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Pozměňovací návrh 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

1. upozorňuje na to, že zpravodajská 
média jsou kriticky významným veřejným 
statkem, neboť zajišťují odpovědnost 
osob, které jsou u moci, a občanům 
umožňují se informovaně rozhodovat; 
zdůrazňuje proto, že přístup občanů k 
informacím a kvalitní žurnalistice má 
mimořádný význam; je přesvědčen, že v 
zájmu boje proti dezinformacím a politické 
propagandě, zvýšení důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní odvětvovou strategii, 
která bude usilovat o spravedlivý přístup k 
důvěryhodným zdrojům informací, 
podporovat a posilovat nezávislá média a 
kvalitní žurnalistiku, včetně oživení 
struktury místního zpravodajství, a 
zlepšovat mediální a informační 
gramotnost, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k rozpoznání zdroje zpráv, k 
posouzení mediálního obsahu a pochopení 
rozdílu mezi mezi redakčním obsahem a 
obchodními sděleními a mezi názorem a 
skutečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
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obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii, která bude ve 
školách a ve zbytku veřejné sféry 
propagovat svobodu projevu v mediálním 
a informačním odvětví a která občany a 
sdělovací prostředky vybaví schopností 
kritického myšlení potřebnou k posouzení 
mediálního obsahu a rozeznání rozdílu 
mezi názorem a skutečností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím, misinformacím a 
malinformacím, obnovení atmosféry 
důvěry ve sdělovací prostředky a boje proti 
hrozbám pro demokracii je třeba přijmout 
komplexní strategii založenou mimo jiné 
na mediální a informační gramotnosti, 
jejímž cílem je vybavit občany schopností 
kritického myšlení potřebnou k posouzení 
mediálního obsahu a rozeznání rozdílu 
mezi názorem a skutečností;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
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dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii EU, jejímž 
cílem je vybavit občany schopností 
kritického myšlení potřebnou k posouzení 
mediálního obsahu a rozeznání rozdílu 
mezi názorem a skutečností; vyzývá proto 
Komisi, aby takovou strategii vypracovala 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a fakty; 
v této souvislosti připomíná, že klíčovým 
prvkem všech fungujících demokracií jsou 
nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky 
založené na svobodě informací a svobodě 
projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
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Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností; zdůrazňuje, že je nutné 
vypracovat strategii, která zajistí 
spolehlivost zpravodajství a informací 
během předvolebních kampaní; domnívá 
se, že změna modelů financování 
představuje velkou výzvu pro kvalitní 
žurnalistiku, neboť jedním z jejích 
současných problémů je nahrazování 
kvalifikovaných novinářů méně 
zkušenými osobami pracujícími na volné 
noze; vyzdvihuje úlohu redakční 
odpovědnosti tradičních i nových 
sdělovacích prostředků; žádá, aby na 
digitální trh a internetové platformy byla 
důsledně uplatňována pravidla 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 

1. je přesvědčen, že v zájmu boje proti 
dezinformacím a falešným zprávám, 
obnovení atmosféry důvěry ve sdělovací 
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prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální a informační 
gramotnosti, jejímž cílem je vybavit 
občany schopností kritického myšlení 
potřebnou k posouzení mediálního obsahu 
a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

