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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει πολλές πτυχές, μεταξύ 

άλλων κανόνες ελέγχου των συγκεντρώσεων, απαιτήσεις περιεχομένου στα συστήματα 

αδειοδότησης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, διαφάνεια και περιορισμένη 

συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, καθιέρωση συντακτικών 

ελευθεριών, την ανεξαρτησία και το καθεστώς των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών 

φορέων, την επαγγελματική κατάσταση των δημοσιογράφων, τη σχέση μεταξύ των 

μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών παραγόντων, καθώς και των οικονομικών 

παραγόντων, την πρόσβαση των γυναικών και των μειονοτήτων στο περιεχόμενο των 

μέσων ενημέρωσης, την ποικιλομορφία των απόψεων, κλπ.· 

2. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης αποτελεί θεμελιώδες 

δικαίωμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα, και είναι μία από τις πλέον θεμελιώδεις αξίες για τη διασφάλιση της 

δημοκρατίας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας· τονίζει ότι η ελευθερία 

και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης έχουν τις ρίζες τους στο θεμελιώδες δικαίωμα 

της ελευθερίας έκφρασης, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, και 

χρειάζονται την ενεργό στήριξη των πολιτικών φορέων· επισημαίνει ότι η ελευθερία 

της έκφρασης μπορεί επίσης να προστατεύσει το δικαίωμα της κοινωνίας στο σύνολό 

της να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα θέματα που την ενδιαφέρουν· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη και την 

προώθηση πολυφωνικών, ανεξάρτητων και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ελευθερία του λόγου και η δημοκρατία·  

3. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει και να συλλέξει πληροφορίες και στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε όλα 

τα κράτη μέλη και να αναλύσει περιπτώσεις παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματος 

της ελευθερίας λόγου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και 

άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, τηρώντας παράλληλα την αρχή της 

επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να ανταποκριθεί στα 

πορίσματα αυτών των αξιολογήσεων· 

4. υπογραμμίζει ότι, σε μια πολυφωνική και δημοκρατική κοινωνία, οι πολίτες πρέπει να 

είναι σωστά και πλήρως ενημερωμένοι προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά και 

αποτελεσματικά στον δημόσιο βίο και να λαμβάνουν μέρος στις πολιτικές συζητήσεις· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν έναν υγιή πολιτικό διάλογο και 

μια διαρκή πολιτική δέσμευση για τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, μέσω της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, της πολυφωνίας και 

της δεοντολογίας των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει με ανησυχία ότι οι περιορισμοί 

στην ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης οδηγούν σε δημοκρατικό 

έλλειμμα και ότι το δημοκρατικό έλλειμμα σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν η ανεξαρτησία των 
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δημόσιων μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο από την επιρροή που ασκεί 

μια κυβερνητική πλειοψηφία· επισημαίνει ότι η επιρροή αυτή μπορεί να αντισταθμιστεί 

με επαρκώς εξοπλισμένα, χρηματοδοτούμενα και ανεξάρτητα δημόσια μέσα 

ενημέρωσης που είναι σε θέση να αντιστέκονται στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και να 

παρουσιάζουν διάφορες πολιτικές θέσεις· ενθαρρύνει τη θέσπιση ορθών νομικών 

διατάξεων και την ορθή διοικητική πρακτική στον τομέα των δημόσιων μέσων 

ενημέρωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και οποιαδήποτε 

δημόσια χρηματοδότηση, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία τους και η 

ικανότητά τους να εκπληρώνουν την αποστολή τους προς όφελος του γενικού δημόσιου 

συμφέροντος·  

5. σημειώνει με λύπη ότι δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή στη συγκέντρωση της 

ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει 

ότι οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή 

της δημιουργίας ή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή 

αυτών των κανόνων· καλεί τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους, 

να παρακολουθούν τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και να παρέχουν εύκολα 

προσβάσιμες και απολύτως διαφανείς πληροφορίες για την ιδιοκτησία των μέσων 

ενημέρωσης, μεταξύ άλλων των δικαιούχων ιδιοκτητών και της οικονομικής επιρροής 

και χρηματοδοτικής στήριξης όσον αφορά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μέσων· συνιστά οι εν λόγω πληροφορίες να 

είναι προσβάσιμες από το κοινό σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να εντοπίζονται 

πιθανές πηγές ελέγχου και επιρροής στα μέσα ενημέρωσης, να ενισχύεται η λογοδοσία 

των μέσων ενημέρωσης, να εξασφαλίζεται η συντακτική και δημοσιογραφική 

ανεξαρτησία και να διαφυλάσσεται ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης ως «δημόσιου 

