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Amendamentul 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. subliniază că mass-media de știri 
este un bun public esențial care menține 
posibilitatea ca politicienii aflați la putere 
să fie trași la răspundere și le permite 
cetățenilor să ia decizii în cunoștință de 
cauză; subliniază, prin urmare, că accesul 
cetățenilor la informație și la jurnalismul 
de calitate este extrem de important; 
consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și propaganda politică, a 
crește încrederea în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie sectorială 
cuprinzătoare, care să presupună accesul 
echitabil la surse de informații de 
încredere, sprijinirea și consolidarea 
mass-mediei independente și a 
jurnalismului de calitate, inclusiv 
revigorarea ecosistemelor de știri locale, 
precum și îmbunătățirea educației în 
domeniul informațiilor și al mass-mediei, 
menită să îi doteze pe cetățeni cu 
competențele necesare pentru a putea 
identifica sursele de știri și pentru a 
evalua în mod critic conținutul media, 
înțelegând diferența dintre conținutul 
editorial și cel comercial, și pentru a 
recunoaște diferența dintre opinie și fapte;

Or. en

Amendamentul 2
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită 
să îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, care să 
promoveze în școli și în restul sferei 
publice libertatea de exprimare în mass-
media și libertatea de informare, oferind 
cetățenilor și mass-mediei competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea, informarea greșită și 
informarea rău intenționată, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
democrației, este necesară o strategie 
cuprinzătoare, bazată, printre altele, pe 
educația în domeniul informațiilor și al 
mass-mediei și menită să îi doteze pe 
cetățeni cu competențele necesare pentru a 
putea evalua în mod critic conținutul media 
și a recunoaște diferența dintre opinie și 
fapte;

Or. en

Amendamentul 4
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită 
să îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare a UE 
menită să îi doteze pe cetățeni cu 
competențele necesare pentru a putea 
evalua în mod critic conținutul media și a 
recunoaște diferența dintre opinie și fapte; 
prin urmare, invită Comisia Europeană 
să elaboreze o astfel de strategie în 
strânsă cooperare cu statele membre și cu 
organizațiile societății civile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte; în acest 
context, reamintește că mass-media 
independentă și pluralistă bazată pe 
libertatea de informare și de exprimare 
reprezintă un element esențial al oricărei 
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democrații funcționale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte; subliniază 
necesitatea elaborării unei strategii 
privind modul de asigurare a fiabilității 
știrilor și a informațiilor în timpul 
campaniilor electorale; consideră că 
schimbarea modelelor de finanțare 
reprezintă o provocare semnificativă 
pentru jurnalismul de calitate, întrucât 
înlocuirea jurnaliștilor formați cu liber-
profesioniști pentru care se plătește mai 
puțin este una dintre provocările cu care 
se confruntă în prezent jurnalismul de 
calitate; subliniază importanța 
responsabilității editoriale și a răspunderii 
atât a mijloacelor media tradiționale, cât 
și a celor noi; solicită punerea în aplicare 
cu strictețe a legislației concurenței pe 
piața digitală și aplicarea acesteia pe 
platformele online;

Or. en
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Amendamentul 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor și al mass-mediei și menită să 
îi doteze pe cetățeni cu competențele 
necesare pentru a putea evalua în mod 
critic conținutul media și a recunoaște 
diferența dintre opinie și fapte;

1. consideră că, pentru a combate 
dezinformarea și știrile false, a reinstaura 
un climat de încredere în mass-media și a 
contracara amenințările la adresa 
proceselor politice democratice, este 
necesară o strategie cuprinzătoare, bazată, 
printre altele, pe educația în domeniul 
informațiilor, al internetului și al mass-
mediei și menită să îi doteze pe cetățeni cu 
competențele necesare pentru a putea 
evalua în mod critic conținutul media și a 
recunoaște diferența dintre opinie și fapte;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în ultimul deceniu, 
libertatea mass-mediei s-a deteriorat 
extrem de mult în toată Europa, 
confruntându-se cu provocări evidențiate 
de cauze în instanță, anchete oficiale, 
rapoarte ale instituțiilor europene și ale 
organizațiilor neguvernamentale; 
consideră că, deși acest declin poate fi 
atribuit unei serii de factori juridici, 
politici și economici, instituțiile europene 
trebuie să respecte și să protejeze 
drepturile fundamentale privind libertatea 
și pluralismul mass-mediei ca pilon 



PE650.615v01-00 8/43 AM\1204023RO.docx

RO

esențial al democrației, consacrate de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile pentru a combate 
dezinformarea și știrile false care vizează 
subminarea încrederii în fundamentele 
democratice europene, să le considere 
drept o amenințare la adresa Uniunii 
Europene și a statelor membre ale 
acesteia și să propună creșterea adecvată 
a resurselor financiare și de personal 
pentru unitățile de combatere a 
dezinformării;

