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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingus Teisės reikalų komitetą ir Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad nepriklausoma, nešališka, profesionali ir atsakinga žiniasklaida – tai 
pagrindinis demokratijos ramstis; primena, kad Sąjunga grindžiama bendromis 
vertybėmis, įtvirtintomis Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje, ir 
pakartoja, kad pagrindinės žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo teisės nustatytos Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje; reiškia didelį susirūpinimą dėl 
padėties kai kuriose valstybėse narėse, kuriose žiniasklaidos laisvės ir saviraiškos 
laisvės padėtis blogėja, kai žurnalistai nutildomi, patiria smurtą ir priekabiavimą, 
kuriose mažėja pilietinės visuomenės organizacijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
ir žmogaus teisių gynėjų erdvė ir kuriose dėl politinio kišimosi ribojama prieiga prie 
viešojo intereso informacijos; pabrėžia, kad būtina skubiai pasiūlyti teisėkūros ir ne 
teisėkūros priemonių, visų pirma Žiniasklaidos laisvės aktą, kad būtų užtikrinta 
saugesnė aplinka visuomeninio gyvenimo sergėtojams ES;

2. pabrėžia, kad pagrindinės teisės į saviraiškos laisvę, teisė gauti informaciją ir teisė į 
visuomenės dalyvavimą yra labai svarbios siekiant sveikos demokratijos; reiškia didelį 
susirūpinimą dėl mažėjančios pilietinės visuomenės organizacijų erdvės ir grėsmės 
žurnalistams, žmogaus teisių gynėjams ir kitiems asmenims, kurie komunikuoja 
svarbiais viešojo intereso klausimais ir kritiškai vertina įtakingus visuomenės narius, ir 
dėl to, kad vis dažniau naudojami strateginiai ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą 
siekiant nutildyti ir bauginti nepriklausomą žiniasklaidą ir žurnalistus, pilietinės 
visuomenės organizacijas, teisių gynėjus, aktyvistus, informatorius, akademinę 
bendruomenę, menininkus bei seksualinę prievartą ir smurtą šeimoje patyrusius 
asmenis;

3. ragina valstybes nares užtikrinti ir išlaikyti žiniasklaidos nepriklausomumą nuo politinio 
ir ekonominio spaudimo ir garantuoti žiniasklaidos pliuralizmą; ragina Komisiją viešai 
spręsti bet kokio valdžios institucijų piktnaudžiavimo problemą ir ragina valstybes nares 
užtikrinti žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą; primygtinai ragina valstybes 
nares ir Komisiją parengti plataus užmojo, tvirtą ir išsamų teisės aktą ir būsimame 
Žiniasklaidos laisvės akte numatyti priemonių rinkinį, siekiant stiprinti ES pajėgumus 
stebėti bet kokius veiksmus, kuriais būtų ribojama arba pažeidžiama žiniasklaidos 
laisvė, ir už juos bausti, taip pat užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą; primena apie 
Sutartyse įtvirtintas priemones, visų pirma ES sutarties 7 straipsnį dėl procedūros, 
skirtos nustatyti, ar yra aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai 
pažeisti ES sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes, ir imtis atitinkamų veiksmų; 
pabrėžia, kad ES lėšos neturėtų būti skiriamos žiniasklaidos organizacijoms, kurias 
kontroliuoja valstybių narių vyriausybės;

4. yra sunerimęs dėl to, kad dabartinė COVID-19 pandemija toliau daro didelį neigiamą 
poveikį ne tik visuomenės sveikatai, socialinei gerovei ir ekonomikai, bet ir turi įtakos 
visam žiniasklaidos sektoriui, visų pirma dėl to, kad mažėja žurnalistų pajamos ir 
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prastėja jų darbo sąlygos, o tai trukdo užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą; be to, 
yra susirūpinęs dėl to, kad tokiais laikais, kaip esant dabartinei pandemijai, kai aktuali, 
patikima ir laiku teikiama informacija yra itin svarbi, piliečiai ir pilietinės visuomenės 
organizacijos susiduria su rimtomis grėsmėmis žiniasklaidos laisvei, įskaitant 
visuomenės teisės kreiptis į teismą ir susipažinti su informacija apribojimus, žurnalistai 
persekiojami arba užsipuolami už naujienų, susijusių su COVID-19, skelbimą1; įspėja, 
kad vyriausybės naudojosi ekstremaliąja situacija dėl koronaviruso kaip pateisinama 
priežastimi įgyvendinti įvairias ribojamąsias priemones, varžančias saviraiškos laisvę, ir 
sugriežtinti žiniasklaidos cenzūrą tiek internete, tiek realiame gyvenime; ragina 
Komisiją atlikti per pandemiją nustatytų žiniasklaidos laisvių apribojimų auditą ir ragina 
visiškai panaikinti šiuos apribojimus, atkuriant padėtį, kuri buvo iki pandemijos; be to, 
prašo Komisijos sutelkti lėšas kovai su dezinformacijos plitimu ir remti žurnalistiką, 
ypač tiriamąją žurnalistiką, kad būtų sudarytos sąlygos nepriklausomai pranešti apie 
viešuosius reikalus, įskaitant korupciją ir piktnaudžiavimą valstybės tarnyboje;

