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SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că, pentru a lupta împotriva dezinformării și a informării eronate, a restabili 
un climat de încredere în mass-media și a contracara amenințările la adresa democrației, 
este necesară o strategie cuprinzătoare a UE privind educația în domeniul mass-mediei 
și al informației, dezvoltată în cooperare cu statele membre și cu organizațiile societății 
civile, care să permită tuturor cetățenilor din UE să identifice sursele de știri și să 
evalueze critic conținutul mass-media, să înțeleagă diferența dintre conținutul editorial 
și cel comercial și să recunoască diferența dintre opinii și fapte; consideră că mass-
media și organizațiile societății civile sunt esențiale pentru a promova alfabetizarea 
mediatică și pentru a contribui la prevenirea răspândirii discursului de incitare la ură;

2. subliniază că, în ultimul deceniu, libertatea mass-mediei s-a deteriorat rapid în toată 
Europa, confruntându-se cu provocări evidențiate de cauze în instanță, anchete oficiale 
și rapoarte ale instituțiilor UE și ale organizațiilor neguvernamentale; consideră că, deși 
acest declin poate fi atribuit unei serii de factori juridici, politici și economici, 
instituțiile UE trebuie să respecte și să protejeze drepturile fundamentale privind 
libertatea și pluralismul mass-mediei ca pilon esențial al democrației, consacrate de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

3. invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru a combate 
dezinformarea și informarea eronată - al căror scop este de a submina încrederea în 
fundațiile democratice europene -, să le considere drept o amenințare la adresa Uniunii 
Europene și a statelor membre și să propună majorarea corespunzătoare a resurselor 
financiare și de personal pentru combaterea acestui fenomen;

4. salută lansarea recentă a unui Observator european privind mijloacele de comunicare 
digitale, o platformă care să ajute cercetătorii și verificatorii veridicității informațiilor să 
creeze rețele și să ofere informații operatorilor din domeniul mass-mediei, cadrelor 
didactice și cetățenilor pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine fenomenul știrilor false; 
este încrezător că noul observator va ajuta la colectarea celor mai bune practici și la 
adaptarea programelor în domeniul alfabetizării mediatice la cele mai recente constatări; 
solicită ca informațiile referitoare la siguranța publică să fie prezentate într-un mod clar 
și simplu, inclusiv în formate accesibile și ușor de utilizat pentru persoanele cu 
dizabilități;

5. invită Comisia să coopereze strâns cu statele membre, cu țările candidate și cu 
organizațiile societății civile pentru a elabora programe de studiu privind informarea, 
educația în domeniul mass-mediei și al datelor și conștientizarea aspectelor legate de 
algoritmi, adresându-se tuturor cetățenilor prin intermediul educației formale, non-
formale și informale și al învățării pe tot parcursul vieții; consideră că jurnaliștii ar 
trebui să aibă acces la o formare adecvată și că acest lucru poate fi realizat atât prin 
formarea la locul de muncă, cât și prin formarea oferită de școlile de jurnalism; 
consideră că Planul de acțiune pentru educația digitală poate juca un rol important în 
facilitarea acestor inițiative, atât timp cât include alfabetizarea mediatică printre 
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prioritățile sale;

6. solicită ca alfabetizarea mediatică să fie raționalizată și integrată în alte programe ale 
UE care sprijină educația și mass-media ca instrument de incluziune și să se dezvolte 
gândirea critică în rândul cetățenilor;

