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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a dezinformáció és az álhírek elleni küzdelem, a médiába vetett bizalom 
helyreállítása és a demokratikus politikai folyamatokat fenyegető veszélyek leküzdése 
érdekében a médiatudatosságra és információs műveltségre vonatkozó átfogó uniós 
stratégiára van szükség, amelyet a tagállamokkal és a civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködésben kell kidolgozni, és amelynek célja, hogy az EU-ban mindenki 
számára lehetővé tegye a hírforrások azonosítását és a médiatartalom kritikus 
értékelését, a szerkesztői és a kereskedelmi tartalom közötti különbség megértését, 
valamint a vélemény és a tény közötti különbség felismerését; úgy véli, hogy a média és 
a civil szervezetek kulcsszerepet játszanak a médiatudatosság előmozdításában, 
valamint a gyűlöletbeszéd terjedésének megelőzésében;

2. hangsúlyozza, hogy a médiaszabadság helyzete Európa-szerte gyorsan romlott az elmúlt 
évtizedben, és olyan kihívásokkal szembesül, amelyekre bírósági ügyek, hivatalos 
vizsgálatok és az uniós intézmények és nem kormányzati szervezetek jelentései is 
rávilágítanak; úgy véli, hogy míg a visszaesés különböző jogi, politikai és gazdasági 
tényezőknek tudható be, az uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk és 
védeniük kell a médiaszabadsághoz és médiapluralizmushoz fűződő alapvető jogokat 
mint a demokrácia alappilléreit, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít;

3. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az európai 
demokrácia alapjaiba vetett bizalom aláásására törekedő dezinformáció és 
félretájékoztatás elleni küzdelemben, és azokat az Európai Uniót és tagállamait 
fenyegető veszélyként azonosítsák, és javasolják az e jelenség elleni küzdelemért felelős 
szervezeti egységek pénzügyi és személyzeti erőforrásainak megfelelő növelését;

4. üdvözli, hogy nemrégiben elindult a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja, egy 
platform, amelynek célja, hogy hálózatba szervezze a tényellenőrzőket és a kutatókat, és 
tájékoztatást adjon a médiaszakembereknek, tanároknak és polgároknak az álhírek jobb 
megértéséhez; bízik abban, hogy ez az új eszköz segíteni fog a bevált gyakorlatok 
összegyűjtésében és abban, hogy a médiatudatossági programokat a legújabb 
megállapítások szerint alakítsák ki; kéri, hogy a biztonsággal kapcsolatos nyilvános 
információkat érthető és egyszerű módon mutassák be, többek között a 
fogyatékossággal élő emberek számára is hozzáférhető és használható formátumokban;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal, a tagjelölt országokkal és a civil 
társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve dolgozzon ki az információs, média- 
és adatműveltségre, valamint az algoritmusokkal kapcsolatos tudatosságra vonatkozó 
tanterveket, és a formális, nem formális és informális oktatás, valamint az egész életen 
át tartó tanulás révén szólítson meg ezen országokban élő minden polgárt; úgy véli, 
hogy az újságíróknak is hozzá kell férniük a megfelelő képzéshez, és hogy ezt mind 
munkahelyi képzés, mind újságírást oktató iskolák által kínált képzések révén el lehet 
érni; úgy véli, hogy az aktualizált digitális oktatási cselekvési terv szerepet játszhat 
ezeknek a kezdeményezéseknek az előmozdításában, amennyiben a médiaműveltség 
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szerepel prioritásai között;

6. szorgalmazza, hogy korszerűsítsék a médiaműveltséget, és integrálják azt más olyan 
uniós programokba, amelyek a befogadás eszközeként támogatják az oktatást és a 
médiát, és hogy ösztönözzék az embereket a kritikus gondolkodásra;

7. hangsúlyozza az online és offline médiapluralizmus biztosításának fontosságát, amely 
jelenleg komoly veszélyben van a médiatulajdon túlzott koncentrációja miatt, és rámutat 
arra, hogy ez azt eredményezheti, hogy a médiaszektor domináns szereplői politikai, 
társadalmi és kereskedelmi célokra használják fel az információkat, és hogy fenyegetést 
jelentsenek a demokratikus versenyre, helyi és regionális szinten is; egyenlő 
versenyfeltételekre és jogi egyértelműségre szólít fel a rendelkezésre álló információk 
minőségének, sokszínűségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, és 
elismeri, hogy a hatóságoknak kötelessége tartózkodni a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozásától, valamint tevőleges kötelezettsége egy olyan jogi és 
politikai keret elfogadása, amely előmozdítja a szabad és plurális média fejlődését; 
emlékeztet arra, hogy átlátható információkra van szükség a média tulajdonviszonyairól 
és finanszírozási forrásairól, és megerősíti, hogy ezeknek az információknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük a nyilvánosság számára a média iránti bizalom 
légkörének előmozdítása érdekében;

