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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że aby zwalczyć dezinformację i wprowadzanie w błąd, przywrócić klimat 
zaufania do mediów i przeciwdziałać zagrożeniom dla demokracji, potrzebna jest 
kompleksowa strategia UE dotycząca umiejętności korzystania z mediów i informacji, 
opracowana we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego oraz mająca na celu zwiększenie zdolności wszystkich obywateli UE do 
identyfikowania źródeł informacji i krytycznej oceny treści medialnych, zrozumienia 
różnicy między treścią redakcyjną a komercyjną oraz odróżniania opinii od faktów; 
uważa, że media i organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają kluczowe znaczenie 
dla wspierania umiejętności korzystania z mediów i pomagają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści;

2. podkreśla, że w ciągu ostatniej dekady wolność mediów w całej Europie uległa 
gwałtownie ograniczeniu, stając wobec wyzwań uwydatnionych przez sprawy sądowe, 
oficjalne dochodzenia, sprawozdania instytucji Unii i organizacji pozarządowych; 
uważa, że choć ograniczenie to można przypisać szeregowi czynników prawnych, 
politycznych i gospodarczych, instytucje Unii muszą respektować i chronić 
podstawowe prawa wolności i pluralizmu mediów, stanowiące zasadniczy filar 
demokracji zapisany w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

3. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zwiększenie starań, by rozwiązać problem 
dezinformacji i wprowadzania w błąd, które mają na celu podważenie zaufania do 
europejskich fundamentów demokratycznych, o uznanie ich za zagrożenie dla Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich oraz o zaproponowanie odpowiedniego 
zwiększenia zasobów finansowych i kadrowych na rzecz zwalczania tego zjawiska;

4. z zadowoleniem przyjmuje niedawne uruchomienie Europejskiego Obserwatorium 
Mediów Cyfrowych, platformy mającej na celu pomoc weryfikatorom informacji i 
badaczom w tworzeniu sieci kontaktów oraz zapewnienie osobom zawodowo 
związanym z mediami, nauczycielom i osobom fizycznym danych, by umożliwić im 
lepsze zrozumienie fałszywych informacji; jest przekonany, że obserwatorium pomoże 
w zebraniu najlepszych praktyk i dostosowaniu programów umiejętności korzystania z 
mediów do najbardziej aktualnego stanu wiedzy; wnioskuje, aby informacje dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego były przedstawiane w sposób przejrzysty i prosty, również 
w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami i możliwych do 
wykorzystania przez te osoby;

5. wzywa Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, państwami 
kandydującymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, służącej opracowaniu 
programów nauczania w zakresie umiejętności korzystania z informacji, mediów i 
danych, podnoszeniu wiedzy na temat algorytmów oraz dotarciu do wszystkich osób 
mieszkających w danym kraju za pośrednictwem kształcenia formalnego, 
pozaformalnego i nieformalnego oraz kształcenia przez całe życie; uważa, że 
dziennikarze powinni mieć również dostęp do odpowiednich szkoleń i że można to 
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osiągnąć zarówno dzięki szkoleniom w miejscu pracy, jak i szkoleniom oferowanym 
przez szkoły dziennikarskie; uważa, że zaktualizowany Plan działania w dziedzinie 
edukacji cyfrowej może odegrać rolę w promowaniu tych inicjatyw, pod warunkiem że 
uwzględni się w jego priorytetach umiejętność korzystania z mediów;

6. wzywa do usprawnienia i włączenia umiejętności korzystania z mediów do innych 
programów UE, które wspierają edukację i media jako narzędzia integracji, oraz do 
zachęcania obywateli do rozwijania krytycznego myślenia;

7. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia w internecie i poza nim pluralizmu mediów, 
który obecnie jest poważnie zagrożony ze względu na nadmierną koncentrację 
własności mediów, i podkreśla, że to z kolei może doprowadzić do sytuacji, w której 
dominujące podmioty w sektorze mediów będą wykorzystywać informacje do celów 
politycznych, społecznych i komercyjnych oraz stanowić zagrożenie dla konkurencji 
demokratycznej, w tym na szczeblu lokalnym i regionalnym; wzywa do zapewnienia 
równych warunków działania i jasności prawa w celu zagwarantowania jakości, 
różnorodności i wiarygodności dostępnych informacji oraz uznaje, że obowiązkiem 
władz publicznych jest zarówno powstrzymanie się od ograniczania wolności 
wypowiedzi, jak i pozytywne zobowiązanie się do przyjęcia ram prawnych i 
politycznych sprzyjających rozwojowi wolnych i pluralistycznych mediów; przypomina 
o potrzebie zapewnienia przejrzystych danych na temat własności mediów i źródeł ich 
finansowania oraz potwierdza, że dane te powinny być łatwo dostępne dla ogółu 
społeczeństwa, aby sprzyjać klimatowi zaufania do mediów;