Or. en

Amendamentul 10
Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
DSMAV, în special în ceea ce privește 
discursurile de incitare la ură, protecția 
minorilor, independența autorităților 
naționale de reglementare a mass-mediei, 
transparența și obligațiile în domeniul 
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alfabetizării mediatice;

Or. en

Amendamentul 11
Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută lansarea recentă a unui 
Observator european privind mijloacele 
de comunicare digitale, o platformă 
menită să creeze rețele între cercetători și 
verificatori ai veridicității informațiilor și 
să ofere informații practicienilor din 
domeniul mass-mediei, cadrelor didactice 
și cetățenilor pentru a înțelege mai bine 
fenomenul știrilor false; este încrezător că 
acest nou instrument 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;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia și statele membre să 
elaboreze o strategie pentru 
îmbunătățirea, punerea în aplicare și 
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monitorizarea legislației privind mass-
media, pentru a combate în mod eficient 
răspândirea dezinformării și a știrilor 
false, sprijinind, în același timp, 
radiodifuziunea și televiziunea 
independente și promovând transparența, 
credibilitatea și independența mass-mediei 
și libertatea acesteia;

Or. en

Amendamentul 13
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora programe 
de studii comune în domeniul alfabetizării 
mediatice, adresându-se tuturor 
cetățenilor prin intermediul educației 
formale, non-formale și informale și al 
învățării pe tot parcursul vieții;

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a-i sensibiliza pe 
toți actorii implicați în viața democratică 
cu privire la respectarea adecvată a 
pluralismului și a libertății de exprimare 
în mass-media;

Or. fr

Amendamentul 14
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora programe 
de studii comune în domeniul alfabetizării 
mediatice, adresându-se tuturor cetățenilor 
prin intermediul educației formale, non-
formale și informale și al învățării pe tot 

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora oferte 
educaționale în domeniul mass-media și 
de utilizare a internetului, adresându-se 
tuturor cetățenilor prin intermediul 
educației formale, non-formale și informale 
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parcursul vieții; și al învățării pe tot parcursul vieții, 
precum și să implice pe deplin 
organizațiile societății civile în consiliile 
consultative din sectorul radiodifuziunii;

Or. de

Amendamentul 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora programe 
de studii comune în domeniul alfabetizării 
mediatice, adresându-se tuturor cetățenilor 
prin intermediul educației formale, non-
formale și informale și al învățării pe tot 
parcursul vieții;

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a ajuta la 
elaborarea unor programe de studii 
adaptate în domeniul informării și al 
alfabetizării mediatice, precum și al 
competenței digitale, inclusiv al 
sensibilizării cu privire la algoritmi, 
adresându-se tuturor cetățenilor prin 
intermediul educației formale, non-formale 
și informale, inclusiv al învățării pe tot 
parcursul vieții; consideră că Planul de 
acțiune pentru educația digitală poate 
juca un rol important în facilitarea 
acestor inițiative;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora programe 

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre, cu țările candidate și 
cu organizațiile societății civile pentru a 
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de studii comune în domeniul alfabetizării 
mediatice, adresându-se tuturor cetățenilor 
prin intermediul educației formale, non-
formale și informale și al învățării pe tot 
parcursul vieții;

elabora programe de studii pe înțelesul 
tuturor în domeniul alfabetizării mediatice, 
adresându-se tuturor cetățenilor prin 
intermediul educației formale, non-formale 
și informale și al învățării pe tot parcursul 
vieții; consideră că acest lucru ar trebui 
să le permită cetățenilor să înțeleagă pe 
deplin efectele dezinformării, precum și să 
identifice și să facă distincția între dovezi 
și opinie, oferindu-le în același timp 
capacitatea de a accesa și de a evalua 
informațiile;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile pentru a elabora programe 
de studii comune în domeniul alfabetizării 
mediatice, adresându-se tuturor cetățenilor 
prin intermediul educației formale, non-
formale și informale și al învățării pe tot 
parcursul vieții;

2. invită Comisia să coopereze strâns 
cu statele membre și cu organizațiile 
societății civile independente pentru a 
elabora programe de studii comune în 
domeniul alfabetizării mediatice, 
adresându-se tuturor cetățenilor și 
jurnaliștilor prin intermediul educației 
formale, non-formale și informale și al 
învățării pe tot parcursul vieții; solicită 
protejarea autorităților independente și 
asigurarea unei supravegheri 
independente puternice a mass-mediei 
împotriva intervențiilor nejustificate din 
partea actorilor comerciali și a statului și 
invită statele membre să asigure 
imparțialitatea;