ελεγκτή»·  

6. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που λαμβάνουν 

ορισμένα κράτη μέλη για τον άμεσο ή έμμεσο περιορισμό και έλεγχο των ιδίων μέσων 

ενημέρωσης, ιδίως στον τομέα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ή για τη μη στήριξη 

της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι αποτελεί θετική υποχρέωση 

των κρατών μελών η διασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και ενός 

περιβάλλοντος στο οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιο διάλογο και 

να εκφράζουν ιδέες και απόψεις χωρίς φόβο· τονίζει ότι πρέπει να προστατεύεται και να 

διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της συντακτικής ανεξαρτησίας από τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και/ή από πολιτικά ή εμπορικά συμφέροντα, όπως επίσης και η 

ανεξαρτησία από οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα είναι σε θέση να απειλήσουν την 

ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε 

κάλυψη προεκλογικών εκστρατειών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως όταν αυτές 

επηρεάζουν ουσιαστικά τον δημόσιο βίο και την κοινή γνώμη, θα πρέπει να είναι 

δίκαιη, ισορροπημένη και αμερόληπτη· προτρέπει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις 

συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 

ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και υπενθυμίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

που καθορίζονται εν προκειμένω στις Συνθήκες· τονίζει ότι η εποπτεία των δημόσιων 

μέσων ενημέρωσης πρέπει να ασκείται από ανεξάρτητους φορείς και όχι άμεσα από 

πολιτικούς θεσμούς, όπως οι εκάστοτε κυβερνήσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι σε 

περιπτώσεις δημόσιων μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το κράτος 

πρέπει να διασφαλίζεται η συντακτική ανεξαρτησία· 
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7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν νέα 

κοινωνικά βιώσιμα οικονομικά μοντέλα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση και 

υποστήριξη της ποιοτικής και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και στην ενίσχυση της 

βιωσιμότητας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, που αποτελούν προϋποθέσεις για ένα 

πολυφωνικό σύστημα μέσων ενημέρωσης· 

8. συνιστά, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η ελευθερία και η πολυφωνία 

των μέσων ενημέρωσης, να απαγορευθεί ή τουλάχιστον να γίνει απολύτως διαφανής η 

συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις για επιχειρήσεις των οποίων ο τελικός ιδιοκτήτης 

κατέχει επίσης μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης· προτείνει να απαιτείται από τα κράτη 

μέλη να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με κάθε δημόσια χρηματοδότηση που 

παρέχεται σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και να παρακολουθείται τακτικά το 

σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που παρέχεται στους ιδιοκτήτες μέσων 

ενημέρωσης· τονίζει ότι οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν 

καταδικαστεί ή κριθεί ένοχοι για κανένα ποινικό αδίκημα· 

9. τονίζει ότι οποιαδήποτε δημόσια χρηματοδότηση των οργανώσεων μέσων ενημέρωσης 

θα πρέπει να παρέχεται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων που δεν 

εισάγουν διακρίσεις και τα οποία θα γνωστοποιούνται εκ των προτέρων σε όλα τα μέσα 

ενημέρωσης· 

10. προτείνει οποιαδήποτε δημόσια χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης να είναι 

διαθέσιμη μόνο σε οργανώσεις μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν κώδικα 

δεοντολογίας εύκολα προσβάσιμο από το κοινό· 

11. ανησυχεί σχετικά με την προσφυγή ισχυρών εμπορικών οντοτήτων στις πρακτικές 

στρατηγικών μηνύσεων κατά δημόσιας συμμετοχής (SLAPP, Strategic Lawsuit Against 

Public Participation), σε μια προσπάθεια να φιμώσουν τους δημοσιογράφους, να τους 

αποτρέψουν από την υλοποίηση του έργου τους ή να παρέμβουν με άλλον τρόπο στο 

περιεχόμενο του εν λόγω έργου· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή την τάση και 

να προτείνει νομοθεσία που θα περιορίσει αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές· 

12. εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων και άλλων 

επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, οι οποίοι όλο και πιο 

συχνά δέχονται απειλές, παρενοχλούνται, παρακολουθούνται, υφίστανται σωματική 

επίθεση ή ακόμη και δολοφονούνται εξαιτίας του ερευνητικού τους έργου και των 

καταγγελιών τους για κατάχρηση εξουσίας, διαφθορά, παραβίαση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και εγκληματικές δραστηριότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι μόνον ένα μικρό ποσοστό απειλών ή περιστατικών παρενόχλησης δημοσιογράφων 