prostředky a boje proti hrozbám pro 
demokratické politické procesy je třeba 
přijmout komplexní strategii založenou 
mimo jiné na mediální, internetové a 
informační gramotnosti, jejímž cílem je 
vybavit občany schopností kritického 
myšlení potřebnou k posouzení mediálního 
obsahu a rozeznání rozdílu mezi názorem a 
skutečností;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v celé Evropě se v 
posledních deseti letech rychle zhoršuje 
svoboda sdělovacích prostředků, které čelí 
problémům, na něž upozorňují soudní 
spory, oficiální vyšetřování, zprávy 
evropských orgánů a nevládních 
organizací; vzhledem k tomu, že tato 
zhoršující se situace vyplývá z celé škály 
právních, politických a hospodářských 
faktorů, a proto evropské orgány a 
instituce musí respektovat a chránit 
svobodu a pluralitu sdělovacích 
prostředků jakožto základní práva, která 
představují hlavní pilíř demokracie, jak se 
uvádí v Listině základních práv Evropské 
unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
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Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
intenzivněji bojovaly proti dezinformacím 
a falešným zprávám, jež se snaží podrýt 
důvěru v evropské demokratické základy, 
aby je rozpoznaly jako hrozbu pro 
Evropskou unii a její členské státy a aby 
navrhly adekvátní zvýšení finančních a 
lidských zdrojů pro subjekty bojující proti 
dezinformacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby pečlivě 
sledovala uplatňování směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách, 
zejména v souvislosti s nenávistnými 
projevy, ochranou nezletilých osob, 
nezávislostí vnitrostátních mediálních 
regulačních úřadů, transparentností a 
povinnostmi souvisejícími s mediální 
gramotností; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá, že nedávno bylo do provozu 
uvedeno evropské středisko pro sledování 
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digitálních médií, což je platforma, která 
propojuje ověřovatele údajů a výzkumné 
pracovníky a poskytuje informace 
pracovníkům ve sdělovacích prostředcích, 
učitelům a občanům k tomu, aby lépe 
porozuměli fenoménu falešných zpráv; 
věří, že tento nový nástroj pomůže 
shromažďovat osvědčené postupy a 
vytvářet programy mediální gramotnosti 
šité na míru podle posledních zjištění; 
žádá, aby byly informace týkající se 
veřejné bezpečnosti přinášeny jasnou a 
jednoduchou formou, včetně přístupných 
a použitelných formátů pro osoby s 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly strategii pro zdokonalení, 
uplatňování a sledování mediálních 
zákonů s cílem účinně bojovat proti šíření 
dezinformací a falešných zpráv, podpořit 
nezávislé zpravodajství a posílit 
transparentnost, věrohodnost, nezávislost 
a svobodu sdělovacích prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala společné osnovy pro mediální 
gramotnost a oslovila všechny občany 
prostřednictvím formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání 
a celoživotního učení;

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
zvyšovala povědomí všech účastníků 
demokratického života o významu 
pluralismu a svobody projevu ve 
sdělovacích prostředcích; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala společné osnovy pro mediální 
gramotnost a oslovila všechny občany 
prostřednictvím formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání a celoživotního 
učení;

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala vzdělávací programy pro 
mediální a internetovou gramotnost, 
oslovila všechny občany prostřednictvím 
formálního, neformálního a informálního 
vzdělávání a celoživotního učení a plně 
zapojila organizace občanské společnosti 
do rozhlasových a poradních diváckých 
rad;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala společné osnovy pro mediální 
gramotnost a oslovila všechny občany 

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
pomohla vypracovat uzpůsobené osnovy 
pro informační, mediální i datovou 
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prostřednictvím formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání a celoživotního 
učení;

gramotnost, které by zahrnovaly taktéž 
fungování algoritmů, a oslovila všechny 
občany prostřednictvím formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání i 
celoživotního učení; věří, že aktualizovaný 
akční plán digitálního vzdělávání může 
pomoci s podporou těchto iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala společné osnovy pro mediální 
gramotnost a oslovila všechny občany 
prostřednictvím formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání a celoživotního 
učení;

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy, 
kandidátskými zeměmi a organizacemi 
občanské společnosti vypracovala 
všeobecně srozumitelné osnovy pro 
mediální gramotnost a oslovila všechny 
občany prostřednictvím formálního, 
neformálního a informálního vzdělávání a 
celoživotního učení; díky těmto osnovám 
by občané mohli pochopit dopady 
dezinformací, určovat a rozlišovat mezi 
fakty a názory a osvojit si kompetence 
potřebné pro vyhledávání a posuzování 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy a 
organizacemi občanské společnosti 
vypracovala společné osnovy pro mediální 
gramotnost a oslovila všechny občany 
prostřednictvím formálního, neformálního 
a informálního vzdělávání a celoživotního 
učení;