5. pripažįsta, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų iš esmės pakeitė žiniasklaidos 
aplinką, nes atsirado naujų būdų, kaip internete ieškoti naujienų, įgyti prieigą prie jų, jas 
kuruoti, jomis dalytis ar jas gauti; pabrėžia, kad dėl to padidėjo rinkos spaudimas 
mažesnėms žiniasklaidos organizacijoms, visų pirma vietos naujienų žiniasklaidai, 
padidėjo rinkos koncentracija ir dažnai sudaromos nesąžiningos konkurencijos sąlygos, 
o tai kelia pavojų jau ir taip pažeidžiamų žiniasklaidos priemonių ilgalaikiam 
egzistavimui ir ekonominiam tvarumui, taigi ir žiniasklaidos priemonių įvairovei;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad organizacija „Žurnalistai be sienų“ teigia, jog kitas 
dešimtmetis bus nepaprastai svarbus siekiant išsaugoti žiniasklaidos laisvę, kuriai 
grėsmę dažnai kelia populistinės ir neliberalios vyriausybės; ragina numatyti 
finansavimo mechanizmus, kuriais būtų siekiama apsaugoti žiniasklaidą, ypač 
tiriamosios žurnalistikos atstovus, ir jų šaltinius nuo diskriminacinės reguliavimo ir 
rinkos praktikos ir vyriausybės kišimosi; dar kartą patvirtina, kad būtina nepriklausomai 
stebėti žiniasklaidos laisvės padėtį visoje ES, ir ragina valstybes nares įgyvendinti ir 
tobulinti esamas priemones, pvz., Žiniasklaidos pliuralizmo observatoriją;

7. ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų dėl savo Europos demokratijos veiksmų plano ir 
nedelsiant pasiūlyti direktyvą, kuria visoms valstybėms narėms būtų nustatyti bendri 
minimalūs standartai dėl strateginių ieškinių prieš visuomenės dalyvavimą (angl. 
SLAAP), be to, užtikrinti, kad tokie ieškiniai būtų atmesti ankstyvu etapu siekiant 
apsaugoti nepriklausomą žiniasklaidą ir žurnalistus, spaudos leidėjus, žiniasklaidos 
organizacijas, akademinės bendruomenės atstovus, pilietinės visuomenės organizacijas 
ir NVO nuo finansinio spaudimo ir nepagrįstų ieškinių, taip pat grasinimų imtis teisinių 
veiksmų, kuriais siekiama juos nutildyti ar įbauginti; pabrėžia, kad į direktyvą dėl kovos 
su SLAPP turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl skubaus akivaizdžiai nepagrįstų bylų, 
kurias teisminė institucija identifikavo kaip SLAPP, atmetimo, kaip procedūrinio 
veiksmo, užtikrinant atsakovų, kurie praneša apie Sąjungos teisės pažeidimus arba 
atskleidžia informaciją viešojo intereso labui, teisę į veiksmingą teisinę gynybą; 
pabrėžia, kad direktyvoje dėl kovos su SLAPP turėtų būti sprendžiamas palankesnio 
teisinio reglamentavimo ieškojimo klausimas ir uždrausta tokia praktika, šiuo tikslu 

