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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li sabiex jiġu miġġielda d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni, terġa' tiddaħħal 
klima ta' fiduċja fil-midja u jiġi miġġieled it-theddid għad-demokrazija, hija meħtieġa 
strateġija komprensiva tal-UE dwar il-litteriżmu medjatiku u tal-informazzjoni, 
żviluppata b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 
mmirata biex tagħti s-setgħa lil kulħadd fl-UE biex jidentifika s-sorsi tal-aħbarijiet u 
jivvaluta b'mod kritiku l-kontenut tal-midja, jifhem id-differenza bejn il-kontenut 
editorjali u dak kummerċjali, u jirrikonoxxi d-differenza bejn l-opinjoni u l-fatti; 
jemmen li l-midja u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma essenzjali biex 
jitrawwem il-litteriżmu medjatiku u biex ikun jista' jiġi evitat it-tixrid tad-diskors ta' 
mibegħda;

2. Jenfasizza li l-libertà tal-midja ilha tiddeterjora b'mod rapidu madwar l-Ewropa matul 
dawn l-aħħar għaxar snin, u qed tiffaċċja sfidi li huma enfasizzati f'każijiet fil-qrati, 
inkjesti uffiċjali u rapporti mill-istituzzjonijiet tal-UE u minn organizzazzjonijiet mhux 
governattivi; jemmen li filwaqt li t-tnaqqis jista' jiġi attribwit lil firxa ta' fatturi legali, 
politiċi u ekonomiċi, l-istituzzjonijiet tal-UE jridu jirrispettaw u jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali tal-libertà u l-pluraliżmu tal-midja bħala pilastru essenzjali tad-
demokrazija minqux fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw 
b'mod determinat id-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni – li l-għan tagħhom huwa li 
jdgħajfu l-fiduċja fil-pedamenti demokratiċi Ewropej – biex jidentifikawhom bħala 
theddida għall-Unjoni Ewropea u għall-Istati Membri tagħha, u biex jipproponu żieda 
adegwata fir-riżorsi finanzjarji u tal-persunal għall-ġlieda kontra dan il-fenomenu;

4. Jilqa' l-varar reċenti tal-Osservatorju Ewropew tal-Midja Diġitali, pjattaforma mmirata 
biex tgħin lill-verifikaturi u r-riċerkaturi tal-fatti jingħaqdu f'network u biex tipprovdi 
informazzjoni lill-prattikanti tal-midja, lill-għalliema u lill-individwi biex tgħinhom 
jifhmu aħjar l-aħbarijiet foloz; jinsab fiduċjuż li l-osservatorju se jgħin biex jinġabru l-
aħjar prattiki u jitfasslu programmi tal-litteriżmu medjatiku skont l-aħħar sejbiet; jitlob 
li l-informazzjoni relatata mas-sikurezza pubblika tiġi ppreżentata b'mod ċar u sempliċi, 
inkluż f'formati li jkunu aċċessibbli u li jistgħu jintużaw għall-persuni b'diżabilità;

5. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jiġu żviluppati kurrikuli dwar il-litteriżmu tal-
informazzjoni, tal-midja u tad-data, u dwar l-għarfien tal-algoritmi, u biex jintlaħaq 
kulmin jgħix f'dawk il-pajjiżi permezz ta' edukazzjoni formali, mhux formali u 
informali, u permezz tat-tagħlim tul il-ħajja; iqis li l-ġurnalisti għandu jkollhom ukoll 
aċċess għal taħriġ adegwat u li dan jista' jinkiseb kemm permezz ta' taħriġ fuq il-post 
tax-xogħol kif ukoll permezz ta' taħriġ offrut mill-iskejjel tal-ġurnaliżmu; jemmen li l-
Pjan ta' Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali aġġornat jista' jaqdi rwol fl-iffaċilitar ta' 
dawn l-inizjattivi, sakemm jinkludi l-litteriżmu medjatiku fost il-prijoritajiet tiegħu;
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6. Jitlob li l-litteriżmu medjatiku jiġi ssimplifikat u integrat fi programmi oħra tal-UE li 
jappoġġjaw l-edukazzjoni u l-midja bħala għodda għall-inklużjoni u biex in-nies jiġu 
mħeġġa jiżviluppaw il-ħsieb kritiku;

7. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat il-pluraliżmu tal-midja online u offline, li bħalissa 
jinsab mhedded serjament minħabba l-konċentrazzjoni eċċessiva tas-sjieda tal-midja, u 
jirrimarka li dan jista' mbagħad jirriżulta f'li atturi dominanti fis-settur tal-midja jużaw l-
informazzjoni biex isegwu objettivi politiċi, soċjali u kummerċjali u jikkostitwixxu 
theddida għall-kompetizzjoni demokratika, inkluż fil-livell lokali u reġjonali; jitlob li 
jkun hemm kundizzjonijiet ekwi u ċarezza legali biex jiġu żgurati l-kwalità, id-diversità 
u l-affidabbiltà tal-informazzjoni disponibbli u jirrikonoxxi li l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom kemm id-dmir li jżommu lura milli jirrestrinġu l-libertà tal-espressjoni kif 
ukoll l-obbligu pożittiv li jadottat qafas legali u ta' politika li jrawwem l-iżvilupp ta' 
midja ħielsa u pluralista; ifakkar fil-ħtieġa ta' informazzjoni trasparenti rigward is-sjieda 
tal-midja u s-sorsi tal-finanzjament tagħha u jafferma mill-ġdid li din l-informazzjoni 
għandha tkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali biex titrawwem klima ta' 
fiduċja fil-midja;

8. Jenfasizza li l-professjonisti tal-midja u l-artisti sikwit jaħdmu f'kundizzjonijiet prekarji 
fir-rigward tal-kuntratti, is-salarji u l-garanziji soċjali tagħhom, sitwazzjoni li 
tikkomprometti l-kapaċità tagħhom li jaħdmu b'mod effettiv u għalhekk ixxekkel il-
pluraliżmu u l-libertà tal-midja; jitlob lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati 
Membri sabiex ittejjeb l-istatus u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-artisti;

9. Jissottolinja l-fehma tiegu li r-rappurtar nondiskriminatorju, komprensiv u bbilanċjat 
mill-midja huwa essenzjali għal soċjetà ħielsa u infurmata tajjeb fl-Ewropa; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu sfera tal-midja li tkun inklużiva u li 
tirrispetta l-ugwaljanza tas-sessi, li fiha l-membri tal-gruppi ta' minoranza, il-migranti u 
r-rifuġjati, kif ukoll il-membri tal-komunitajiet LGBTI+ u l-persuni b'diżabilità 
jokkupaw pożizzjonijiet kreattivi u ta' teħid tad-deċiżjonijiet, u jappoġġaw proġetti tal-
midja plurilingwi u għalkollox aċċessibbli, li imbagħad jikkontribwixxu għat-tnaqqis 
tal-istereotipi fil-midja;

10. Iqis li fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni, il-prinċipji ewlenin 
tal-aċċess għall-informazzjoni u fuq kollox tal-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà 
artistika, għandhom dejjem jipprevalu fuq sfond ta' eżattezza, indipendenza, ekwità, 
kunfidenzjalità, umanità, obbligu ta' rendikont u trasparenza; jinsab imħasseb dwar il-
każijiet fejn il-gvernijiet qed idgħajfu l-libertà tal-midja, inkluża l-libertà artistika, taħt 
l-iskuża tal-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jirrikonoxxi d-dritt għal-libertà artistika u 
l-ħtieġa li dan jiġi enfasizzat fil-kuntest tal-qafas usa' tal-libertajiet fundamentali u tal-
libertà tal-espressjoni; jissottolinja l-ħtieġa li l-libertà tal-espressjoni artistika tiġi 
inkluża fost l-objettivi speċifiċi ta' Ewropa Kreattiva 2021-2027;