8. podkreśla, że osoby zawodowo związane z mediami i artyści często pracują w 
warunkach niepewnych pod względem umów, wynagrodzeń i zabezpieczenia 
socjalnego, co negatywnie wpływa na ich zdolność do skutecznej pracy i tym samym 
ogranicza pluralizm i wolność mediów; apeluje do Komisji o ścisłą współpracę z 
państwami członkowskimi w celu poprawy statusu i warunków pracy artystów;

9. zdecydowanie uważa, że niedyskryminujące, kompleksowe i wyważone relacje 
medialne mają zasadnicze znaczenie dla wolnego i dobrze poinformowanego 
społeczeństwa w Europie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania sfery 
medialnej, która sprzyja włączeniu społecznemu i poszanowaniu równouprawnienia płci 
i w której członkowie grup mniejszościowych, migranci i uchodźcy oraz członkowie 
społeczności LGBTI+ i osoby z niepełnosprawnościami zajmują stanowiska kreatywne 
i decyzyjne, a także do wspierania wielojęzycznych i pozbawionych barier projektów 
medialnych, co z kolei przyczyniłoby się do ograniczenia stereotypów w mediach;

10. uważa, że w walce z dezinformacją i wprowadzaniem w błąd nadrzędne znacznie 
powinny mieć zawsze podstawowe zasady dostępu do informacji, a przede wszystkim 
wolność wypowiedzi, w tym wolność artystyczna, w kontekście prawidłowości, 
niezależności, rzetelności, poufności, humanitaryzmu, odpowiedzialności i 
przejrzystości; wyraża zaniepokojenie przypadkami, w których rządy pod pretekstem 
walki z dezinformacją ograniczają wolność mediów, w tym wolność artystyczną; uznaje 
prawo do wolności artystycznej i potrzebę jego podkreślenia w kontekście szerszych 
ram podstawowych wolności i wolności wypowiedzi; podkreśla potrzebę uwzględnienia 
wolności wypowiedzi artystycznej wśród celów szczegółowych programu „Kreatywna 
Europa” (2021–2027);
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11. uważa, że wszelkie przyszłe unijne mechanizmy dotyczące demokracji, praworządności 
i praw podstawowych muszą zapewniać wolność mediów, w tym wolność artystyczną, 
jako zasadniczy filar systemów demokratycznych;

12. przypomina, że trzonem każdej demokracji są niezależne, bezstronne, profesjonalne i 
odpowiedzialne media, których celem jest informowanie i stymulowanie debaty; 
podkreśla, że na mediach krajowych, regionalnych i lokalnych, a w szczególności 
mediach publicznych, spoczywa istotny obowiązek służenia interesowi publicznemu i 
odpowiedniego odzwierciedlania różnorodności kulturowej, językowej, społecznej i 
politycznej naszych społeczeństw oraz obszernego informowania społeczeństwa o 
wszystkich zagadnieniach wpływających na jego życie codzienne, w tym zapewniania 
niezależnych i obiektywnych informacji na temat polityki i spraw UE; zauważa, że w 
niektórych państwach członkowskich różnorodność ta nie znalazła właściwego 
odzwierciedlenia oraz że media nie zapewniają odpowiednich i obiektywnych 
informacji na temat polityki UE; podkreśla konieczność poprawy tej sytuacji;

13. wzywa Komisję do opracowania w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego kompleksowej strategii sektorowej, która 
zapewni sprawiedliwy dostęp do wiarygodnych źródeł informacji oraz wsparcie dla 
rozwoju niezależnych mediów i wysokiej jakości dziennikarstwa, w tym poprzez 
ożywienie lokalnych ekosystemów informacyjnych; podkreśla, że strategia ta przyczyni 
się do skutecznego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu dezinformacji i wprowadzaniu 
w błąd, również podczas kampanii wyborczych;