Or. en

Amendamentul 18
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Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că organizațiile 
societății civile (OSC) sunt esențiale 
pentru a promova alfabetizarea mediatică 
și pentru a contribui la prevenirea 
răspândirii discursului de incitare la ură 
și a dezinformării; subliniază că 
organizațiile societății civile au nevoie 
urgentă de sprijin structural; consideră că 
organizațiile din domeniul mass-mediei 
existente la nivelul comunității ar trebui 
integrate ca părți interesate în programele 
destinate promovării jurnalismului și a 
alfabetizării mediatice în Europa, în 
special în cadrul programului Europa 
creativă (componenta transsectorială);

Or. en

Amendamentul 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța structurilor 
mediatice locale în ceea ce privește 
promovarea, generarea și diseminarea de 
informații și fapte legate de evenimentele 
artistice și culturale locale și de la nivelul 
minorităților, în calitate de instrument 
important pentru menținerea 
pluralismului mass-mediei și a unui 
mediu multicultural în Europa;

Or. en
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Amendamentul 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța crucială a 
jurnalismului independent în susținerea 
pluralismului mass-mediei și a 
transparenței procesului democratic; 
invită Comisia să includă studii și cursuri 
privind jurnalismul independent în 
proiecte și programe adecvate finanțate de 
UE;

Or. en

Amendamentul 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că mass-media în sine 
poate și trebuie să joace un rol important 
în promovarea alfabetizării mediatice;

Or. en

Amendamentul 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită ca alfabetizarea mediatică 
să fie eficientizată și integrată în alte 
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programe ale UE care sprijină educația și 
mass-media ca instrument de incluziune 
și să se dezvolte gândirea critică în rândul 
cetățenilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, 
cât și offline din cauza concentrării 
excesive a proprietății asupra mass-mediei, 
care a rezultat în utilizarea de către actori 
dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale, precum și în 
scăderea calității, diversității și fiabilității 
informațiilor disponibile;

3. subliniază importanța asigurării 
pluralismului mass-mediei online și 
offline pentru a garanta calitatea, 
diversitatea și fiabilitatea informațiilor 
disponibile; avertizează asupra 
concentrării excesive a proprietății asupra 
mass-mediei, care a rezultat în utilizarea de 
către actori dominanți din sectorul mediatic 
a informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline din cauza concentrării excesive a 
proprietății asupra mass-mediei, care a 
rezultat în utilizarea de către actori 
dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale, precum și în 

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline din cauza concentrării excesive a 
proprietății asupra mass-mediei, care ar 
putea rezulta în utilizarea de către actori 
dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice, sociale și financiare, 
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scăderea calității, diversității și fiabilității 
informațiilor disponibile;

precum și în scăderea calității, diversității 
și fiabilității informațiilor disponibile; 
invită statele membre să stabilească 
cadrele de reglementare necesare pentru a 
monitoriza proprietatea asupra mass-
mediei, a evita monopolurile, a asigura 
libertatea de exprimare și pentru a 
combate discursul de incitare la ură; 
recomandă consolidarea legislației pentru 
a preveni monopolizarea și achiziționarea 
mass-mediei de către persoane fizice sau 
întreprinderi mari, precum și 
consolidarea procedurilor care asigură 
transparența în ceea ce privește 
finanțarea structurilor mediatice 
menționate mai sus, ca o modalitate de a 
permite existența mass-mediei private și 
libere, indiferent de puterea politică;

Or. en

Amendamentul 25
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline din cauza concentrării excesive a 
proprietății asupra mass-mediei, care a 
rezultat în utilizarea de către actori 
dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale, precum și în 
scăderea calității, diversității și fiabilității 
informațiilor disponibile;

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline din cauza concentrării excesive a 
proprietății asupra mass-mediei, care 
deseori a rezultat în utilizarea de către 
actori dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice, sociale sau comerciale, 
precum și în scăderea calității, diversității 
și fiabilității informațiilor disponibile; 
subliniază că mass-media se confruntă cu 
o disfuncționalitate sistemică a pieței, 
care împiedică sustenabilitatea 
jurnalismului de calitate, în special pe 
piețele mai mici, inclusiv pe piețele 
mediatice locale și regionale, având în 
vedere în special efectele perturbatoare 
ale platformelor online care au contribuit 
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la trecerea audienței și a publicității în 
mediul online; recunoaște că autoritățile 
publice au obligația pozitivă de a promova 
pluralismul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 26
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline din cauza concentrării excesive a 
proprietății asupra mass-mediei, care a 
rezultat în utilizarea de către actori 
dominanți din sectorul mediatic a 
informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale, precum și în 
scăderea calității, diversității și fiabilității 
informațiilor disponibile;