11. Iqis li kwalunkwe mekkaniżmu futur tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-
drittijiet fundamentali jrid iħaddan il-libertà tal-midja, inkluża l-libertà artistika, bħala 
pilastru essenzjali tas-sistemi demokratiċi;

12. Ifakkar li s-sinsla ta' kwalunkwe demokrazija hija l-midja indipendenti, imparzjali, 
professjonali u responsabbli, li għandha l-għan li tinforma u tistimula d-dibattitu; 
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jenfasizza li l-midja nazzjonali, reġjonali u lokali u b'mod partikolari l-midja tas-servizz 
pubbliku, għandha r-responsabbiltà importanti li sservi l-interess pubbliku u li tirrifletti 
b'mod adegwat id-diversità kulturali, lingwistika, soċjali u politika tas-soċjetajiet tagħna 
u li tinforma lill-pubbliku b'mod estensiv dwar is-suġġetti kollha li huma rilevanti għall-
ħajja tagħhom ta' kuljum, inkluża informazzjoni indipendenti u oġġettiva dwar il-
politiki u l-affarijiet tal-UE; innota li f'xi Stati Membri din id-diversità ma ġietx riflessa 
b'mod adegwat u li l-midja ma kinitx qed tipprovdi informazzjoni adegwata u oġġettiva 
dwar il-politiki tal-UE; jinsisti fuq il-ħtieġa li s-sitwazzjoni tiġi rimedjata;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, strateġija komprensiva speċifika għas-settur li 
tiżgura aċċess ekwu għal sorsi ta' informazzjoni affidabbli, u appoġġ għat-tisħiħ tal-
midja indipendenti u ġurnaliżmu ta' kwalità, inkluż billi tagħti ħajja ġdida lill-
ekosistemi tal-aħbarijiet lokali; jenfasizza li din l-istrateġija se tgħin biex jiġi indirizzat 
b'mod effettiv u determinat it-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni, inkluż 
matul il-kampanji elettorali;

14. Jenfasizza li l-midja tal-aħbarijiet hija ġid pubbliku kritiku li jippermetti lill-individwi 
jieħdu deċiżjonijiet infurmati; jenfasizza, għalhekk, li l-aċċess għall-informazzjoni u 
għall-ġurnaliżmu ta' kwalità huma ta' importanza mill-akbar għad-demokrazija; itenni l-
importanza li tiġi żgurata l-protezzjoni tal-ġurnalisti u tas-sorsi ġurnalistiċi; jistieden 
lill-Kummissjoni tinkludi studji u korsijiet dwar il-ġurnaliżmu indipendenti fi proġetti u 
programmi xierqa ffinanzjati mill-UE;

15. Iqis li l-interventi statali jew il-pressjoni kummerċjali fuq il-politiki editorjali jdgħajfu l-
ġurnaliżmu ħieles u d-dibattitu demokratiku; huwa tal-fehma li l-iżgurar tal-libertà tal-
midja u, taħt ċerti kundizzjonijiet, it-teħid tar-responsabbiltà editorjali huma importanti 
wkoll f'dak li hu għoti ta' informazzjoni permezz ta' pjattaformi fuq skala kbira li 
jippubblikaw jew ixandru aħbarijiet u programmi direttament jew permezz tal-utenti; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet u l-pjattaformi online biex 
jiġi indirizzat b'mod determinat id-diskors ta' mibegħda; ifakkar li d-Direttiva dwar is-
Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva fasslet regoli biex tindirizza l-kwistjoni tad-diskors ta' 
mibegħda, il-protezzjoni tal-minorenni, l-indipendenza tar-regolaturi nazzjonali tal-
midja, it-trasparenza, l-obbligi fil-qasam tal-litteriżmu medjatiku u t-tqegħid tar-
reklami; ifakkar li l-implimentazzjoni tad-direttiva u l-konformità magħha għandhom 
ikunu trasparenti, soġġetti għall-evalwazzjoni u jkollhom l-għan li jiżguraw il-libertà 
tal-midja kontinwa fit-tul;

