορφία και η αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών και αναγνωρίζει ότι οι 
δημόσιες αρχές έχουν τόσο το καθήκον να μην περιορίζουν την ελευθερία της 
έκφρασης όσο και τη θετική υποχρέωση να υιοθετήσουν ένα νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο που θα προωθεί την ανάπτυξη ελεύθερων και πλουραλιστικών μέσων 
ενημέρωσης· υπενθυμίζει την ανάγκη για διαφανή πληροφόρηση σχετικά με το 
καθεστώς ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και τις πηγές χρηματοδότησής τους και 
επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες στο 
ευρύ κοινό, ώστε να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στα μέσα ενημέρωσης·

8. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και οι 
καλλιτέχνες συχνά εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες όσον αφορά τα συμβόλαια, 
τους μισθούς και τις κοινωνικές εγγυήσεις, γεγονός που υπονομεύει την ικανότητά τους 
να εργάζονται αποτελεσματικά και, συνεπώς, λειτουργεί ως τροχοπέδη για την 
πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιώσει το καθεστώς και τις 
συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών·

9. υπογραμμίζει την άποψη ότι μια χωρίς διακρίσεις, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη 
κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για μια ελεύθερη και καλά 
πληροφορημένη κοινωνία στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν μέσα ενημέρωσης χωρίς αποκλεισμούς με σεβασμό της ισότητας των 
φύλων, στα οποία θα κατέχουν δημιουργικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων μέλη 
μειονοτικών ομάδων, μετανάστες και πρόσφυγες, μέλη των κοινοτήτων ΛΟΑΔΜ+ και 
άτομα με αναπηρία, καθώς και να στηρίξουν τα πολυγλωσσικά και προσβάσιμα έργα 
στα μέσα ενημέρωσης, γεγονός που με τη σειρά του θα συνεισφέρει στη μείωση των 
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στερεοτύπων στα μέσα ενημέρωσης·

10. θεωρεί ότι στον αγώνα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της 
εσφαλμένης πληροφόρησης θα πρέπει να επικρατούν πάντα οι βασικές αρχές της 
πρόσβασης σε πληροφορίες και, πάνω απ’ όλα, της ελευθερίας της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής ελευθερίας, σε ένα πλαίσιο ακρίβειας, 
ανεξαρτησίας, δικαιοσύνης, εμπιστευτικότητας, ανθρωπισμού, λογοδοσίας και 
διαφάνειας· εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις κυβερνήσεων που 
υπονομεύουν την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής 
ελευθερίας, υπό την κάλυψη της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης· αναγνωρίζει 
το δικαίωμα στην καλλιτεχνική ελευθερία και την ανάγκη να δοθεί έμφαση στο εν λόγω 
δικαίωμα στο συγκείμενο του ευρύτερου πλαισίου των θεμελιωδών ελευθεριών και της 
ελευθερίας της έκφρασης· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να συμπεριληφθεί η 
ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης στους ειδικούς στόχους της Δημιουργικής 
Ευρώπης 2021-2027·

11. θεωρεί ότι πρέπει να κατοχυρώνονται η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής ελευθερίας, ως θεμελιώδης πυλώνας των 
δημοκρατικών συστημάτων, σε οιονδήποτε μελλοντικό μηχανισμό της ΕΕ σχετικά με 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

12. υπενθυμίζει ότι η ραχοκοκαλιά κάθε δημοκρατίας είναι τα ανεξάρτητα, αμερόληπτα, 
επαγγελματικά και υπεύθυνα μέσα ενημέρωσης, με στόχο να ενημερώνουν και να 
ενεργοποιούν τον διάλογο· τονίζει ότι τα εθνικά, τα περιφερειακά και τα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης, ιδίως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, έχουν σημαντικό καθήκον να 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να αποτυπώνουν επαρκώς την πολιτισμική, 
γλωσσική, κοινωνική και πολιτική πολυμορφία των κοινωνιών μας και να ενημερώνουν 
το κοινό διεξοδικά για όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης και αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με 
τις πολιτικές και τις υποθέσεις της ΕΕ· παρατηρεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτή η 
πολυμορφία δεν έχει επαρκώς αποτυπωθεί και ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν 
παράσχει επαρκείς και αντικειμενικές πληροφορίες για τις πολιτικές της ΕΕ· επιμένει 
ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κατάσταση·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μια ειδική ανά τομέα ολοκληρωμένη 
στρατηγική που θα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης 
και θα στηρίζει την ενίσχυση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της ποιοτικής 
δημοσιογραφίας, μεταξύ άλλων με την αναζωογόνηση των οικοσυστημάτων τοπικών 
ειδήσεων· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα συμβάλει στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης 
πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών·