3. subliniază că pluralismul mass-
mediei este serios amenințat atât online, cât 
și offline, pe de o parte, din cauza 
concentrării excesive a proprietății asupra 
mass-mediei, care a rezultat în utilizarea de 
către actori dominanți din sectorul mediatic 
a informațiilor pentru a-și urmări propriile 
obiective politice și sociale, precum și în 
scăderea calității, diversității și fiabilității 
informațiilor disponibile și, pe de altă 
parte, din cauza transmiterii fără rezerve 
a unor acuzații false și opinii politice 
prezentate drept fapte, între organizațiile 
media, care, în contextul legat de 
proprietatea asupra mass-mediei, nu sunt 
neapărat interconectate;

Or. hu

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
asigure menținerea libertății și a 
pluralismului mass-mediei în favoarea 
democrației și, de asemenea, să se 
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consolideze creșterea economică și 
sustenabilitatea acesteia; prin urmare, 
încurajează Comisia să ofere un 
mecanism comun de transparență a 
proprietății asupra mass-mediei și a 
surselor de finanțare, permițându-le astfel 
cetățenilor să ia o decizie în cunoștință de 
cauză cu privire la sursa informațiilor 
primite; reiterează că este important să se 
asigure protecția jurnaliștilor, precum și o 
protecție adecvată a surselor jurnalistice, 
în special în timpul crizei societale și al 
transformării sectorului mediatic;

Or. en

Amendamentul 28
Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că profesioniștii din 
domeniul mass-mediei și artiștii lucrează 
deseori în condiții precare în ceea ce 
privește contractele, salariile și garanțiile 
sociale, ceea ce compromite capacitatea 
acestora de a lucra în mod corespunzător 
și împiedică 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;

Or. en

Amendamentul 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că acumularea puterii 
politice, economice și mediatice în mâinile 
acelorași actori pentru a-și păstra puterea 
politică reprezintă o amenințare pentru 
exprimarea opiniei și, în consecință, 
afectează concurența democratică în 
unele state membre;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește necesitatea ca 
informațiile privind transparența 
proprietății asupra mass-mediei și a 
surselor sale de finanțare să fie ușor 
accesibile cetățenilor, astfel încât aceștia 
să poată lua o decizie în cunoștință de 
cauză cu privire la informațiile furnizate, 
precum și să reinstaureze un climat de 
încredere în mass-media; în acest context, 
consideră că alfabetizarea mediatică 
joacă un rol important;

Or. en

Amendamentul 31
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre și Comisia să 
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sporească sprijinul direct și indirect față 
de mass-media independentă și 
jurnalismul de calitate; invită Comisia să 
lanseze un fond special, care să asigure 
principiul concurenței depline pentru 
aceste activități;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că publicitatea pe 
internet este din ce în ce mai vizată, iar 
veniturile care rezultă din aceasta sunt 
din ce în ce mai valorificate, în principal 
în beneficiul intermediarilor digitali, ceea 
ce înseamnă că serviciile mass-media 
trebuie să vină cu oferte noi și inovatoare; 
este foarte preocupat de faptul că 
dezvoltarea mass-mediei tradiționale pe 
piața digitală este împiedicată de unii 
agregatori noi și de motoarele de căutare 
care își dezvoltă activitățile prin utilizarea 
conținutului titularilor de drepturi, fără a 
contribui la dezvoltarea acestuia și fără a 
asigura o remunerare adecvată a 
creatorilor; este în favoarea clarificării 
statutului juridic, a rolului și a 
responsabilității acestor platforme și a 
furnizorilor de conținuturi;

Or. en

Amendamentul 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Proiect de aviz
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Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că mass-media joacă 
un rol esențial în menținerea democrației 
și că accesul la informații este o parte 
esențială a luptei împotriva COVID-19; 
solicită un fond de urgență pentru a 
sprijini sectorul mass-mediei și al presei, 
eventual prin utilizarea de fonduri care 
nu pot fi cheltuite în cadrul altor 
programe din cauza pandemiei de 
COVID-19;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. avertizează asupra reglementării 
excesive a mass-mediei, întrucât aceasta 
s-a dovedit a fi contraproductivă și ar 
putea pune în pericol pluralismul mass-
mediei; subliniază însă că proprietatea 
asupra mass-mediei trebuie să fie 
transparentă, iar autoritățile de 
reglementare naționale trebuie să 
monitorizeze acest aspect în mod deosebit, 
având în vedere rolul său în garantarea 
pluralismului mass-mediei; subliniază că 
ar trebui să se pună un accent special pe 
transparență și pe dominarea pe piață a 
platformelor tehnologice care controlează 
accesul utilizatorilor la conținut digital; 
subliniază importanța legislației UE în 
domeniul concurenței și, de asemenea, 
subliniază importanța asigurării unor 
condiții de concurență echitabile pentru 
întreprinderi prin eliminarea posibilelor 
blocaje;
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Or. en