2. vyzývá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy, nezávislými 
subjekty a organizacemi občanské 
společnosti vypracovala společné osnovy 
pro mediální gramotnost a oslovila všechny 
občany a novináře prostřednictvím 
formálního, neformálního a informálního 
vzdělávání a celoživotního učení; žádá, 
aby byla chráněna nezávislost orgánů 
před neoprávněnými státními a 
komerčními zásahy a aby byl zajištěn silný 
a nezávislý dohled nad sdělovacími 
prostředky, a vyzývá členské státy k 
zajištění nestrannosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že organizace 
občanské společnosti mají klíčovou roli 
při zvyšování mediální gramotnosti a 
prevenci šíření nenávistných projevů a 
dezinformací; zdůrazňuje, že tyto 
organizace naléhavě potřebují 
strukturální podporu; domnívá se, že 
komunitní mediální organizace by měly 
být jako zúčastněné strany zapojeny do 
programů na podporu žurnalistiky a 
mediální gramotnosti v Evropě, konkrétně 
v rámci programu Kreativní Evropa 
(meziodvětvová složka);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na význam místních 
sdělovacích prostředků pro propagaci, 
tvorbu a šíření informací a zpráv o 
místních a menšinových uměleckých a 
kulturních akcích, neboť jsou důležitým 
nástrojem pro zachování plurality 
sdělovacích prostředků a multikulturního 
prostředí v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzdvihuje zásadní význam 
nezávislé žurnalistiky pro zachování 
plurality sdělovacích prostředků a 
transparentnosti demokratického procesu; 
vyzývá Komisi, aby do náležitě 
financovaných projektů a programů EU 
zahrnula studijní obory a kurzy věnované 
nezávislé žurnalistice;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že samotné sdělovací 
prostředky mohou a musí hrát významnou 
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úlohu při zvyšování mediální gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. žádá, aby byla mediální 
gramotnost zjednodušena a zahrnuta do 
jiných programů EU, které podporují 
vzdělávání a sdělovací prostředky jako 
nástroj k inkluzi, a aby bylo rozvíjeno 
kritické myšlení občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pluralita 
sdělovacích prostředků je na internetu i 
mimo něj vážně ohrožena z důvodu 
nadměrné koncentrace vlastnictví 
sdělovacích prostředků, která vede k tomu, 
že dominantní aktéři v odvětví médií 
využívají informace k politickým a 
sociálním cílům a že kvalita, rozmanitost a 
spolehlivost dostupných informací klesá;

3. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
pluralitu sdělovacích prostředků na 
internetu i mimo něj, aby byla zaručena 
kvalita, rozmanitost a spolehlivost 
dostupných informací; varuje před 
nadměrnou koncentrací vlastnictví 
sdělovacích prostředků, která vede k tomu, 
že dominantní aktéři v odvětví médií 
využívají informace k politickým a 
sociálním cílům a že kvalita, rozmanitost a 
spolehlivost dostupných informací klesá;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
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Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, která 
vede k tomu, že dominantní aktéři v 
odvětví médií využívají informace k 
politickým a sociálním cílům a že kvalita, 
rozmanitost a spolehlivost dostupných 
informací klesá;

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, která 
může vést k tomu, že dominantní aktéři v 
odvětví médií využívají informace k 
politickým, sociálním a finančním cílům a 
že kvalita, rozmanitost a spolehlivost 
dostupných informací klesá; vyzývá 
členské státy, aby vytvořily nezbytné 
regulační rámce, které jim umožní 
sledovat vlastnictví sdělovacích 
prostředků, bránit vzniku monopolů, 
zajistit svobodu projevu a bojovat proti 
nenávistným výrokům; doporučuje 
zpřísnit právní předpisy a zabránit tak 
monopolizaci a skupování hromadných 
sdělovacích prostředků soukromými 
osobami nebo velkými korporacemi a 
posílit postupy, které zajišťují 
transparentní financování výše uvedených 
mediálních struktur, jako způsob, jak 
umožnit existenci soukromých a 
svobodných sdělovacích prostředků, 
nezávislých na politické moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, která 

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, která 
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vede k tomu, že dominantní aktéři v 
odvětví médií využívají informace k 
politickým a sociálním cílům a že kvalita, 
rozmanitost a spolehlivost dostupných 
informací klesá;

často vede k tomu, že dominantní aktéři v 
odvětví médií využívají informace k 
politickým, sociálním a obchodním cílům 
a že kvalita, rozmanitost a spolehlivost 
dostupných informací klesá; poukazuje na 
to, že sdělovací prostředky čelí 
systémovému selhání trhu, což 
znemožňuje udržet kvalitní žurnalistiku, 
zejména na menších trzích včetně 
místních a regionálních mediálních trhů, 
a zejména na rušivé působení 
internetových platforem, které přispěly k 
tomu, že se publikum a reklama přesunuly 
na internet; konstatuje, že veřejné orgány 
jsou povinny konstruktivně podporovat 
pluralitu sdělovacích prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena z důvodu nadměrné koncentrace 
vlastnictví sdělovacích prostředků, která 
vede k tomu, že dominantní aktéři v 
odvětví médií využívají informace k 
politickým a sociálním cílům a že kvalita, 
rozmanitost a spolehlivost dostupných 
informací klesá;