14. τονίζει ότι τα ειδησεογραφικά μέσα συνιστούν δημόσιο αγαθό καίριας σημασίας που 
επιτρέπει στα άτομα να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως· τονίζει, συνεπώς, 
ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση και η ποιοτική δημοσιογραφία είναι εξέχουσας 
σημασίας για τη δημοκρατία· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
προστασία των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών πηγών· καλεί την Επιτροπή 
να συμπεριλάβει μελέτες και μαθήματα σχετικά με την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στα 
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κατάλληλα χρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της ΕΕ·

15. θεωρεί ότι οι κρατικές παρεμβάσεις ή η εμπορική πίεση στις συντακτικές πολιτικές 
υπονομεύουν την ελευθερία της δημοσιογραφίας και τον δημοκρατικό διάλογο· είναι 
της άποψης ότι η διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και, υπό 
προϋποθέσεις, η ανάληψη της εκδοτικής ευθύνης είναι επίσης σημαντικές όσον αφορά 
την παροχή πληροφοριών σε πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας, οι οποίες δημοσιεύουν ή 
μεταδίδουν ειδήσεις και προγράμματα απευθείας ή μέσω χρηστών· τονίζει την ανάγκη 
για καλύτερη συνεργασία των αρχών με τις επιγραμμικές πλατφόρμες προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η ρητορική μίσους· υπενθυμίζει ότι με την οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων θεσπίστηκαν κανόνες για την αντιμετώπιση του ζητήματος 
της ρητορικής μίσους, της προστασίας των ανηλίκων, της ανεξαρτησίας των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης, της διαφάνειας, των υποχρεώσεων 
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της τοποθέτησης διαφημίσεων· υπενθυμίζει 
ότι η εφαρμογή της οδηγίας και η συμμόρφωση με αυτήν θα πρέπει να διέπονται από 
διαφάνεια, να υπόκεινται σε αξιολόγηση και να έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η συνεχιζόμενη ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

16. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου 
έχουν θεσπιστεί νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης οι οποίοι επιτρέπουν μεγαλύτερη 
πολιτική παρέμβαση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται τα δημόσια 
και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης να εγκαταλείπουν την αρχή της αμεροληψίας, όπως 
τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, με αποδείξεις του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του 
Τύπου για το 2020 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την καλύτερη προστασία της προσωπικής 
ασφάλειας των δημοσιογράφων, και ιδίως των ερευνητών δημοσιογράφων· τονίζει ότι 
οι μαρτυρίες δημόσιου συμφέροντος αποτελούν ζωτικό μέρος της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας· εμμένει στην άποψη ότι οι δημοσιογράφοι, όταν ενεργούν για το 
δημόσιο συμφέρον, πρέπει να προστατεύονται νομικά και όχι να διώκονται· τονίζει ότι 
οι επιθετικές πράξεις εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού 
εναντίον δημοσιογράφων, θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης· προσδίδει 
έμφαση στην ιδιαίτερη σημασία της προστασίας των δημοσιογραφικών πηγών· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι τα νομικά τους πλαίσια και οι πρακτικές επιβολής του 
νόμου παρέχουν υποστήριξη, προστασία και συνδρομή στους δημοσιογράφους και 
στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση των στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP)·

18. καλεί τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης να εγγυηθούν ότι οι 
δημοσιογράφοι μπορούν να εκτελούν το έργο τους σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα, διασφαλίζοντας δίκαιη αμοιβή, καλές συνθήκες εργασίας, προστασία των 
δημοσιογραφικών πηγών, συντακτική υποστήριξη της δημοσιογραφικής έρευνας, 
ανεξάρτητη εκδοτική δραστηριότητα, με συνεχή ποιοτική κατάρτιση τόσο για τους 
συμβασιούχους όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης ως 
προϋπόθεση για την ισορροπημένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση·

19. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την άμεση και έμμεση στήριξή της στην ποιοτική 
δημοσιογραφία και τους ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, 
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διασφαλίζοντας την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού· σημειώνει ότι τα μέσα 
ενημέρωσης αντιμετωπίζουν, ήδη πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση της νόσου COVID-19, 
μια συστημική αποτυχία της αγοράς που παρεμποδίζει τη βιωσιμότητα της ποιοτικής 
δημοσιογραφίας, ιδίως σε μικρότερες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αγορών των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει ότι η πρόσθετη στήριξη που 
προσφέρεται κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 θα πρέπει να κατευθυνθεί στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος της καταπολέμησης της πανδημίας·