Amendamentul 35
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți 
migranți și refugiați, precum și mai mulți 
membri ai comunităților LGBTI+ și mai 
multe persoane cu dizabilități să ocupe 
posturi creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa;

Or. fr

Amendamentul 36
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți 
migranți și refugiați, precum și mai mulți 
membri ai comunităților LGBTI+ și mai 

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa;
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multe persoane cu dizabilități să ocupe 
posturi creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți 
migranți și refugiați, precum și mai mulți 
membri ai comunităților LGBTI+ și mai 
multe persoane cu dizabilități să ocupe 
posturi creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; 
reamintește principiul independenței 
mass-mediei, care este fundamental 
pentru o societate democratică;

Or. en

Amendamentul 38
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-



PE650.615v01-00 24/43 AM\1204023RO.docx

RO

media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți 
migranți și refugiați, precum și mai mulți 
membri ai comunităților LGBTI+ și mai 
multe persoane cu dizabilități să ocupe 
posturi creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia toate tipurile de minorități și 
categoriile sociale defavorizate să ocupe 
posturi creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți migranți 
și refugiați, precum și mai mulți membri ai 
comunităților LGBTI+ și mai multe 
persoane cu dizabilități să ocupe posturi 
creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai multe 
minorități, mai mulți migranți și refugiați, 
precum și mai mulți membri ai 
comunităților LGBTI+ și mai multe 
persoane cu dizabilități să ocupe posturi 
creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

Or. en

Amendamentul 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți migranți 
și refugiați, precum și mai mulți membri ai 
comunităților LGBTI+ și mai multe 
persoane cu dizabilități să ocupe posturi 
creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media;

4. își evidențiază opinia potrivit căreia 
relatările nediscriminatorii, cuprinzătoare 
și echilibrate de către instituțiile mass-
media sunt esențiale pentru o societate 
liberă și bine informată în Europa; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
un sector mediatic incluziv, în cadrul 
căruia mai multe femei, mai mulți migranți 
și refugiați, precum și mai mulți membri ai 
comunităților LGBTI+ și mai multe 
persoane cu dizabilități să ocupe posturi 
creative și decizionale, fapt care ar 
contribui, la rândul său, la reducerea 
stereotipurilor în mass-media; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
proiecte mediatice multilingve și 
accesibile;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că internetul este o 
nouă sursă de informații digitală comună, 
oferind cetățenilor noi oportunități în 
ceea ce privește participarea, discuția, 
formarea de opinii și schimbul de 
informații; invită Comisia să furnizeze o 
cale legislativă clară cu măsuri de 
reglementare și de autoreglementare 
necesare pentru protejarea cetățenilor 
împotriva conținutului și bunurilor 
ilegale; subliniază că trebuie acordată o 
atenție specială măsurilor care vizează 
prevenirea infracțiunilor repetate;

Or. en
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Amendamentul 42
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în ceea ce privește 
platformele care acționează în calitate de 
gardieni, ar trebui să se țină seama de 
cerințele privind proeminența 
conținutului mediatic sigur și de calitate, 
adaptate pentru piețele relevante și 
conforme cu legislația privind limba 
națională;

Or. en

Amendamentul 43
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că este esențial să se 
creeze un mediu adecvat și condiții de 
concurență echitabile pentru a atenua 
efectele perturbatoare ale platformelor 
online; subliniază că un cadru adecvat ar 
include, printre altele, tratarea mediului 
online într-o manieră similară cu mediul 
offline, inclusiv în ceea ce privește 
publicitatea și impozitarea, precum și 
actualizarea normelor în materie de 
concurență pentru ca acestea să fie 
adecvate erei digitale;

Or. en

Amendamentul 44
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Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că este necesar să se 
sporească responsabilitățile și să se 
actualizeze cadrul de răspundere pentru 
platformele online; consideră că 
permiterea accesului întreprinderilor din 
domeniul mass-mediei la datele relevante 
(adică la cele de audiență și publicitate) 
de către platformele care domină piața 
este esențială pentru a împiedica 
concurența neloială; subliniază, cu toate 
acestea, că orice obligație nouă privind 
platformele ar trebui să fie proporțională 
cu cota de piață și cu capacitatea lor 
financiară, pentru a contribui la 
uniformizarea condițiilor de concurență și 
pentru a promova concurența în loc să o 
împiedice;

Or. en

Amendamentul 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă 
întotdeauna întâietate principiile 
fundamentale privind accesul la 
informații și, mai presus de toate, privind 
libertatea de exprimare, inclusiv libertatea 
artistică;

5. este de părere că libertatea de 
exprimare, inclusiv libertatea artistică, nu 
trebuie utilizată în mod abuziv pentru 
răspândirea dezinformării și a discursului 
de incitare la ură;