8. hangsúlyozza, hogy a médiaszakemberek és a művészek szerződéseik, bérük és 
szociális védelmük tekintetében gyakran bizonytalan körülmények között dolgoznak, 
ami veszélyezteti a munkájuk megfelelő elvégzését, és ezáltal akadályozza a 
médiapluralizmust és -szabadságot; felkéri a Bizottságot, hogy szorosan működjön 
együtt a tagállamokkal a művészek helyzetének és munkafeltételeinek javítása 
érdekében;

9. hangsúlyozza, hogy a szabad, befogadó és jól tájékozott európai társadalom előfeltétele 
a média általi, megkülönböztetéstől mentes, átfogó és kiegyensúlyozott tájékoztatás; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő olyan inkluzív és a 
nemek közötti egyenlőséget tiszteletben tartó médiaszférát, amelyben a különböző 
kisebbségi csoportok tagjai, migránsok és menekültek, valamint az LMBTI+-közösség 
tagjai és fogyatékossággal élő személyek kreatív és döntéshozó pozíciókat töltenek be, 
és támogassanak többnyelvű, akadálymentes médiaprojekteket, ami egyben 
hozzájárulna a médiában megjelenő sztereotípiák csökkentéséhez;

10. úgy véli, hogy a dezinformáció és a félretájékoztatás elleni küzdelem során mindig az 
információhoz való hozzáférés és mindenekelőtt a véleménynyilvánítás szabadsága – 
többek között a művészi szabadság – alapelveinek kell érvényesülniük a pontosság, a 
függetlenség, az igazságosság, a titoktartás, az emberiesség, az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság jegyében; figyelmeztet arra, hogy egyes esetekben a kormányok a 
dezinformáció elleni küzdelem álcája mögé bújva aláássák a véleménynyilvánítás 
szabadságát, és ezen belül a művészi szabadságot; elismeri a művészi szabadsághoz 
való jogot, valamint azt, hogy ezt az alapvető szabadságok és a véleménynyilvánítás 
szabadságának szélesebb összefüggésébe kell helyezni; hangsúlyozza, hogy a művészi 
kifejezés szabadságát fel kell venni a 2021–2027-es Kreatív Európa program egyedi 
célkitűzései közé;
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11. úgy véli, hogy egy jövőbeli, demokráciával, jogállamisággal és az alapvető jogokkal 
foglalkozó uniós mechanizmusnak rögzítenie kell, hogy a médiaszabadság, ezen belül a 
művészi szabadság a demokratikus rendszer alapvető pillére;

12. emlékeztet arra, hogy a demokrácia gerince a független, pártatlan, professzionális és 
felelős média, amelynek célja a tájékoztatás és a vita ösztönzése; hangsúlyozza, hogy az 
országos, regionális és helyi média, valamint különösen a közszolgálati média komoly 
felelősséggel bír a közérdek szolgálata és társadalmaink kulturális, nyelvi, szociális és 
politikai sokféleségének megfelelő tükrözése tekintetében, továbbá a nyilvánosság 
valamennyi olyan témával kapcsolatos, széles körű tájékoztatásában, amelyek 
mindennapi életük szempontjából fontosak, ideértve az uniós szakpolitikákról és 
ügyekről szóló független és tárgyilagos tájékoztatást is; megállapítja, hogy néhány 
tagállamban nem tükröződik megfelelően ez a sokszínűség, és a média nem adott 
megfelelő és objektív tájékoztatást az uniós politikákról; ragaszkodik ahhoz, hogy 
orvosolni kell ezt a helyzetet;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a civil társadalmi szervezetekkel szoros 
együttműködésben dolgozzon ki egy olyan ágazatspecifikus átfogó stratégiát, amely 
biztosítja a megbízható információforrásokhoz való egyenlő hozzáférést, valamint 
támogatja a független média és a minőségi újságírás megerősítését, többek között a 
helyi hírügynökségek rendszerének újjáélesztése révén; hangsúlyozza, hogy ez a 
stratégia hozzá fog járulni a dezinformáció és a félretájékoztatás terjedésének hatékony 
kezeléséhez, többek között a választási kampányok során is;