1 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/global-crackdown-on-journalists-weakens-efforts-to-tackle-
covid19/?fbclid=IwAR0GO09WSuyXFBp-VXhqmQJXuf8Hll81PEAESEkUbIM_slFbAftNGIE3yWQ
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galimybes pasirinkti jurisdikciją, kurioje atsakovus būtų galima patraukti atsakomybėn 
SLAPP bylose, apribojant iki atsakovo gyvenamosios šalies; pabrėžia, kad būtina imtis 
veiksmų, kai vyriausybės ar privatūs asmenys naudoja teisines priemones savo 
kritikams ir oponentams nutildyti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su asmenų 
pagrindinėmis teisėmis, ir kad reikia stiprinti teisminės srities mokymus spaudos leidėjų 
vidaus teisininkams, taip pat visiems teisininkams ir teisėjams, kad jie galėtų nustatyti 
SLAPP ir imtis atitinkamų veiksmų, taip pat didinti informuotumą apie esamas teisių 
gynimo galimybes; ragina sukurti ES fondą, iš kurio būtų remiami nukentėjusieji nuo 
SLAAP, ir teikti jiems finansinę arba teisinę pagalbą naudojantis teise į gynybą, taip pat 
sukurti saugų tinklą, kuriame nukentėjusieji nuo SLAAP galėtų keistis savo patirtimi;

8. pabrėžia esminį pranešėjų apie pažeidimus vaidmenį atskleidžiant korupcijos atvejus ir 
pranešant apie viešajam interesui kenkiančius Sąjungos teisės pažeidimus ir primena 
apie valstybių narių pareigą iki 2021 m. gruodžio 17 d. perkelti į nacionalinę teisę 
Pranešėjų apsaugos direktyvą2; šiuo atžvilgiu pabrėžia žiniasklaidos vaidmenį 
atskleidžiant viešojo intereso informaciją apie teisės pažeidimus; primygtinai reikalauja, 
kad būtų išsaugotas žurnalistų šaltinių konfidencialumas ir kad būtų sukurti saugūs ir 
nepriklausomi vidaus ir išorės pranešimų teikimo kanalai, kad pranešėjai galėtų pranešti 
apie Sąjungos teisės pažeidimus ir būtų užtikrinta, kad jie būtų apsaugoti nuo 
atsakomųjų veiksmų;

9. palankiai vertina tai, kad į Komisijos metinę teisinės valstybės principo taikymo 
ataskaitą įtrauktas konkrečiai žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo stebėjimui skirtas 
skyrius; primygtinai ragina Komisiją atidžiai stebėti netinkamą ieškinių pagal civilinę ir 
baudžiamąją teisę naudojimą siekiant nutildyti žurnalistus, NVO ir pilietinę visuomenę, 
be kita ko, sukuriant ES masto viešai prieinamą duomenų bazę, kurioje būtų fiksuojami 
nustatyti SLAPP atvejai visose valstybėse narėse, ir pateikti išsamią informaciją apie 
tokius ieškinius būsimų ataskaitų dėl teisinės valstybės padėties atskiroms šalims 
skirtuose skyriuose;

10. primena, kad kai kuriems žurnalistams ir redakcinėms komandoms, taip pat dideliam 
skaičiui nuolatinių ir laikinųjų žiniasklaidos organizacijų darbuotojų taikomos įvairios ir 
dažnai nesaugios darbo sąlygos, mokami maži atlyginimai, ir kad jie dažnai dirba pagal 
laisvai samdomų žurnalistų sutartis; pabrėžia, kad reikia užtikrinti stabilias ir sąžiningas 
darbo sąlygas, pvz., tinkamai atstovaujant specialistams; pabrėžia, kad reikia nustatyti 
aiškesnes taisykles dėl žurnalistų profesijos abipusio pripažinimo ir žurnalistų statuso 
visoje ES; primena, kad reikia tinkamai įgyvendinti žurnalistų intelektinės nuosavybės 
teises ir turėtų būti deramai pripažįstama jų darbo vertė ir už jį atitinkamai atlyginama; 
pabrėžia, kad žurnalistai ir žiniasklaida turi būti tinkamai remiami siekiant užtikrinti, 
kad žurnalistika būtų nepriklausoma ir socialiai atsakinga ir kad būtų galima 
pasipriešinti bauginimui, kuris gali lemti savicenzūrą ar cenzūrą; 

11. palankiai vertina tai, kad pagal 2020 m. gruodžio mėn. Komisijos parengtą 
Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų planą (COM(2020)0784) pradėta 
įgyvendinti iniciatyva NEWS; vis dėlto pabrėžia, kad reikia paaiškinti šios iniciatyvos 
taikymo sritį, finansavimą ir veikimą;

2 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, OL L 305, 2019 11 26, p. 17.
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12. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti paramą naujienų žiniasklaidos organizacijoms, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, vietos ir regionų žiniasklaidos priemonėms ir radijo 
stotims; pabrėžia, kad įgyvendinant įvairias programas pagal daugiametę finansinę 
programą (DFP) reikėtų padidinti žiniasklaidos sektoriui skiriamą finansavimą;