14. podkreśla, że media informacyjne są kluczowym dobrem publicznym, które umożliwia 
jednostkom podejmowanie świadomych decyzji; podkreśla zatem, że dostęp do 
informacji i wysokiej jakości dziennikarstwa ma zasadnicze znaczenie dla demokracji; 
ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia ochrony dziennikarzy i źródeł 
dziennikarskich; wzywa Komisję do włączenia studiów i kursów w dziedzinie 
niezależnego dziennikarstwa do odpowiednich projektów i programów finansowanych 
przez UE;

15. uważa, że ingerencje państw lub presja komercyjna na politykę redakcyjną osłabiają 
niezależne dziennikarstwo i demokratyczną debatę; jest zdania, że zapewnienie 
wolności mediów oraz ponoszenie w określonych warunkach odpowiedzialności 
redakcyjnej obowiązują również w ramach informowania na dużych platformach, o ile 
publikują one informacje i programy lub umożliwiają użytkownikom ich publikowanie; 
zwraca uwagę na potrzebę lepszej współpracy władz z platformami internetowymi w 
celu zwalczania mowy nienawiści; przypomina, że w dyrektywie o audiowizualnych 
usługach medialnych opracowano zasady dotyczące podejścia do mowy nienawiści, 
ochrony małoletnich, niezależności krajowych organów regulacyjnych mediów, 
przejrzystości, obowiązków w zakresie umiejętności korzystania z mediów i określania 
limitów ilościowych dla reklamy; stwierdza, że wdrożenie i przestrzeganie dyrektywy 
powinno być przejrzyste, podlegać ewaluacji i mieć na celu stałe zapewnianie wolności 
mediów również w przyszłości;

16. wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w niektórych państwach członkowskich, w 
których wprowadzono ustawy medialne pozwalające na większą ingerencję polityczną, 
w wyniku czego media publiczne i prywatne są zmuszane do rezygnacji z zasady 
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bezstronności, co potwierdzają m.in. dowody pochodzące ze światowego rankingu 
wolności prasy Reporterów bez Granic 2020;

17. apeluje do państw członkowskich o zapewnienie lepszej ochrony bezpieczeństwa 
osobistego dziennikarzy, w szczególności dziennikarzy śledczych; zwraca uwagę, że 
sygnalizowanie nieprawidłowości stanowi istotny element dziennikarstwa śledczego; 
nalega, aby dziennikarze działający w interesie publicznym podlegali ochronie prawnej, 
a nie ściganiu; zwraca uwagę, że zastraszające akty agresji, w tym cyberprzemoc wobec 
dziennikarzy, stanowią zagrożenie dla wolności wypowiedzi; podkreśla szczególne 
znaczenie ochrony dziennikarskich źródeł informacji; apeluje do państw członkowskich 
o zagwarantowanie, aby ich ramy prawne i praktyki egzekwowania prawa zapewniały 
wsparcie, ochronę i pomoc dziennikarzom oraz pracownikom mediów; ponawia swój 
apel do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
zapobiegania strategicznym powództwom zmierzającym do stłumienia debaty 
publicznej (SLAPP);

18. wzywa państwa członkowskie i organizacje medialne do zapewnienia, aby dziennikarze 
mogli wykonywać swoją pracę zgodnie z najwyższymi standardami, przez 
zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia, dobrych warunków pracy, ochrony 
dziennikarskich źródeł informacji, wsparcia redakcyjnego na potrzeby badań 
dziennikarskich, niezależnego redagowania, wraz z ustawicznym, wysokiej jakości 
szkoleniem dla pracowników mediów, zarówno etatowych, jak i freelancerów, jako 
głównych warunków wyważonego i opartego na faktach informowania;

19. wzywa Komisję do zwiększenia jej bezpośredniego i pośredniego wsparcia dla 
wysokiej jakości dziennikarstwa i niezależnych mediów poprzez zagwarantowanie 
zasady ceny rynkowej; zwraca uwagę, że już na długo przed kryzysem związanym z 
COVID-19 media borykały się z systemową niedoskonałością rynku, która utrudnia 
zrównoważony rozwój dziennikarstwa o wysokiej jakości, szczególnie na mniejszych 
rynkach, obejmujących lokalne i regionalne rynki medialne; uważa, że sektorowi 
mediów należy przydzielić dodatkowe wsparcie oferowane w czasie kryzysu 
związanego z COVID-19, ponieważ dostęp do informacji jest istotnym elementem 
walki z pandemią;