14. rámutat arra, hogy a hírszolgáltatás a közjó kritikus fontosságú eleme, amely lehetővé 
teszi az egyének számára, hogy körültekintő döntéseket hozzanak; hangsúlyozza, hogy 
a tájékoztatáshoz és jó minőségű újságíráshoz való hozzáférés kiemelkedő jelentőséggel 
bír a demokrácia számára; ismételten hangsúlyozza az újságírók és az újságírói források 
védelmének fontosságát; felszólítja a Bizottságot, hogy a megfelelő uniós 
finanszírozású projektekbe és programokba vegyen fel független újságírásról szóló 
tanulmányokat és tanfolyamokat;

15. úgy véli, hogy az állami beavatkozás vagy a szerkesztői politikákra gyakorolt 
kereskedelmi nyomás aláássa a szabad újságírást és a demokratikus vitát; véleménye 
szerint a médiaszabadság biztosítása és a szerkesztői felelősség vállalása a híreket és 
műsorokat közvetlenül vagy a felhasználókon keresztül közzétevő vagy sugárzó nagy 
platformokon folyó tájékoztatás szempontjából is fontos; hangsúlyozza, hogy a 
gyűlöletbeszéd elleni küzdelem érdekében jobb együttműködésre van szükség a 
hatóságok és az online platformok között; emlékeztet arra, hogy az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv szabályokat határozott meg a gyűlöletbeszéd, a 
kiskorúak védelme, a nemzeti médiaszabályozók függetlensége, az átláthatóság, a 
médiaműveltségi kötelezettségek és a hirdetések elhelyezése kérdésének kezelésére; 
emlékeztet arra, hogy az irányelv végrehajtásának és betartásának átláthatónak kell 
lennie, értékelés hatálya alá kell tartoznia, és a médiaszabadság hosszú távú, tartós 
biztosításának célját kell kitűznie;

16. komoly aggodalmának ad hangot amiatt a néhány tagállamban tapasztalható helyzet 
miatt, hogy nagyobb politikai beavatkozást lehetővé tevő médiatörvényeket fogadtak el, 
és ennek eredményeként arra kényszerítették a médiát – legyen az köz- vagy 
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magánmédia –, hogy feladja pártatlanságát; ezt támasztja alá többek között a Riporterek 
Határok Nélkül 2020-as sajtószabadság-indexe által szolgáltatott bizonyíték;

17. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az újságírók, különösen az oknyomozó 
újságírók személyes biztonságának jobb védelmét; hangsúlyozza, hogy a visszaélések 
bejelentése az oknyomozó újságírás alapvető eleme; ragaszkodik ahhoz, hogy az 
újságíróknak, amikor a közérdeket szolgálják, jogvédelemben kell részesülniük, ahelyett 
hogy büntetőeljárást indítanak ellenük; hangsúlyozza, hogy az újságírók ellen irányuló 
megfélemlítő agresszió, többek között az internetes megfélemlítés veszélyezteti a 
véleménynyilvánítás szabadságát; hangsúlyozza a újságírói források védelmének 
különös fontosságát; felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy jogi keretük és 
bűnüldözési gyakorlatuk támogassa, védje és segítse az újságírókat és a 
médiaszakembereket; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
közéleti részvétel elleni stratégiai pereket (SLAPP) akadályozó irányelvre;

18. felhívja a tagállamokat és a médiaszervezeteket annak biztosítására, hogy az újságírók a 
méltányos díjazás, a jó munkakörülmények, az újságírói források védelme, az újságírói 
kutatás szerkesztői támogatása, a független szerkesztői tevékenység, valamint a 
szerződéses és a szabadúszó médiaszakemberek folyamatos minőségi képzése révén a 
legmagasabb színvonalon végezhessék munkájukat, ami a kiegyensúlyozott, tényeken 
alapuló tudósítás előfeltétele;