13. yra susirūpinęs dėl augančios neapykantos retorikos internete, žodinio užgauliojimo, 
priekabiavimo ir privatumo internete pažeidimų, visų pirma nukreiptų prieš spaudos 
laisvę ir saviraiškos laisvę; pabrėžia, kad internete nuo nuolatinių grasinimų ir 
priekabiavimo nuolat kenčia žurnalistės ir kitos marginalizuotos asmenų grupės, ypač 
tos, kurios patiria daugialypę diskriminaciją; ragina Komisiją ir valstybes nares parengti 
gaires, kaip toliau kovoti su neapykantos retorika internete ir realiame gyvenime; 
pabrėžia, jog būtina, kad valdžios institucijos ir interneto platformų paslaugų teikėjai 
geriau bendradarbiautų, ir ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai spręsti 
priekabiavimo internete ir neapykantos retorikos klausimą, nepažeidžiant spaudos 
laisvės ir pagrindinės teisės į saviraiškos laisvę;

14. mano, kad direktyva dėl kovos su SLAPP turėtų apimti įvairius ieškinius, pvz., dėl 
garbės ir orumo įžeidimo bei šmeižimo, ir ragina Komisiją užtikrinti teisingą 
pusiausvyrą tarp saviraiškos laisvės ir teisės kreiptis į teismą; pažymi, kad pernelyg 
griežti įstatymai dėl šmeižto gali turėti atgrasomąjį poveikį saviraiškos laisvei ir 
viešoms diskusijoms; ragina valstybes nares užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama 
baudžiamuoju persekiojimu už šmeižtą, apsaugoti prokurorų nepriklausomumą šiais 
atvejais ir užtikrinti, kad civilinėje teisėje būtų numatyta veiksminga asmenų, 
nukentėjusių nuo šmeižto, orumo apsauga; be to, ragina valstybes nares nustatyti 
pagrįstas ir proporcingas maksimalias baudų už žalą sumas;

15. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visuomeninė žiniasklaida turėtų išteklių savo 
kultūriniam, socialiniam ir šviečiamajam vaidmeniui atlikti; atsižvelgdamas į tai, ragina 
valstybes nares įgyvendinti jau nustatytus reguliavimo aktus, pvz., Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvą, siekiant stebėti žiniasklaidos nuosavybę ir užtikrinti, 
kad informacija būtų visiškai skaidri ir lengvai prieinama piliečiams; pabrėžia 
nepriklausomų vidaus žiniasklaidos reguliavimo mechanizmų svarbą siekiant užtikrinti, 
kad visi darbuotojai, įskaitant žurnalistus, būtų apsaugoti nuo politinio ir ekonominio 
spaudimo, ir pabrėžia, kad nešališki asmenys visuomeninės žiniasklaidos organizacijų 
stebėtojų tarybose turi būti skiriami nešališkai, kad jie galėtų veikti visuomenės, o ne 
kurios nors partijos ar ideologijos labui;

16. ragina visas valstybes nares skubiai įgyvendinti visas 2018 m. peržiūrėtos 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos3 nuostatas; ragina Komisiją atidžiai 
stebėti pokyčius šioje srityje, ypatingą dėmesį skiriant 30 straipsnio nuostatoms dėl 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimo institucijų vaidmens, įgaliojimų ir 
nepriklausomumo; pakartoja, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ar įstaigos savo 
įgaliojimus turi vykdyti nešališkai, skaidriai ir vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, 
visų pirma, žiniasklaidos pliuralizmu, kultūrų ir kalbų įvairove, vartotojų apsauga, 
prieinamumu, nediskriminavimu, tinkamu vidaus rinkos veikimu ir sąžiningos 

3 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į 
kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), OL L 303, 2018 11 28, p. 69.
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konkurencijos skatinimu; be to, pabrėžia, kad nacionalinės reguliavimo institucijos ar 
įstaigos turėtų turėti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir tinkamus vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimus, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo funkcijas ir prisidėti prie 
Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupės (ERGA) veiklos;

17. palankiai vertina ERGA sukūrimą ir skatina audiovizualinio sektoriaus reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimą vidaus rinkoje, taip pat bendradarbiavimą su kitomis 
reguliavimo institucijomis, susijusiomis su naujienų skelbimo internete veikla;

18. palankiai vertina tai, kad pradėta Konferencijos dėl Europos ateities veikla, ir ragina 
Komisiją ir valstybes nares kuo geriau pasinaudoti jos būsimomis išvadomis siekiant 
stiprinti dalyvaujamąjį demokratinį visuomenės veikimą;