Or. en
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Amendamentul 46
Andrea Bocskor

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate principiile fundamentale privind 
accesul la informații și, mai presus de 
toate, privind libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea artistică;

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate principiile fundamentale privind 
accesul la informații și, mai presus de 
toate, privind libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea artistică, asigurându-se 
în același timp faptul că aceste principii 
nu pot fi utilizate ca pretext pentru a 
justifica sau a legitima diseminarea rău 
intenționată de știri false sau eludarea 
regulilor ori a restricțiilor care constituie 
măsuri necesare, adecvate și 
proporționale în cadrul unei societăți 
democratice, pentru a proteja securitatea 
națională, apărarea, securitatea publică și 
sănătatea publică;

Or. en

Amendamentul 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate principiile fundamentale privind 
accesul la informații și, mai presus de 
toate, privind libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea artistică;

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate principiile fundamentale privind 
accesul la informații și, mai presus de 
toate, privind libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea artistică; subliniază că 
deciziile adoptate de platformele media – 
de exemplu, în ceea ce privește 
standardele comunitare ale acestora sau 
algoritmii de recomandare – au 
consecințe considerabile pentru 
exercitarea libertății de exprimare, dreptul 
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de a primi informații imparțiale, libertatea 
mass-mediei, pluralism și democrație;

Or. en

Amendamentul 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării ar trebui să aibă întotdeauna 
întâietate principiile fundamentale privind 
accesul la informații și, mai presus de 
toate, privind libertatea de exprimare, 
inclusiv libertatea artistică;

5. este de părere că în lupta împotriva 
dezinformării, informării greșite și 
informării rău intenționate 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;

Or. en

Amendamentul 49
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că dezinformarea la 
scară largă și știrile false reprezintă o 
provocare majoră pentru Europa și 
cetățenii săi; invită Comisia să aibă în 
vedere crearea unei platforme online 
multilingve în care dezinformarea și 
știrile false pot fi raportate, analizate și 
clarificate, implicând toți actorii relevanți, 
cum ar fi mass-media, instituțiile și 
reprezentanții platformelor sociale, 
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precum și utilizatorii finali;

Or. en

Amendamentul 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. consideră că protecția surselor 
jurnalistice, acordarea de sprijin editorial 
substanțial în vederea realizării de 
investigații jurnalistice prin limbaj și prin 
imagini, independența editorială și 
încheierea de contracte de muncă decente 
sau onorariile adecvate pentru jurnaliști 
constituie condiții esențiale pentru 
asigurarea de relatări jurnalistice 
echilibrate și bazate pe dovezi;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că sporirea discursului 
de incitare la ură pe internet reprezintă o 
amenințare masivă la adresa dreptului la 
libertatea de exprimare; subliniază 
necesitatea unei mai bune cooperări a 
autorităților cu platformele online pentru 
a combate discursul de incitare la ură, 
fără a destabiliza dreptul fundamental la 
libertatea de exprimare;
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Or. en

Amendamentul 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că orice mecanism viitor 
al UE privind democrația, statul de drept 
și drepturile fundamentale trebuie să 
consacre libertatea mass-mediei, inclusiv 
libertatea artistică, ca un pilon esențial al 
unui sistem democratic;

Or. en

Amendamentul 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. 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; invită Comisia să includă 
libertatea de exprimare artistică printre 
obiectivele specifice ale programului 
Europa creativă 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 54
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia Europeană să 
abordeze împreună cu toate părțile 
interesate implicate problema hărțuirii 
cibernetice pentru a permite libertatea de 
exprimare și pentru a asigura protecția 
jurnaliștilor împotriva atacurilor online;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. avertizează că guvernele cu 
tendințe autoritariste subminează 
libertatea de exprimare, inclusiv libertatea 
artistică, sub pretextul luptei împotriva 
dezinformării;

Or. en

Amendamentul 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 b. consideră că statelor membre și 
Comisiei le revine o responsabilitate 
deosebită în ceea ce privește proiectele 
mediatice alternative, precum și 
jurnalismul în exil;

Or. de
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Amendamentul 57
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 c. consideră că intervențiile statului 
sau presiunea comercială asupra 
publicațiilor sunt de natură să aducă 
atingere jurnalismului liber și dezbaterii 
democratice; consideră că asigurarea 
libertății mass-mediei, precum și 
asumarea responsabilității editoriale se 
aplică inclusiv informațiilor disponibile 
pe platformele de mari dimensiuni, în 
măsura în care acestea publică știri și 
emisiuni sau permit publicarea acestora 
de către utilizatori; reamintește că 
DSMAV a prevăzut, în versiunea sa 
revizuită, dispoziții utile care 
reglementează îndepărtarea discursurilor 
de incitare la ură, asigurarea protejării 
tinerilor, precum și stabilirea proporției 
de spoturi publicitare. Punerea în aplicare 
și respectarea acestor dispoziții trebuie să 
se facă în mod transparent, să fie 
evaluate, precum și extinse, astfel încât 
libertatea mass-mediei să fie garantată în 
mod durabil în viitor;