3. zdůrazňuje, že pluralita sdělovacích 
prostředků je na internetu i mimo něj vážně 
ohrožena jednak z důvodu nadměrné 
koncentrace vlastnictví sdělovacích 
prostředků, která vede k tomu, že 
dominantní aktéři v odvětví médií 
využívají informace k politickým a 
sociálním cílům a že kvalita, rozmanitost a 
spolehlivost dostupných informací klesá, 
avšak současně tím, že si sdělovací 
prostředky nekriticky předávají 
nepravdivá obvinění a politické názory 
prezentované jako fakta, a to přesto, že 
tyto sdělovací nejsou vzájemně propojeny 
ve smyslu vlastnických struktur;

Or. hu

Pozměňovací návrh 27
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Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že pro demokracii 
je velmi důležité dbát na svobodu a 
pluralitu sdělovacích prostředků a 
posilovat hospodářský růst a jeho 
udržitelnost; vybízí proto Komisi k tomu, 
aby vytvořila společný mechanismus pro 
transparentnost vlastnictví sdělovacích 
prostředků a zdrojů jejich financování, a 
tím umožnila občanům učinit si podložený 
úsudek o tom, z jakých zdrojů pocházejí 
informace, které se k nim dostávají; 
připomíná, že je důležité zaručit 
bezpečnost novinářů a zajistit adekvátní 
ochranu jejich zdrojů, zejména v době, 
kdy probíhá společenská krize a mediální 
sektor se transformuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že lidé pracující v 
mediálním oboru a umělci mají často 
nejisté podmínky, pokud jde o smlouvy, 
platy a sociální záruky, což jim brání 
adekvátně vykonávat jejich práci, a tím i 
ohrožuje pluralitu a svobodu sdělovacím 
prostředků; žádá Komisi, aby v úzké 
spolupráci s členskými státy usilovala o 
zlepšení postavení a pracovních podmínek 
umělců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. soudí, že hromadění politické, 
ekonomické a mediální moci v rukou 
týchž jednotlivců za účelem získání 
politické moci ohrožuje možnost svobodně 
vyjadřuje názory a ve svém důsledku 
poškozuje v některých členských státech 
demokratickou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že vlastnictví 
sdělovacích prostředků a jejich zdroje 
financování musí být transparentní a 
snadno přístupné občanů, aby si mohli 
učinit podložený úsudek o poskytovaných 
informací a aby byla obnovena atmosféra 
důvěry ve sdělovací prostředky; v této 
souvislosti hraje důležitou úlohu mediální 
gramotnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Dace Melbārde
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zvýšily přímou a nepřímou podporu 
nezávislým sdělovacím prostředkům a 
kvalitní žurnalistice; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila speciální fond, který bude při 
dodržení zásady tržního odstupu 
financovat tyto činnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že reklama je na 
internetu rostoucí měrou cílená a příjmy z 
ní jsou stále více komoditizovány, 
především ve prospěch digitálních 
prostředníků, takže mediální služby musí 
vytvářet nové, inovativní nabídky; je velmi 
znepokojen tím, že růstu tradičních médií 
na digitálním trhu brání některé nové 
agregační a vyhledávací služby, jejich 
činnost spočívá v tom, že využívají obsah 
chráněný autorským právem, aniž by 
přispívaly k jeho vývoji a aniž by 
poskytovaly tvůrcům spravedlivou 
odměnu; domnívá se, že je třeba vyjasnit 
právní status, úlohu a odpovědnost těchto 
platforem a poskytovatelů obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že sdělovací prostředky 
hrají velmi důležitou úlohu při obraně 
demokracie a že přístup k informacím je 
jednou z klíčových součástí boje proti 
COVID-19; požaduje, aby krizový fond 
podporoval mediální a tiskové odvětví, 
přičemž by mohl případně získávat 
prostředky z jiných fondů, které v 
důsledku pandemie koronaviru nelze 
využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. varuje před nadměrnou regulací 
sdělovacích prostředků, která je zjevně 
kontraproduktivní a ohrožuje mediální 
pluralitu; poukazuje však na to, že 
vlastnictví sdělovacích prostředků musí 
být transparentní a vnitrostátní regulační 
orgány musí monitorovat zejména tento 
aspekt, protože jejich úlohou je právě 
zaručení plurality; zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost je třeba věnovat 
transparentnosti technologických 
platforem, které kontrolují přístup 
uživatelů k digitálnímu obsahu, a jejich 
dominantnímu postavení na trhu; 
poukazuje na význam práva EU v oblasti 
hospodářské soutěže a zdůrazňuje, že je 
důležité odstranit případné překážky v 
zájmu zajištění rovných podmínek pro 
podniky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž 
bude zastoupeno více žen, migrantů, 
uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit 
a osob se zdravotním postižením v 
tvůrčích a rozhodovacích pozicích, což by 
pomohlo snížit v médiích stereotypy;