19. ragina valstybes nares ir Komisiją nustatyti veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta geresnė žurnalistų, ypač tiriančiųjų žurnalistų, asmeninio saugumo apsauga, 
be kita ko, kuriant tarptautinius tinklus ir sudarant palankesnes sąlygas jų veiklai, ir 
laukia pažadėtos paskelbti Komisijos rekomendacijos dėl žurnalistų saugumo 
užtikrinimo ES; ragina valstybes nares imtis prevencinių priemonių, pvz., taikyti 
policijos apsaugą ir suteikti galimybę naudotis perkėlimo Europos Sąjungoje 
sistemomis, saugiais namais ar prieglaudomis, kai kyla grėsmė žurnalistams, įskaitant 
tuos, kurie rengia reportažus iš į konfliktuose dalyvaujančių ar didelės rizikos šalių; 
pabrėžia, kad žurnalistų saugumo užtikrinimas yra itin svarbus siekiant garantuoti 
demokratijos ir saviraiškos laisvės, taip pat žurnalistų išteklių apsaugą;

20. palankiai vertina tai, kad pagal programos „Kūrybiška Europa“ tarpsektorinę 
paprogramę pradėti nauji veiksmai, kuriais siekiama stiprinti žiniasklaidos laisvę, 
kokybišką žurnalistiką ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos priemonėmis; pabrėžia, jog 
labai svarbu, kad žiniasklaidos turinys būtų naudojamas kritiškai, siekiant, kad žmonės 
suprastų dabartines problemas ir prisidėtų prie visuomenės gyvenimo; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares visų pirma mokyklose skatinti ir remti kritinio mąstymo ir 
gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis projektus, kad visi galėtų naudotis 
priemonėmis informacijai gauti, dezinformacijai nustatyti ir kritiniam mąstymui ugdyti; 
pabrėžia švietimo žiniasklaidos pliuralizmo, demokratijos ir strateginių ieškinių dėl 
visuomenės dalyvavimo (SLAPP) klausimais svarbą informuojant visuomenę ir teisės 
specialistus, ypač teisėjus ir teisininkus; ragina Komisiją ir valstybes nares rengti 
visuomenės informavimo kampanijas ir specializuotus teisės specialistų mokymus; 
ragina daugiau investuoti į žurnalistų, įskaitant mažumų grupėms priklausančius 
žurnalistus, mokymą, visų pirma siekiant padėti jiems prisitaikyti prie kintančių 
technologinių, visuomeninių ar kitokių pokyčių, ir pakartoja, kad reikia didinti 
informacijos ir žinių apie ES, prieinamų naudojantis įvairioms nacionalinėms 
žiniasklaidos priemonėms, lygį; ragina ES institucijas toliau teikti turinį ir informaciją 
visomis ES kalbomis;

21. ragina valstybes nares ir žiniasklaidos organizacijas remti ir plėtoti skatinamąsias 
priemones, skirtas lyčių lygybės principą atitinkančiam dalyvavimui ir atstovavimui 
visais lygmenimis; pabrėžia, kad su turiniu susijusiais klausimais žurnalistės patiria tokį 
patį spaudimą kaip ir jų kolegos, tačiau dažniau patiria seksualinį smurtą ir 
priekabiavimą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu integruoti lyčių aspektą į visą 
žiniasklaidos sektorių; ragina Komisiją savo būsimose ataskaitose stebėti ir išnagrinėti 
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sąsajas tarp žiniasklaidos laisvės blogėjimo ir aktyvesnį atpirkimo ožių ieškojimą 
nusitaikant į mažumas ir marginalizuotas grupes, nagrinėjant neapykantos nusikaltimų ir 
neapykantą kurstančių kalbų poveikį diskriminacijai Sąjungoje;

22. ragina Komisiją pripažinti, kad melagingos naujienos, dezinformacija ir klaidinga 
informacija yra grėsmės, ir palankiai vertina Komisijos 2020 m. atliktą Kovos su 
dezinformacija praktikos kodekso vertinimą ir gaires, kaip pagerinti padėtį; primygtinai 
ragina Komisiją parengti savo išvadas ir įsteigti Europos skaitmeninės žiniasklaidos 
observatoriją, taip pat palankiai vertina tai, jog ji paskelbė, kad pateiks pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl remiamo politinio turinio skaidrumo; pabrėžia, 
kad reikia skatinti interneto platformas atvirai ir skaidriai aptikti dezinformaciją ir 
klaidingą informaciją ir su jomis kovoti.
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