19. felhívja a Bizottságot, hogy növelje a minőségi újságírás és a független 
médiaszervezetek közvetlen és közvetett támogatását azáltal, hogy biztosítja a szokásos 
piaci ár elvét; rámutat arra, hogy a média már jóval a Covid19-válság előtt olyan 
rendszerszintű piaci hiányosságokkal szembesült, amelyek akadályozzák a minőségi 
újságírás fenntarthatóságát, különösen a kisebb piacokon, többek között a helyi és 
regionális médiapiacokon; úgy véli, hogy a Covid19-válság során felajánlott további 
támogatást a médiaágazatnak kell nyújtani, mivel az információhoz való hozzáférés a 
világjárvány elleni küzdelem alapvető részét képezi;

20. úgy véli, hogy a megfelelő környezet és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
elengedhetetlen a domináns online platformok üzleti modellje romboló hatásainak 
enyhítéséhez, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség és a reklámok 
átkerüljenek az online térbe; hangsúlyozza, hogy az internetes hirdetések egyre 
személyre szabottabbak, bevételeik pedig egyre inkább az árucikkeken alapulnak, 
amiből elsősorban az online platformok profitálnak, ami azt jelenti, hogy a 
médiaszolgáltatásoknak új és innovatív ajánlatokat kell kínálniuk; hangsúlyozza, hogy a 
megfelelő keretrendszer magában foglalná az online környezetnek az offline 
környezethez hasonló kezelését, többek között a reklámok és az adózás tekintetében is; 
hangsúlyozza a digitális piacra vonatkozó uniós versenyjog aktualizálásának 
fontosságát, és kiemeli, hogy növelni kell a felelősségeket és korszerűsíteni kell az 
online platformok felelősségi keretét; úgy véli, hogy a kapuőrként működő online 
platformoknak biztosítaniuk kell, hogy a megbízható, minőségi médiatartalom könnyen 
hozzáférhető legyen, és ne kerüljön veszélybe; úgy véli, hogy az e platformok által 
hozott intézkedéseket az érintett piacokhoz kell igazítani, tiszteletben tartva a nemzeti 
nyelvi jogszabályokat és a regionális nyelveket; hangsúlyozza azonban, hogy az új 
kötelezettségeknek arányosaknak kell lenniük, és hogy gyakorlati végrehajtásuk során 
figyelembe kell venni az érintett szolgáltatók piaci részesedését és pénzügyi kapacitását, 
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hogy ezek a kötelezettségek segítsenek megteremteni az egyenlő versenyfeltételeket, és 
ösztönözzék a versenyt, ne pedig elfojtsák azt;

21. hangsúlyozza, hogy a helyi és közösségi médiaszervezetek kulcsszerepet játszanak a 
helyi és kisebbségi művészeti és kulturális eseményekkel kapcsolatos információk és 
tények népszerűsítésében, előállításában és terjesztésében; úgy véli, hogy ezek fontos 
eszközei a médiapluralizmus és a multikulturális környezet fenntartásának Európában; 
úgy véli, hogy a közösségi médiaorgánumokat is be kell vonni érdekelt félként az 
újságírás és a médiaműveltség előmozdítását célzó uniós programokba, és felszólítja a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak számukra megfelelő támogatást, gondoskodva arról, 
hogy betöltsék oktatási és kulturális szerepüket;

22. elismeri, hogy az internet az új, digitális közös információforrás, amely új lehetőségeket 
nyújt az embereknek a részvételre, a vitára, a véleményformálásra és az információk 
megosztására; rámutat arra, hogy a médiaplatformok által – például a közösségi 
normáikkal vagy az ajánlási algoritmusaikkal kapcsolatban – hozott döntéseknek 
jelentős következményei vannak a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlására, a 
pártatlan tájékoztatáshoz való jogra, a médiaszabadságra, a pluralizmusra és a 
demokráciára nézve; felszólítja az EU-t, hogy szolgáltasson biztosítékokat arra, hogy a 
platformok tiszteletben tartsák az alapvető jogokat és a véleménynyilvánítás 
szabadságát;

23. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közszolgálati média 
cenzúrától és politikai befolyástól mentes legyen, mivel annak kötelessége a 
pluralizmus megőrzése és a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, ugyanakkor 
tükröznie kell a kulturális és politikai sokszínűséget; sürgeti a tagállamok kormányait, 
hogy ne avatkozzanak bele szerkesztői döntésekbe;

24. emlékeztet az európai tartalmaknak a digitális gazdaságban történő előmozdításáról 
szóló 2018. évi tanácsi következtetésekre, amelyek elismerik a média és „más kulturális 
és kreatív ágazatok” mint „Európa társadalmi és gazdasági fejlődésének meghatározó 
pillérei” által előállított tartalmak relevanciáját.
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