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž 
bude zastoupeno více žen, migrantů, 
uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit 
a osob se zdravotním postižením v 
tvůrčích a rozhodovacích pozicích, což by 
pomohlo snížit v médiích stereotypy;

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě;



PE650.615v01-00 22/41 AM\1204023CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž 
bude zastoupeno více žen, migrantů, 
uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit 
a osob se zdravotním postižením v 
tvůrčích a rozhodovacích pozicích, což by 
pomohlo snížit v médiích stereotypy;

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; 
poukazuje na zásadu nezávislosti 
sdělovacích prostředků, která má pro 
demokratickou společnost klíčový význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž bude 
zastoupeno více žen, migrantů, uprchlíků, 
příslušníků LGBTI+ komunit a osob se 
zdravotním postižením v tvůrčích a 
rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž 
budou všechny typy menšin a 
znevýhodněných skupin zastoupeny v 
tvůrčích a rozhodovacích pozicích, což by 
pomohlo snížit v médiích stereotypy;
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snížit v médiích stereotypy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž bude 
zastoupeno více žen, migrantů, uprchlíků, 
příslušníků LGBTI+ komunit a osob se 
zdravotním postižením v tvůrčích a 
rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 
snížit v médiích stereotypy;

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž bude 
zastoupeno více žen, menšin, migrantů, 
uprchlíků, příslušníků LGBTI+ komunit a 
osob se zdravotním postižením v tvůrčích a 
rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 
snížit v médiích stereotypy;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž bude 
zastoupeno více žen, migrantů, uprchlíků, 
příslušníků LGBTI+ komunit a osob se 
zdravotním postižením v tvůrčích a 

4. zdůrazňuje svůj názor, že 
nediskriminační, komplexní a vyvážené 
zpravodajství ve sdělovacích prostředcích 
je zásadní pro svobodnou a dobře 
informovanou společnost v Evropě; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
inkluzivní mediální prostředí, v němž bude 
zastoupeno více žen, migrantů, uprchlíků, 
příslušníků LGBTI+ komunit a osob se 
zdravotním postižením v tvůrčích a 
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rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 
snížit v médiích stereotypy;

rozhodovacích pozicích, což by pomohlo 
snížit v médiích stereotypy; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly 
vícejazyčné a bezbariérové mediální 
projekty;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje internet za nový 
všeobecný digitální zdroj informací, který 
občanům dává nové příležitosti k účasti, 
diskusi, utváření názorů a sdílení 
informací; vyzývá Komisi, aby předložila 
jasný legislativní plán s nezbytnými 
regulačními a samoregulačními opatření 
k ochraně občanů před nezákonným 
obsahem a zbožím; zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost je nutné věnovat opatřením 
proti opakování týchž nezákonných 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že je třeba uvažovat 
o tom, aby by platformy, které působí jako 
subjekty kontrolující poskytování obsahu, 
musely plnit požadavky na prominenci 
kvalitního mediálního obsahu, 
přizpůsobené jednotlivým trhům a 
dodržující vnitrostátní jazykové zákony;
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Or. en

Pozměňovací návrh 43
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že pro zmírnění 
negativního efektu online platforem je 
třeba vytvořit vhodné prostředí a zajistit 
rovné podmínky; zdůrazňuje, že takovýto 
vhodný rámec by mimo jiné znamenal, že 
online prostředí by muselo být posuzováno 
podobně jako offline prostředí, a to i pro 
účely reklamy a zdanění, a že by musela 
být aktualizována pravidla hospodářské 
soutěže, aby odpovídala podmínkám 
digitálního věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na to, že je třeba uložit 
online platformám více odpovědnosti a 
aktualizovat pravidla týkající se ručení za 
poskytovaný obsah; domnívá se, že má-li 
se zabránit nekalé soutěži, je zcela 
nezbytné zajistit mediálním společnostem 
přístup k relevantním údajům (tj. údajům 
o sledovanosti a o reklamě) od platforem s 
dominantním postavením na trhu; 
zdůrazňuje však, že veškeré nové 
povinnosti ukládané digitálním 
platformám by měly odpovídat jejich 
podílu na trhu a finančním kapacitám, 
aby pomohly nastavit rovné podmínky a 
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podnítit soutěž, nikoli aby ji udusily;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně 
umělecké svobody;