16. Jesprimi tħassib serju dwar is-sitwazzjoni f'xi Stati Membri fejn ġew introdotti liġijiet 
tal-midja li jippermettu ndħil politiku akbar, bir-riżultat li l-midja pubblika u privata tiġi 
mġiegħla tabbanduna l-prinċipju tal-imparzjalità, li huwa appoġġat, inter alia, minn 
evidenza mill-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2020 tar-Reporters Mingħajr 
Fruntieri;

17. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw protezzjoni aħjar tas-sikurezza personali tal-
ġurnalisti u b'mod partikolari tal-ġurnalisti investigattivi; jenfasizza li l-iżvelar ta' 
informazzjoni protetta huwa parti essenzjali mill-ġurnaliżmu investigattiv; jinsisti li l-
ġurnalisti, meta jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku, jeħtieġ li jkunu soġġetti għall-
protezzjoni legali aktar milli għall-prosekuzzjoni legali; jenfasizza li atti intimidanti ta' 
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aggressjoni, inkluż il-bullying ċibernetiku kontra l-ġurnalisti, jipperikolaw il-libertà tal-
espressjoni; jenfasizza l-importanza partikolari tal-protezzjoni tas-sorsi ġurnalistiċi; 
jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-oqfsa legali u l-prattiki tal-infurzar tal-liġi 
tagħhom jipprovdu appoġġ, protezzjoni u assistenza lill-ġurnalisti u lill-professjonisti 
tal-midja; itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi direttiva anti-SLAPP 
(kawża strateġika kontra l-parteċipazzjoni pubblika);

18. Jistieden lill-Istati Membri u lill-organizzazzjonijiet tal-midja jiggarantixxu li l-
ġurnalisti jkunu jistgħu jwettqu xogħolhom bl-ogħla standards billi jiżguraw 
remunerazzjoni ġusta, kundizzjonijiet tax-xogħol tajba, il-protezzjoni tas-sorsi 
ġurnalistiċi, appoġġ editorjali għar-riċerka ġurnalistika, editorjat indipendenti, b'taħriġ 
kontinwu ta' kwalità kemm għall-professjonisti tal-midja kuntrattwali kif ukoll għal 
dawk freelance bħala prerekwiżiti għal rappurtar bilanċjat u bbażat fuq il-fatti;

19. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ dirett u indirett tagħha għall-ġurnaliżmu ta' 
kwalità u għall-organizzazzjonijiet tal-midja indipendenti billi tiżgura l-prinċipju ta' 
distakkament; jirrimarka li l-midja kienet qed tiffaċċja falliment sistemiku tas-suq li 
xekkel is-sostenibbiltà tal-ġurnaliżmu ta' kwalità, speċjalment fi swieq iżgħar, inklużi s-
swieq tal-midja lokali u reġjonali, ferm qabel il-kriżi tal-COVID-19; jemmen li l-
appoġġ addizzjonali offrut matul il-kriżi tal-COVID-19 għandu jiġi dirett lejn is-settur 
tal-midja peress li l-aċċess għall-informazzjoni huwa parti essenzjali mill-ġlieda kontra 
l-pandemija;