Or. de

Amendamentul 58
Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. consideră că platformele online 
fac parte din sfera publică online, unde 
au loc educația și dezbaterile publice; 
invită UE să asigure adoptarea unor 
măsuri de protecție pentru platforme, care 
să respecte drepturile fundamentale și 
libertatea de exprimare;
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Or. en

Amendamentul 59
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reiterează importanța înființării 
unei comisii speciale în cadrul 
Parlamentului European pentru 
combaterea dezinformării și a știrilor 
false;

Or. en

Amendamentul 60
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. subliniază importanța veniturilor 
echitabile pentru jurnaliștii independenți 
și creatorii de conținut mediatic online și 
solicită platformelor digitale să depună 
mai multe eforturi în vederea sprijinirii 
jurnalismului;

Or. en

Amendamentul 61
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5e. invită Comisia Europeană să 
sprijine jurnalismul și independența 
mass-mediei în timpul crizei provocate de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

6. reamintește că orice democrație se 
bazează pe o mass-medie independentă, 
profesională și responsabilă, care 
urmărește să informeze, să critice și să 
stimuleze dezbaterea, îndeosebi mass-
media din serviciul public, pentru a servi 
în mod adecvat interesului public printr-
un conținut veridic, corect, obiectiv, 
echilibrat și cu un limbaj adecvat, 
reflectând diversitatea culturală, 
lingvistică, socială și politică a societăților 
noastre și pentru a-i informa pe larg pe 
cetățeni cu privire la toate subiectele care 
prezintă interes pentru viața lor de zi cu zi, 
inclusiv politicile și noutățile despre UE.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 

6. subliniază rolul de neînlocuit al 
mass-mediei naționale din serviciul public, 
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public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

care, întrucât din punct de vedere 
financiar nu se bazează pe surse private, 
poate furniza servicii publice de 
informare de înaltă calitate și imparțiale; 
subliniază responsabilitatea acesteia de a 
reflecta în mod adecvat diversitatea 
culturală, lingvistică, socială și politică și 
de a-i informa pe larg pe cetățeni cu privire 
la toate subiectele care prezintă interes 
pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE; consideră 
că este esențial să se asigure și să se 
mențină independența mass-mediei față 
de imixtiunea politică, inclusiv prin 
independența față de bugetul de stat, și 
reamintește că este de datoria autorităților 
naționale să asigure echilibrul între mass-
media publică și cea privată, să respecte 
condițiile pentru mass-media de înaltă 
calitate și să garanteze independența 
deplină a jurnaliștilor și protecția surselor 
acestora.

Or. en

Amendamentul 64
Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială 
și politică și de a-i informa pe larg pe 
cetățeni cu privire la toate subiectele care 
prezintă interes pentru viața lor de zi cu zi, 
inclusiv politicile și noutățile despre UE.

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a-i informa pe larg pe 
cetățeni cu privire la toate subiectele care 
prezintă interes pentru viața lor de zi cu zi; 
subliniază că mass-media europeană 
trebuie să reflecte în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială 
și politică a Europei.

Or. fr

Amendamentul 65
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Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, inclusiv celei regionale și locale 
și îndeosebi celei din serviciul public, îi 
revine responsabilitatea importantă de a 
reflecta în mod adecvat diversitatea 
culturală, lingvistică, socială și politică și 
de a-i informa pe larg pe cetățeni cu privire 
la toate subiectele care prezintă interes 
pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
acoperirea independentă și critică a 
politicilor și afacerilor UE.

Or. en

Amendamentul 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

6. subliniază că mass-mediei 
europene, naționale și subnaționale, 
îndeosebi celei din serviciul public, îi 
revine responsabilitatea importantă de a 
reflecta în mod adecvat diversitatea 
culturală, lingvistică, socială și politică și 
de a-i informa pe larg pe cetățeni cu privire 
la toate subiectele care prezintă interes 
pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

Or. en

Amendamentul 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE.