5. domnívá se, že zejména svoboda 
projevu, včetně umělecké svobody, nesmí 
být zneužívána k šíření dezinformací a 
projevů nenávisti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody;

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody, přičemž však je nutné zajistit, že 
tyto zásady nebudou moci být využívány k 
ospravedlnění nebo legitimizaci 
záměrného šíření nepravdivých zpráv 
nebo k obcházení pravidel nebo omezení, 
která v demokratické společnosti 
představují nezbytná, vhodná a přiměřená 
opatření k zajištění národní bezpečnosti, 
obrany, veřejné bezpečnosti a veřejného 
zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody;

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody; poukazuje na to, že mediální 
platformy přijímají rozhodnutí - např. o 
svých komunitních normách nebo 
algoritmech pro zobrazování doporučení - 
která mají značný vliv na výkon svobody 
projevu, právo na objektivní informace, 
svobodu a pluralitu sdělovacích 
prostředků a demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody;

5. domnívá se, že v boji proti 
dezinformacím, misinformacím a 
malinformacím by vždy měly převážit 
základní zásady přístupu k informacím, a 
zejména svoboda projevu, včetně umělecké 
svobody, přičemž musí být dodrženy 
zásady přesnosti, nezávislosti, férovosti, 
důvěrnosti, lidskosti, zodpovědnosti a 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Victor Negrescu
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že rozsáhlé šíření 
dezinformací a fake news představuje pro 
Evropu a její občany velkou výzvu; vyzývá 
Komisi, aby zvážila vytvoření vícejazyčné 
online platformy, na níž by bylo možné 
dezinformace a fake news hlásit, 
analyzovat a objasňovat, a to za účasti 
všech relevantních subjektů, jako jsou 
sdělovací prostředky, zástupci institucí a 
sociálních platforem a koncoví uživatelé;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zastává názor, že ochrana zdrojů, 
rozsáhlá vydavatelská podpora 
novinářských rešerší, ať už jde o text či 
obraz, nezávislá redakční práce a kvalitní 
pracovní smlouvy resp. adekvátní 
honoráře novinářů jsou základními 
předpoklady vyváženého zpravodajství 
založeného na faktech;