καταγγέλλεται στην αστυνομία· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την προστασία 

της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών 

του τομέα των μέσων ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των ισχυόντων 

νόμων και μέσω της παρακολούθησης και της υποβολής καταγγελιών σχετικά με 

απειλές και παρενόχληση· 

13. επαναλαμβάνει ότι οι καλές συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια και η προστασία των 

δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης 

αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους όσον αφορά την 

ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος· καλεί, ως εκ 

τούτου, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις των μέσων ενημέρωσης να διασφαλίζουν 
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δίκαιους όρους εργασίας για τους δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες του 

τομέα των μέσων ενημέρωσης· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί συνέχεια στη δήλωση της 

Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία της 

δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των 

μέσων ενημέρωσης· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους 

δημοσιογράφους τα κατάλληλα εργαλεία για να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες 

από την ΕΕ και τις δημόσιες διοικητικές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τον 

κανονισμό 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, χωρίς να έρχονται 

αντιμέτωποι με αυθαίρετες αποφάσεις που στερούν το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης· 

επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται με άσκηση του δικαιώματος εξέτασης 

των πραγμάτων από δημοσιογράφους ή από πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που λαμβάνονται από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, είναι 

συμπληρωματικές και ζωτικής σημασίας για τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να 

ανταποκρίνονται στην αποστολή τους όσον αφορά την προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος· επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση σε δημόσιες πηγές και γεγονότα θα 

πρέπει να εξαρτάται από αντικειμενικά, αμερόληπτα και διαφανή κριτήρια· 

16. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να δημιουργηθούν τα 

κατάλληλα μέσα για να εντοπίζονται εκείνοι που ευθύνονται για την πρόκληση βλάβης 

σε άλλους μέσω των μέσων ενημέρωσης, ακόμη και στον διαδικτυακό χώρο, με πλήρη 

σεβασμό, παράλληλα, των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

17. αναγνωρίζει ότι οι δημοσιογράφοι χρειάζονται την πληρέστερη δυνατή νομική 

προστασία για χρήση και διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών που άπτονται του 

δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της εργασίας τους· 

18. αναγνωρίζει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η 

πληροφορία αποκαλύπτεται καλή τη πίστει και σαφώς προς το δημόσιο συμφέρον, για 

παράδειγμα στις περιπτώσεις παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή του 

ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας, ή 

όταν έχουν συμβεί γεγονότα που φανερώνουν απειλή για την ασφάλεια, την υγεία ή το 

περιβάλλον· 

19. σημειώνει ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι δρουν βάσει εύλογων 

υπονοιών μπορούν να αποτελέσουν ζωτικής σημασίας πηγές για ερευνητές 

δημοσιογράφους και έτσι να συμβάλουν στην ανεξαρτησία του Τύπου· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή να παρέχει προστασία σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με τις 

Συνθήκες και τους στόχους της Ένωσης περί δημοκρατίας, πολυφωνίας και ελευθερίας 

της έκφρασης· τονίζει ότι η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

συμβαδίζει με την εμπιστευτικότητα των πηγών των δημοσιογράφων και πρέπει να 

εξισορροπείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων φυσικών και 

νομικών προσώπων· 

20. υπογραμμίζει ότι οι ψευδείς κατηγορίες ή οι παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις για πρόσωπα και επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι, σε 

περίπτωση ψευδών κατηγοριών, οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις 
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τους και να μην επωφελούνται από την προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου 

συμφέροντος· τονίζει ότι κάθε πρόσωπο που δυσφημίζεται από ανακριβείς ή 

παραπλανητικές πληροφορίες πρέπει να έχει πρόσβαση σε αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς προσφυγής· 

21. επισημαίνει ότι η σκόπιμη παραπληροφόρηση που δημιουργείται ή εξαπλώνεται για 

οικονομικό ή πολιτικό όφελος, οι λεγόμενες «ψευδείς ειδήσεις», πλήττει τη σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των πολιτών και έχει τη δυνατότητα 

να θέσει σε κίνδυνο τις φιλελεύθερες δημοκρατίες, καθώς και να υπονομεύσει τις 

δημοκρατικές μας αξίες, όπως την ελευθερία έκφρασης και το κράτος δικαίου· τονίζει 

ότι, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει την κυκλοφορία τέτοιων ψευδών 

πληροφοριών πολύ πιο εύκολη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, 

πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για να λογοδοτούν οι συντάκτες των ψευδών ειδήσεων για 

τις πράξεις τους στα ψηφιακά μέσα, όπως συμβαίνει εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι η 