7. subliniază importanța asigurării pluralismului mass-mediei online și offline, care este în 
prezent în pericol grav din cauza concentrării excesive a proprietății asupra mass-
mediei, și atrage atenția asupra faptului că acest lucru ar putea, la rândul său, să 
determine actorii dominanți din sectorul mass-mediei să utilizeze informațiile pentru a 
urmări obiective politice, sociale și comerciale, constituind astfel o amenințare la adresa 
concurenței democratice, inclusiv la nivel local și regional; solicită condiții de 
concurență echitabile și claritate juridică pentru a asigura calitatea, diversitatea și 
fiabilitatea informațiilor disponibile și recunoaște că autoritățile publice au atât datoria 
de a se abține de la a restricționa libertatea de exprimare, cât și obligația pozitivă de a 
adopta un cadru juridic și politic care să favorizeze dezvoltarea unei mass-medii libere 
și pluraliste; reamintește necesitatea de a dispune de informații transparente privind 
proprietatea asupra mass-mediei și sursele sale de finanțare și reafirmă că aceste 
informații ar trebui să fie ușor accesibile publicului larg pentru a promova un climat de 
încredere în mass-media;

8. subliniază că profesioniștii din domeniul mass-mediei și artiștii lucrează deseori în 
condiții precare în ceea ce privește contractele, salariile și garanțiile sociale, iar acest 
lucru compromite capacitatea lor de a lucra efectiv, împiedicând astfel pluralismul și 
libertatea mass-mediei; invită Comisia să coopereze strâns cu statele membre pentru a 
îmbunătăți statutul artiștilor și condițiile de muncă ale acestora;

9. își evidențiază opinia potrivit căreia relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare și 
echilibrate din mass-media sunt esențiale pentru o societate liberă și bine informată în 
Europa; invită Comisia și statele membre să promoveze o sferă mediatică incluzivă, 
care respectă egalitatea de gen, în care membrii grupurilor minoritare, migranții și 
refugiații, precum și membrii comunităților LGBTI+ și persoanele cu dizabilități să 
ocupe posturi creative și decizionale, precum și să sprijine proiecte mediatice 
multilingve și accesibile tuturor, fapt care ar contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

10. este de părere că în lupta împotriva dezinformării și a informării greșite ar trebui să aibă 
întotdeauna întâietate principiile fundamentale privind accesul la informații și, mai 
presus de toate, privind libertatea de exprimare, inclusiv libertatea artistică, într-un 
cadru de precizie, independență, corectitudine, confidențialitate, umanitate, 
responsabilitate și transparență; este preocupat de cazurile în care guvernele subminează 
libertatea mass-mediei, inclusiv libertatea artistică, sub pretextul luptei împotriva 
dezinformării; recunoaște dreptul la libertatea artistică și necesitatea de a sublinia acest 
lucru în contextul cadrului mai larg al libertăților fundamentale și al libertății de 
exprimare; subliniază că este necesar ca libertatea de exprimare artistică să fie inclusă 
printre obiectivele specifice ale programului Europa creativă 2021-2027;

11. consideră că orice mecanism viitor al UE privind democrația, statul de drept și 
drepturile fundamentale trebuie să consacre libertatea mass-mediei, inclusiv libertatea 
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artistică, ca un pilon esențial al sistemelor democratice;

12. reamintește că coloana vertebrală a oricărei democrații este o mass-media independentă, 
imparțială, profesionistă și responsabilă, care urmărește să informeze și să stimuleze 
dezbaterea; subliniază că mass-mediei naționale, regionale și locale și îndeosebi celei 
din serviciul public îi revine responsabilitatea importantă de a servi interesului public și 
de a reflecta în mod adecvat diversitatea culturală, lingvistică, socială și politică a 
societăților noastre și de a informa pe larg publicul cu privire la toate subiectele care 
prezintă interes pentru viața de zi cu zi, inclusiv informații independente și obiective 
referitoare la politicile și afacerile UE. a observat că, în unele state membre, această 
diversitate nu a fost reflectată în mod corect și că mass-media nu a furnizat informații 
adecvate și obiective cu privire la politicile UE; insistă asupra necesității de a remedia 
situația;

13. invită Comisia să elaboreze, în strânsă cooperare cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile, o strategie cuprinzătoare specifică fiecărui sector, care să asigure 
accesul echitabil la surse de informații fiabile și să sprijine consolidarea independenței 
mass-media independente și a jurnalismului de calitate, inclusiv prin revigorarea 
ecosistemelor locale de știri; subliniază că această strategie va contribui la combaterea 
eficientă a răspândirii dezinformării și a informării eronate, inclusiv în timpul 
campaniilor electorale;