20. uważa, że stworzenie właściwego środowiska i równych warunków działania ma 
kluczowe znaczenie dla złagodzenia zakłócających skutków wywieranych przez model 
biznesowy dominujących platform internetowych, które to skutki przyczyniły się do 
przeniesienia się odbiorców i reklamy głównie do internetu; podkreśla, że w internecie 
zwiększa się udział reklam mikrotargetowanych oraz że dochody z nich są coraz 
bardziej utowarowione, głównie z korzyścią dla platform internetowych, co oznacza, że 
serwisy medialne muszą zapewniać nowe i innowacyjne oferty; podkreśla, że właściwe 
ramy obejmowałyby między innymi traktowanie środowiska online w sposób podobny 
do środowiska offline, w tym odnośnie do reklamy i opodatkowania; podkreśla 
znaczenie aktualizacji prawa konkurencji UE na rynku cyfrowym, a także potrzebę 
zwiększenia odpowiedzialności platform internetowych i aktualizacji jej ram; uważa, że 
platformy internetowe, które pełnią funkcję selekcjonera informacji, muszą dbać o to, 
by treści medialne o godnej zaufania jakości były łatwo dostępne i nie były podważane; 
uważa, że środki podejmowane przez te platformy powinny być dostosowane do 
właściwych rynków, z poszanowaniem przepisów dotyczących języka narodowego oraz 
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języków regionalnych; zwraca jednak uwagę, że nowe obowiązki powinny być 
proporcjonalne, a ich praktyczne wdrożenie powinno uwzględniać udział w rynku i 
możliwości finansowe odpowiednich usługodawców, tak aby pomóc wyrównać 
warunki działania i wspierać konkurencję, zamiast ją tłumić;

21. podkreśla fakt, że lokalne i społecznościowe organizacje medialne stanowią struktury o 
kluczowym znaczeniu dla promocji, produkcji i rozpowszechniania informacji i faktów 
związanych z lokalnymi i mniejszościowymi wydarzeniami artystycznymi i 
kulturalnymi; uważa, że są ważnym instrumentem utrzymania pluralizmu mediów i 
wielokulturowego środowiska w Europie; uważa, że media społecznościowe powinny 
być również zaangażowane jako zainteresowane strony w programy UE na rzecz 
promowania dziennikarstwa i umiejętności korzystania z mediów, oraz wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia im odpowiedniego wsparcia, tak aby mogły one pełnić 
swoje funkcje edukacyjne i kulturalne;

22. uznaje internet za nowe, wspólne, cyfrowe źródło informacji, dające obywatelom nowe 
możliwości uczestnictwa, dyskusji, kształtowania opinii i wymiany informacji; 
podkreśla, że decyzje podejmowane przez platformy medialne – np. dotyczące 
standardów społecznościowych czy algorytmów rekomendacji – powodują znaczące 
konsekwencje dla korzystania z wolności wypowiedzi, prawa do otrzymywania 
bezstronnych informacji, wolności mediów, pluralizmu i demokracji; wzywa UE do 
zapewnienia zabezpieczeń służących przestrzeganiu praw podstawowych i wolności 
słowa przez platformy;

23. podkreśla, że państwa członkowskie muszą zagwarantować, że media publiczne będą 
wolne od cenzury i ingerencji politycznych, ponieważ mają obowiązek być 
pluralistyczne i informować opinię publiczną, a jednocześnie odzwierciedlać 
różnorodność kulturową i polityczną; wzywa rządy państw członkowskich, by nie 
ingerowały w decyzje redakcyjne;

24. przypomina konkluzje Rady z 2018 r. w sprawie wzmacniania treści europejskich w 
gospodarce cyfrowej, w których uznano znaczenie treści tworzonych przez media, „jak 
również inne sektory kultury i sektory kreatywne”, które są „zasadniczymi filarami 
społecznego i gospodarczego rozwoju Europy”.
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