20. θεωρεί ότι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και ίσων όρων ανταγωνισμού 
είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων του 
επιχειρηματικού μοντέλου των κυρίαρχων επιγραμμικών πλατφορμών, οι οποίες έχουν 
οδηγήσει το κοινό και τη διαφήμιση κατά κύριο λόγο στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η 
διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι όλο και περισσότερο μικρο-στοχευμένη και τα έσοδά 
της είναι όλο και περισσότερο εμπορευματοποιημένα, κυρίως προς όφελος των 
επιγραμμικών πλατφορμών, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες των μέσων 
ενημέρωσης πρέπει να παράσχουν νέες και καινοτόμες προσφορές· επισημαίνει ότι το 
κατάλληλο πλαίσιο θα διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι το εντός διαδικτύου περιβάλλον 
αντιμετωπίζεται με τρόπο παρόμοιο όπως το εκτός διαδικτύου περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της διαφήμισης και της φορολόγησης· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να επικαιροποιηθεί το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή αγορά 
και ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι ευθύνες και να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο 
νομικής ευθύνης για τις επιγραμμικές πλατφόρμες· θεωρεί ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες που ενεργούν ως «φύλακες» πρέπει να διασφαλίζουν ότι το αξιόπιστο 
ποιοτικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης είναι εύκολα προσβάσιμο και δεν 
υπονομεύεται· πιστεύει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τις εν λόγω πλατφόρμες θα 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις σχετικές αγορές, με σεβασμό της εθνικής 
νομοθεσίας που αφορά τη γλώσσα και των περιφερειακών γλωσσών· τονίζει, ωστόσο, 
ότι τυχόν νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες θα πρέπει να είναι αναλογικές και ότι 
κατά την πρακτική τους εφαρμογή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιό τους 
στην αγορά και η οικονομική επάρκεια των σχετικών παρόχων, προκειμένου να 
επικρατήσουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να προωθείται, αντί να παρεμποδίζεται, ο 
ανταγωνισμός·

21. τονίζει ότι οι τοπικοί και κοινοτικοί οργανισμοί μέσων ενημέρωσης συνιστούν δομές 
καίριας σημασίας για την προώθηση, την παραγωγή και τη διάχυση των πληροφοριών 
και των γεγονότων που αφορούν τις τοπικές και τις μειονοτικές καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις· θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό μέσο διατήρησης της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος στην 
Ευρώπη· θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν 
ως ενδιαφερόμενα μέρη σε προγράμματα της ΕΕ αφιερωμένα στην προώθηση της 
δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης, και καλεί τα κράτη μέλη 
να τους παράσχουν επαρκή στήριξη, διασφαλίζοντας ότι εκτελούν τους εκπαιδευτικούς 
και πολιτιστικούς τους ρόλους·

22. αναγνωρίζει το διαδίκτυο ως τη νέα ψηφιακή κοινή πηγή ενημέρωσης που παρέχει 
στους ανθρώπους νέες ευκαιρίες για συμμετοχή, συζήτηση, διαμόρφωση απόψεων και 
ανταλλαγή πληροφοριών· τονίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις 
πλατφόρμες των μέσων ενημέρωσης – π.χ. όσον αφορά τα κοινοτικά πρότυπα ή τους 
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αλγόριθμους σύστασης – έχουν σημαντικές συνέπειες για την άσκηση της ελευθερίας 
της έκφρασης, του δικαιώματος λήψης αμερόληπτης ενημέρωσης, της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού, καθώς και της δημοκρατίας· καλεί την ΕΕ να 
εγγυηθεί ότι θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε οι πλατφόρμες να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου·

23. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυηθούν ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι 
απαλλαγμένα από λογοκρισία και πολιτική επιρροή, δεδομένου ότι έχουν καθήκον να 
είναι πλουραλιστικά και να ενημερώνουν το κοινό, αποτυπώνοντας, παράλληλα, την 
πολιτιστική και πολιτική πολυμορφία· παροτρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
να μην παρεμβαίνουν στις συντακτικές αποφάσεις·

24. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του έτους 2018, σχετικά με την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην ψηφιακή οικονομία, με τα οποία 
αναγνωρίζεται η σημασία των περιεχομένων που παράγονται από τα μέσα ενημέρωσης 
αλλά και «από άλλους πολιτισμικούς και δημιουργικούς τομείς», καθώς συνιστούν 
«ουσιώδεις πυλώνες της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης».
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