14. subliniază că mass-media de știri este un bun public esențial care permite cetățenilor să 
ia decizii în cunoștință de cauză; subliniază, prin urmare, că accesul la informație și la 
jurnalismul de calitate este extrem de important pentru o democrație; reiterează 
importanța asigurării protecției jurnaliștilor și a surselor jurnalistice; invită Comisia să 
includă studii și cursuri privind jurnalismul independent în proiecte și programe 
adecvate finanțate de UE;

15. consideră că intervențiile statului sau presiunea comercială asupra politicilor editoriale 
subminează jurnalismul liber și dezbaterea democratică; consideră că asigurarea 
libertății mass-mediei, precum și, în anumite condiții, asumarea responsabilității 
editoriale se aplică inclusiv informațiilor furnizate pe platformele de mari dimensiuni, în 
măsura în care acestea publică știri și emisiuni sau permit publicarea acestora de către 
utilizatori; subliniază necesitatea unei mai bune cooperări între autorități și platformele 
online pentru a combate discursurile de incitare la ură; reamintește că Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale a elaborat norme privind abordarea discursului de 
incitare la ură, protecția minorilor, independența autorităților naționale de reglementare 
în domeniul mass-mediei, transparența, obligațiile în materie de educație în domeniul 
mass-mediei și de publicitate; reamintește că punerea în aplicare și respectarea 
dispozițiilor acestei directive ar trebui să se facă în mod transparent, că ar trebui să fie 
evaluate și să aibă ca obiectiv garantarea libertății mass-mediei în mod durabil pe 
termen lung;

16. își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la situația din unele state membre în care s-
au introdus legi în domeniul mass-mediei care permit o imixtiune politică mai mare, 
fapt care a determinat ca mass-media, publică și privată, să renunțe la principiul 
imparțialității, după cum arată, printre altele, dovezile prezentate în Clasamentul 
mondial al libertății presei pentru 2020 al organizației Reporteri fără Frontiere;
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17. invită statele membre să asigure o mai bună protecție a securității personale a 
jurnaliștilor și, în special, a jurnaliștilor de investigație; subliniază că avertizarea în 
interes public reprezintă o parte esențială a jurnalismului de investigație; insistă ca, 
atunci când acționează în interes public, jurnaliștii să beneficieze de protecție juridică și 
nu să fie supuși urmăririi penale; subliniază că actele de intimidare prin agresiune 
îndreptate împotriva jurnaliștilor, inclusiv hărțuirea online, pun în pericol libertatea de 
exprimare; subliniază importanța deosebită a protecției surselor jurnalistice; invită 
statele membre să se asigure că, prin cadrele lor juridice și practicile de aplicare a legii, 
jurnaliștii și profesioniștii din domeniul mass-mediei beneficiază de sprijin, protecție și 
asistență; își reiterează apelul adresat Comisiei de a propune o directivă anti-SLAPP 
(acțiune strategică împotriva mobilizării publice);

18. invită statele membre și organizațiile mass-media să garanteze că jurnaliștii își pot 
desfășura activitatea la cele mai înalte standarde prin garantarea unei remunerații 
echitabile, a unor condiții bune de muncă, a protecției surselor jurnalistice, a sprijinului 
editorial pentru cercetarea jurnalistică, a independenței editoriale și a unei formări de 
calitate continue atât pentru profesioniștii din domeniul mass-mediei, cât și pentru cei 
contractuali și independenți, ca premise ale unei raportări echilibrate și bazate pe fapte;