αυστηρή ρύθμιση ή η λογοκρισία των σκέψεων και των απόψεων δεν μπορεί να είναι η 

απάντηση, αλλά ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και 

της προπαγάνδας είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας της πληροφόρησης και η 

εκπαίδευση προκειμένου οι πολίτες να είναι κριτικά σκεπτόμενοι και εξοικειωμένοι με 

τα μέσα ενημέρωσης· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαθέσουν 

επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και να λάβουν 

συντονισμένα μέτρα κατά των εκδοτών και των φορέων εσκεμμένης διάδοσης ψευδών 

ειδήσεων· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι ανάγκη οι καταναλωτές των μέσων 

ενημέρωσης να είναι σε θέση να κάνουν τη διάκριση μεταξύ γεγονότων και απλών 

απόψεων· τονίζει ότι οι προσπάθειες του Τμήματος Στρατηγικής Επικοινωνίας της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και ιδίως της τρέχουσας ειδικής 

ομάδας East StratCom, που συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας 

στρατηγικής ενάντια στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, χρειάζονται συνολική αναβάθμιση 

και ότι απαιτούνται ενισχυμένοι πόροι για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να συμπληρώσουν τις 

προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και να 

κινητοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με τις γειτονικές 

χώρες της ΕΕ, ώστε να προωθήσουν ένα πολυφωνικό περιβάλλον μέσων ενημέρωσης 

για την κοινοποίηση των πολιτικών της ΕΕ με τρόπο ειλικρινή, συνεκτικό και 

περιεκτικό· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την κατάρτιση μιας 

στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, που θα δημοσιευθεί εν 

ευθέτω χρόνω· 

22. σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό μοντέλο του 

παραδοσιακού Τύπου· πιστεύει, ωστόσο, ότι με ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο η 

ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

παραγόντων των μέσων ενημέρωσης και να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση σε 

πληροφορίες και περιεχόμενο, καθώς και τη δημιουργία αυτών· 

23. σημειώνει ότι στο εξελισσόμενο οικοσύστημα των ψηφιακών μέσων έχουν προκύψει 

νέοι διαμεσολαβητές που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν και να ελέγχουν τις 

πληροφορίες και τις ιδέες στο διαδίκτυο αποκτώντας λειτουργίες και εξουσίες για τον 

έλεγχο εισόδου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ανεξάρτητοι και 

αυτόνομοι διαδικτυακοί δίαυλοι, υπηρεσίες και πηγές, με τη δυνατότητα να παρέχουν 

στο κοινό πολλές απόψεις και δημοκρατικές ιδέες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος· 
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καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες ή υφιστάμενες εθνικές πολιτικές και μέτρα 

στο θέμα αυτό· 

24. τονίζει ότι η ανεξαρτησία του Τύπου καλύπτει τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά 

μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία των κωδίκων δεοντολογίας 

για δημοσιογράφους και εκδότες· τονίζει ότι οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν το καθήκον επαλήθευσης των πληροφοριών και των πηγών· 

τονίζει ότι για τη διάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο θα πρέπει να ισχύει το ίδιο 

καθήκον επιμέλειας που ισχύει για τη διάδοση εκτός διαδικτύου· ανησυχεί εν 

προκειμένω ότι τα πρότυπα φαίνεται να χαμηλώνουν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο 

διαδικτυακό περιβάλλον, όπου η ποσότητα, η ταχύτητα και η προσέλκυση επισκεπτών 

μοιάζουν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ακρίβεια· 

25. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ετήσια συνάντηση για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του 2016 είχε ως επίκεντρο την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη 

δημοκρατία, καθώς και για τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την 

ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

για τη λήψη νομοθετικών μέτρων με στόχο την εξασφάλιση προτύπων πολυφωνίας για 

τα μέσα ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα έντυπα μέσα, τη δυσφήμιση, τη 

συγκέντρωση και τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, κλπ.· δηλώνει 

ότι ο κοινός κοινωνικός και πολιτικός χώρος της Ευρώπης απαιτεί την ελευθερία και 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία της 

δημοκρατίας· 

26. υπογραμμίζει ότι οι αρχές της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του 

λόγου και της πολυφωνίας των μέσων είναι τόσο σημαντικές για τις χώρες υπό 

προενταξιακό καθεστώς και για τον χώρο ευρωπαϊκής γειτονίας, όσο και για τα κράτη 

μέλη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές αυτές ενισχύονται και 

παρακολουθούνται επαρκώς σε αυτές τις χώρες και ότι τα προγράμματα βοήθειας 

εξαρτώνται από την τήρηση των εν λόγω αρχών. 
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