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že šíření nenávistných 
projevů na internetu představuje 
obrovskou hrozbu pro právo na svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že státní orgány 
musí lépe spolupracovat s online 
platformami na řešení tohoto problému, 
aniž by však destabilizovaly základní 
právo na svobodu projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že v jakémkoli 
budoucím mechanismu EU pro 
demokracii, právní stát a základní práva 
musí být zakotvena svoboda sdělovacích 
prostředků, včetně umělecké svobody, 
jako základní pilíř demokratického 
systému; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. uznává právo na uměleckou 
svobodu a jeho nezbytné zdůrazňování v 
širším rámci základních svobod a svobody 
projevu; vyzývá Komisi, aby svobodu 
uměleckého vyjádření zahrnula do 
konkrétních cílů programu Kreativní 
Evropa 2021-2027;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
jednala společně se všemi zúčastněnými 
stranami, jichž se týká otázka 
kybernetické šikany, s cílem umožnit 
svobodu slova a zajistit ochranu novinářů 
před útoky na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. varuje před tím, že vlády s 
autoritativními tendencemi oslabují 
svobodu slova, včetně umělecké svobody, 
pod záminkou boje proti dezinformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že Komise a členské 
státy mají zvláštní odpovědnost za 
alternativní mediální projekty i za 
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sdělovací prostředky v exilu;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. domnívá se, že státní zásahy nebo 
komerční tlak na publikované materiály 
poškozují svobodnou žurnalistiku a 
demokratickou diskusi; domnívá se, že 
zajištění svobody sdělovacích prostředků i 
převzetí redakční odpovědnost platí také 
pro informace na rozsáhlých platformách, 
které zveřejňují nebo vysílají zprávy přímo 
nebo prostřednictvím uživatelů; 
připomíná, že revidovaná směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách 
nastínila užitečná pravidla s cílem 
regulovat odstraňování nenávistných 
projevů, zachování ochrany nezletilých a 
umísťování reklamy. Provádění a 
prosazování této směrnice by mělo být 
transparentní, podléhat hodnocení a dále 
se rozvíjet s cílem udržitelným způsobem 
zajistit svobodu sdělovacích prostředků i v 
budoucnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. je přesvědčen, že internetové 
platformy jsou součástí internetové 
veřejné sféry, v níž se uskutečňuje 
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vzdělávání a veřejná diskuse; vyzývá EU, 
aby pro platformy zajistila záruky s cílem 
dodržovat základní práva a svobodu slova;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. opakuje, že je důležité vytvořit 
zvláštní výbor Evropského parlamentu pro 
boj proti dezinformacím a falešným 
zprávám;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje význam spravedlivého 
příjmu pro nezávislé novináře a tvůrce 
mediálního obsahu na internetu a vyzývá 
digitální platformy, aby vyvíjely větší úsilí 
na podporu žurnalistiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala žurnalistiku a nezávislost 
sdělovacích prostředků v průběhu krize 
vyvolané pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. připomíná, že páteří jakékoli 
demokracie jsou nezávislé, profesionální a 
odpovědné sdělovací prostředky zaměřené 
na informování, kritiku a podněcování 
diskuse, zejména sdělovací prostředky 
veřejné služby, které mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní službu 
veřejnému zájmu pomocí pravdivého, 
přesného, objektivního, vyváženého a 
jazykově uměřeného obsahu, jenž 
zachycuje kulturní, jazykovou, 
společenskou a politickou rozmanitost 
naší společnosti, a za důkladné 
informování občanů o všem, co ovlivňuje 
jejich každodenní životy, včetně politik a 
zpráv týkajících se EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. zdůrazňuje nezastupitelnou úlohu 
vnitrostátních sdělovacích prostředků, 
které vzhledem k tomu, že finančně 
nespoléhají na soukromé zdroje, mohou 
poskytovat vysoce kvalitní a nestranné 
informační služby pro širokou veřejnost; 
zdůrazňuje jejich odpovědnost za 
adekvátní zobrazování kulturní, jazykové, 
společenské a politické rozmanitosti a za 
důkladné informování občanů o všem, co 
ovlivňuje jejich každodenní životy, včetně 
politik a zpráv týkajících se EU. považuje 
za zásadní zajistit a zachovat jejich 
nezávislost na politickém vměšování, 
mimo jiné díky nezávislosti na státním 
rozpočtu, a připomíná, že je úkolem a 
povinností vnitrostátních orgánů zajistit 
rovnováhu mezi veřejnými a soukromými 
sdělovacími prostředky, dodržovat 
podmínky pro vysoce kvalitní sdělovací 
prostředky a zaručit naprostou nezávislost 
novinářů a ochranu jejich zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy; zdůrazňuje, že 
evropské sdělovací prostředky musí řádně 
odrážet kulturní, jazykovou, sociální a 
politickou rozmanitost Evropy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky zahrnující regionální 
a místní sdělovací prostředky, a zejména 
sdělovací prostředky veřejné služby, mají 
zvláštní odpovědnost za adekvátní 
zobrazování kulturní, jazykové, 
společenské a politické rozmanitosti a za 
důkladné informování občanů o všem, co 
ovlivňuje jejich každodenní životy, včetně 
nezávislého a kritického pokrytí politik a 
záležitostí týkajících se EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. zdůrazňuje, že evropské a 
vnitrostátní sdělovací prostředky a 
sdělovací prostředky na nižší než 
celostátní úrovni, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU.

6. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
sdělovací prostředky, a zejména sdělovací 
prostředky veřejné služby, mají zvláštní 
odpovědnost za adekvátní zobrazování 
kulturní, jazykové, společenské a politické 
rozmanitosti a za důkladné informování 
občanů o všem, co ovlivňuje jejich 
každodenní životy, včetně politik a zpráv 
týkajících se EU; konstatuje, že v 
některých členských státech se tato 
rozmanitost neodráží odpovídajícím 
způsobem a že sdělovací prostředky 
neposkytují adekvátní a objektivní 
informace o politice EU; zdůrazňuje, že je 
nezbytné tuto situaci napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. staví se proti regulaci posilující 
práva cenzury a proti právním předpisům, 
které vládám, veřejným orgánům a 
mediálním platformám umožňují 
rozhodovat, které informace jsou přesné a 
které se považují za falešné zprávy; 
zdůrazňuje, že mediální gramotnost je 
vlastnost, která posiluje práva občanů, a 
proto vybízí členské státy, aby mediální 
gramotnost posilovaly a aby podporovaly 
vzdělávací iniciativy s cílem poskytnout 
adekvátní nástroje a podporovat používání 
zdravého rozumu a kritického myšlení při 
posuzování mediálního obsahu a 
rozpoznávání rozdílu mezi přesnou 
informací a falešnou zprávou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
situací v některých členských státech, kde 
byly zavedeny právní předpisy týkající se 
sdělovacích prostředků, které umožňují 
větší politické vměšování, což vede k tomu, 
že jsou veřejné i soukromé sdělovací 
prostředky nuceny opustit zásadu 
nestrannosti, o čemž mimo jiné svědčí 
důkaz pocházející ze světového indexu 
svobody tisku organizace Reportéři bez 
hranic na rok 2020; zdůrazňuje, že musí 
být zaručena svobodná a nezávislá 
žurnalistika a že musí být chráněna 
pomocí řádných regulačních rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby zavedly 
účinná opatření zajišťující lepší ochranu 
osobní bezpečnosti novinářů, a zejména 
investigativních novinářů; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby předložily legislativní 
nebo nelegislativní návrhy za účelem 
ochrany novinářských zdrojů včetně 
oznamovatelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Diana Riba i Giner

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná závěry Rady z roku 
2018 o intenzivnějším poskytování 
evropského obsahu v rámci digitální 
ekonomiky, které uznávají relevantnost 
obsahu vytvářeného sdělovacími 
prostředky „i ostatními kulturními a 
tvůrčími odvětvími“ jakožto „hlavní pilíř 
sociálního a ekonomického rozvoje 
Evropy“;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že novináři a mediální 
společnosti odpovídají za utváření mínění 
a veřejného diskursu a také za 
poskytování nezávislého a vyváženého 
obsahu a že by se měli zavázat k 
prosazování žurnalistiky založené na 
důkazech; vyzývá k nezávislosti a 
transparentnosti sdělovacích prostředků a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
zdržely cenzury a nezasahovaly do 
redakčních rozhodnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že veřejné sdělovací 
prostředky mají povinnost zajišťovat 
pluralitu a při informování veřejnosti 
odrážet kulturní a politickou rozmanitost; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské 
státy zaručovaly nezávislost veřejných 
sdělovacích prostředků na cenzuře a 
politickém nátlaku a aby bránily jejich 
využívání jako nástroje propagandy a 
indoktrinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že tradiční sdělovací 
prostředky čelí výzvám v důsledku 
digitalizace ve vyvíjejícím se mediálním 
prostředí; vyzývá členské státy, aby 
tradičním sdělovacím prostředkům 
poskytovaly podporu a zajišťovaly tak 
plnění jejich vzdělávací a kulturní úlohy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že digitální a 
internetové sdělovací prostředky vedly k 
novým příležitostem pro svobodu a 
pluralitu sdělovacích prostředků, ale že 
tento stav může být ohrožen nadměrnou 
koncentrací vlastnictví sdělovacích 
prostředků; zdůrazňuje, že vlastnické 
struktury sdělovacích prostředků musí být 
transparentní a že musí být monitorovány; 
vyzývá k rovným podmínkám a k právní 
jasnosti s cílem zajistit rozmanitost a 
dostupnost mediálního obsahu, aby se 
zabránilo vzniku dominantního postavení 
internetových gigantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. zdůrazňuje, že whistleblowing je 
podstatnou součástí investigativní 
žurnalistiky; konstatuje, že u novinářů 
působících ve veřejném zájmu se musí 
uplatňovat právní ochrana namísto 
trestního stíhání; zdůrazňuje, že agresivní 
akty zastrašování vůči novinářům 
ohrožují svobodu projevu; zdůrazňuje 
mimořádný význam ochrany zdrojů; 
vyzývá členské státy k zajištění toho, aby 
jejich právní rámce a postupy prosazování 
práva poskytovaly podporu, ochranu a 
pomoc novinářům a pracovníkům ve 
sdělovacích prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Kruk
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Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. vyzývá členské státy a mediální 
organizace, aby zaručily, aby novináři 
mohli svou práci vykonávat na nejvyšší 
možné úrovni, tím, že zajistí spravedlivé a 
řádné odměňování a dobré pracovní 
podmínky spolu s průběžnou kvalitní 
odbornou přípravou pracovníků ve 
sdělovacích prostředcích, a to jak 
smluvních zaměstnanců, tak pracovníků 
ve svobodném povolání;

Or. en