19. invită Comisia să își intensifice sprijinul direct și indirect pentru jurnalismul de calitate 
și pentru organizațiile independente de mass-media, asigurând principiul deplinei 
concurențe; subliniază faptul că mass-media se confruntă cu un eșec al pieței de natură 
sistemică care împiedică sustenabilitatea jurnalismului de calitate, în special pe piețele 
mai mici, inclusiv pe piețele mediatice locale și regionale, cu mult înainte de criza 
COVID-19; consideră că sprijinul suplimentar oferit în timpul crizei COVID-19 ar 
trebui direcționat către sectorul mass-media, deoarece accesul la informații este o parte 
esențială a luptei împotriva pandemiei;

20. consideră că crearea unui mediu adecvat și a unor condiții de concurență echitabile este 
esențială pentru atenuarea efectelor perturbatoare ale modelului de afaceri al 
platformelor online dominante, care au făcut că participarea publicului și difuzarea 
publicității au loc acum în principal online; subliniază că publicitatea pe internet este 
din ce în ce mai microsegmentată, iar veniturile care rezultă din aceasta sunt din ce în ce 
mai standardizate, în principal în beneficiul platformelor online, ceea ce înseamnă că 
serviciile mass-media trebuie să vină cu oferte noi și inovatoare; subliniază că un cadru 
adecvat ar implica, printre altele, tratarea mediului online în mod similar cu cel offline, 
inclusiv în materie de reclame și impozitare; subliniază importanța actualizării dreptului 
UE în materie de concurență pe piața digitală și subliniază necesitatea de a crește 
responsabilitățile platformelor online și de a-și actualiza cadrul privind răspunderea; 
consideră că platformele online care acționează ca filtre trebuie să se asigure că un 
conținut mediatic de calitate demn de încredere este ușor accesibil și nu este subminat; 
consideră că măsurile luate de aceste platforme ar trebui să fie adaptate la piețele 
relevante, respectând legile privind limbile naționale și limbile regionale; subliniază, cu 
toate acestea, că noile obligații ar trebui să fie proporționale și că punerea lor în practică 
ar trebui să ia în considerare capacitatea financiară și cota de piață a furnizorilor 
respectivi, pentru a contribui la asigurarea unor condiții de concurență echitabile și la 
promovarea și nu la frânarea concurenței;

21. subliniază faptul că organizațiile mass-media locale și comunitare reprezintă structuri 
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esențiale pentru promovarea, producerea și difuzarea informațiilor și a faptelor legate de 
evenimentele artistice și culturale locale și minoritare; consideră că acestea reprezintă 
un instrument important pentru menținerea pluralismului media și a unui mediu 
multicultural în Europa; consideră că structurile mass-media comunitare ar trebui să fie 
implicate, de asemenea, în calitate de părți interesate, în programele UE dedicate 
promovării jurnalismului și educației în domeniul mass-mediei și invită statele membre 
să le ofere acestora un sprijin adecvat, asigurându-se că își îndeplinesc rolul lor 
educațional și cultural;

22. recunoaște că internetul este o nouă sursă de informații digitală comună, care oferă 
oamenilor noi oportunități de a participa, a purta discuții, a-și forma opinii și a face 
schimb de informații; subliniază că deciziile adoptate de platformele mass-media - de 
exemplu, în ceea ce privește standardele lor comunitare sau algoritmii de recomandare - 
au consecințe considerabile pentru exercitarea libertății de exprimare, dreptul de a primi 
informații imparțiale, libertatea mass-mediei, pluralism și democrație; invită UE să 
asigure adoptarea unor măsuri de protecție pentru platforme, care să respecte drepturile 
fundamentale și libertatea de exprimare;

23. subliniază că statele membre trebuie să garanteze că mass-media publică este liberă de 
cenzură și de influențe politice, întrucât are datoria de a fi pluralistă și de a informa 
publicul, reflectând în același timp diversitatea culturală și politică; îndeamnă guvernele 
statelor membre să nu intervină în deciziile editoriale;

24. reamintește Concluziile Consiliului din 2018 privind consolidarea conținutului european 
în economia digitală, care recunosc relevanța conținutului generat de mass-media, 
„precum și alte sectoare culturale și creative”, ca „elemente esențiale ale dezvoltării 
sociale și economice a Europei”.
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