6. subliniază că mass-mediei 
naționale, îndeosebi celei din serviciul 
public, îi revine responsabilitatea 
importantă de a reflecta în mod adecvat 
diversitatea culturală, lingvistică, socială și 
politică și de a-i informa pe larg pe cetățeni 
cu privire la toate subiectele care prezintă 
interes pentru viața lor de zi cu zi, inclusiv 
politicile și noutățile despre UE; observă 
că, în unele state membre, această 
diversitate nu a fost reflectată în mod 
adecvat și că mass-media nu a furnizat 
informații adecvate și obiective cu privire 
la politicile UE; insistă asupra necesității 
de a remedia situația;

Or. en

Amendamentul 68
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. se opune reglementărilor care 
consolidează cenzura, precum și 
legislațiilor care permit guvernelor, 
autorităților publice și platformelor media 
să decidă care informații sunt corecte și 
care sunt considerate știri false; 
subliniază că alfabetizarea mediatică este 
o competență menită să confere mai 
multă putere cetățenilor și, prin urmare, 
încurajează statele membre să consolideze 
alfabetizarea mediatică și să promoveze 
inițiativele educaționale, pentru a oferi 
instrumente adecvate și pentru a promova 
utilizarea bunului-simț și a gândirii critice 
în evaluarea conținutului mediatic și în 
recunoașterea diferenței dintre 
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informațiile corecte și știrile false;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. 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, ceea ce a 
condus la obligarea mass-mediei, publice 
sau private, 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; 
subliniază că jurnalismul liber și 
independent trebuie să fie garantat și 
protejat prin cadre de reglementare 
adecvate;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită statele membre să introducă 
măsuri eficiente care să asigure o mai 
bună protecție a securității personale a 
jurnaliștilor și, în special, a jurnaliștilor 
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de investigație; invită Comisia și statele 
membre să prezinte propuneri cu caracter 
legislativ sau fără caracter legislativ 
pentru a proteja sursele jurnalistice, 
inclusiv avertizorii;

Or. en

Amendamentul 71
Diana Riba i Giner

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. 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”;

Or. en

Amendamentul 72
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că jurnaliștii și 
organizațiile din domeniul mass-mediei 
au responsabilitatea de a modela opinia și 
discursul public, precum și de a furniza 
conținut independent și echilibrat și că ar 
trebui să își asume angajamentul de a 
desfășura activități jurnalistice bazate pe 
dovezi; solicită să se asigure independența 
și transparența mass-mediei și îndeamnă 
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statele membre să se abțină de la cenzură 
și de la implicarea în deciziile editoriale;

Or. en

Amendamentul 73
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că mass-media publică 
are datoria de a asigura pluralismul, de a 
informa publicul și de a reflecta în același 
timp diversitatea culturală și politică; 
subliniază că statele membre trebuie să 
garanteze independența mass-mediei din 
serviciul public în ceea ce privește 
cenzura și presiunea politică și să 
împiedice utilizarea acesteia ca 
instrument de propagandă și 
îndoctrinare;

Or. en

Amendamentul 74
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. subliniază faptul că mass-media 
tradițională se confruntă cu provocări din 
cauza digitalizării într-un peisaj mediatic 
în evoluție; invită statele membre să 
acorde sprijin mass-mediei tradiționale și 
să asigure că aceasta își îndeplinește 
rolurile educaționale și culturale;

Or. en
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Amendamentul 75
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. subliniază că mass-media digitală 
și online a condus la noi oportunități 
pentru libertatea și pluralismul mass-
mediei, dar că acestea pot fi amenințate 
de concentrarea excesivă a proprietății 
asupra mass-mediei; subliniază că 
structurile de proprietate asupra mass-
mediei trebuie să fie transparente și 
monitorizate; solicită condiții de 
concurență echitabile și claritate juridică 
pentru a asigura diversitatea și 
accesibilitatea conținutului mediatic, în 
scopul de a preveni crearea de poziții 
dominante de către giganții internetului;

Or. en

Amendamentul 76
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază că avertizarea în interes 
public reprezintă o parte esențială a 
jurnalismului de investigație; ia act de 
faptul că jurnaliștii, atunci când 
acționează în interes public, trebuie să 
beneficieze mai degrabă de protecție 
juridică, decât să fie supuși urmăririi 
penale; subliniază că actele de intimidare 
prin agresiune îndreptate împotriva 
jurnaliștilor pun în pericol libertatea de 
exprimare; subliniază importanța 
deosebită a protecției surselor; invită 
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statele membre să se asigure că cadrele 
lor juridice și practicile de aplicare a legii 
oferă sprijin, protecție și asistență 
jurnaliștilor și profesioniștilor din 
domeniul mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 77
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6g. invită statele membre și 
organizațiile din domeniul mass-mediei să 
garanteze faptul că jurnaliștii își pot 
desfășura activitatea la cele mai înalte 
standarde, prin asigurarea de remunerații 
adecvate și echitabile și condiții de muncă 
bune, cu o formare continuă de calitate 
pentru profesioniștii din domeniul mass-
mediei, care lucrează fie în baza unui 
contract de muncă, fie ca liber-
profesioniști;

Or. en