20. Iqis li l-ħolqien tal-ambjent it-tajjeb u kundizzjonijiet ekwi huwa vitali sabiex jittaffew 
l-effetti ta' tfixkil li jġib miegħu l-mudell kummerċjali ta' pjattaformi online dominanti, 
li kkontribwew biex l-udjenzi u r-reklamar marru l-aktar online; jenfasizza li fuq l-
internet, ir-reklamar qed ikun dejjem aktar immirat fuq livell mikro u d-dħul tiegħu qed 
isir dejjem aktar komoditizzat, prinċipalment għall-benefiċċju tal-pjattaformi online, li 
jfisser li s-servizzi tal-midja jeħtieġ li jipprovdu offerti ġodda u innovattivi; jenfasizza li 
l-qafas adatt inter alia jinvolvi li l-ambjent online jiġi ttrattat b'mod simili għall-ambjent 
offline, inkluż fir-rigward tar-reklamar u t-tassazzjoni; jenfasizza l-importanza tal-
aġġornament tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE dwar is-suq diġitali u jenfasizza l-ħtieġa 
li jiżdiedu r-responsabbiltajiet u li jiġi aġġornat il-qafas tar-responsabbiltà għall-
pjattaformi online; iqis li l-pjattaformi online li jaġixxu bħala gwardjani għandhom 
jiżguraw li l-kontenut tal-midja ta' kwalità affidabbli jkun faċilment aċċessibbli u li ma 
jiġix imminat; jemmen li l-miżuri meħuda minn dawn il-pjattaformi għandhom jitfasslu 
skont is-swieq rilevanti, filwaqt li jiġu rispettati l-liġijiet nazzjonali tal-lingwa u l-lingwi 
reġjonali; jenfasizza, madankollu, li obbligi ġodda għandhom ikunu proporzjonati u li l-
implimentazzjoni prattika tagħhom għandha tqis is-sehem tas-suq u l-kapaċità 
finanzjarja tal-fornituri rilevanti sabiex tippermetti li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi u 
tippromwovi l-kompetizzjoni minflok ma toħnoqha;

21. Jenfasizza l-fatt li l-organizzazzjonijiet tal-midja lokali u komunitarji huma strutturi 
ewlenin għall-promozzjoni, il-produzzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni u fatti relatati 
mal-avvenimenti artistiċi u kulturali kemm lokali kif ukoll minoritarji; iqishom strument 
importanti għaż-żamma tal-pluraliżmu tal-midja u ta' ambjent multikulturali fl-Ewropa; 
iqis li l-mezzi tal-midja komunitarji għandhom ikunu involuti wkoll bħala partijiet 
ikkonċernati fil-programmi tal-UE ddedikati għall-promozzjoni tal-ġurnaliżmu u tal-
litteriżmu medjatiku, u jistieden lill-Istati Membri jipprovdulhom appoġġ adegwat, 
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filwaqt li jiżguraw li jwettqu r-rwoli edukattivi u kulturali tagħhom;

22. Jirrikonoxxi l-internet bħala għajn diġitali komuni ġdida ta' informazzjoni, li tagħti lin-
nies opportunitajiet ġodda biex jipparteċipaw, ikollhom diskussjonijiet, isawru l-
opinjonijiet u jaqsmu l-informazzjoni; jenfasizza li d-deċiżjonijiet meħuda mill-
pjattaformi tal-midja – eż. rigward l-istandards komunitarji jew l-algoritmi ta' 
rakkomandazzjoni tagħhom – għandhom konsegwenzi konsiderevoli għall-eżerċizzju 
tal-libertà tal-espressjoni, id-dritt li wieħed jirċievi informazzjoni imparzjali, il-libertà 
tal-midja, il-pluraliżmu u d-demokrazija; jitlob li l-UE tiżgura salvagwardji għall-
pjattaformi biex jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali u l-libertà tal-kelma;

23. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu li l-midja tas-servizz pubbliku 
tkun ħielsa miċ-ċensura u mill-influwenza politika, peress li għandha d-dmir li tkun 
pluralista u żżomm lill-pubbliku infurmat, filwaqt li tirrifletti d-diversità kulturali u 
politika; iħeġġeġ lill-gvernijiet tal-Istati Membri biex ma jindaħlux fid-deċiżjonijiet 
editorjali;

24. Ifakkar fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-2018 dwar it-tisħiħ tal-kontenut Ewropew fl-
ekonomija diġitali, li jirrikonoxxu r-rilevanza tal-kontenut iġġenerat mill-midja "kif 
ukoll minn setturi kulturali u kreattivi oħra", bħala "pilastri essenzjali tal-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku tal-Ewropa".
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