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WSKAZÓWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że pluralizm mediów obejmuje wiele aspektów, w tym zasady kontroli 

połączeń i wymogi dotyczące treści w systemach udzielania licencji na usługi 

nadawcze, przejrzystość i ograniczoną koncentrację własności mediów, gwarancję 

niezależności redakcyjnej, niezależność i status nadawców publicznych, sytuację 

zawodową dziennikarzy, stosunki między mediami a podmiotami politycznymi i 

gospodarczymi, dostęp dla kobiet i mniejszości do treści medialnych, różnorodność 

opinii itp.; 

2. przypomina, że wolność wypowiedzi i informacji jest prawem podstawowym 

zapisanym w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 10 europejskiej 

konwencji praw człowieka i art. 19 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i 

politycznych, a także stanowi jedną z podstawowych wartości zabezpieczających 

demokrację i podtrzymujących tożsamość europejską; podkreśla, że wolność mediów i 

pluralizm mediów są zakorzenione w podstawowym prawie do wolności wypowiedzi, 

które stanowi podstawę demokracji i wymaga czynnego wsparcia ze strony sektora 

politycznego; podkreśla, że wolność wypowiedzi powinna także chronić przysługujące 

społeczeństwu jako całości prawo do otrzymywania informacji na wszystkie tematy 

będące przedmiotem społecznego zainteresowania; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków, aby zabezpieczyć i promować 

pluralistyczne, niezależne i wolne media w celu zapewnienia wolności wypowiedzi i 

demokracji;  

3. wzywa Komisję do monitorowania i zbierania informacji i danych statystycznych na 

temat wolności mediów i pluralizmu mediów we wszystkich państwach członkowskich 

oraz do analizowania przypadków naruszania podstawowych praw do wolności 

wypowiedzi oraz podstawowych praw przysługujących dziennikarzom i innym osobom 

zatrudnionym w mediach, przy poszanowaniu zasady pomocniczości; wzywa Komisję 

do zaproponowania środków w odpowiedzi na ustalenia poczynione w wyniku takiej 

oceny; 

4. podkreśla, że w pluralistycznym i demokratycznym społeczeństwie obywatele muszą 

być w pełni i odpowiednio informowani, aby aktywnie i skutecznie uczestniczyć w 

życiu publicznym i debatach politycznych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

promowania ożywionej debaty politycznej i do trwałego zaangażowania politycznego 

na rzecz poszanowania podstawowych praw człowieka przez edukację medialną oraz 

pluralizm i etykę mediów; zauważa z niepokojem, że ograniczanie wolności i 

pluralizmu mediów prowadzi do deficytu demokratycznego, a deficyt demokratyczny w 

jednym państwie członkowskim może mieć wpływ na całą Unię Europejską, zwłaszcza 

gdy niezależności mediów publicznych może zagrozić nacisk rządzącej większości; 

podkreśla, że taki nacisk można zrównoważyć dzięki odpowiednio wyposażonym, 

finansowanym i niezależnym mediom publicznym, które będą w stanie dawać odpór 

rządowym naciskom i przedstawiać różnorodne stanowiska polityczne; zachęca do 

przyjmowania rozsądnych przepisów prawa i dobrych praktyk administracyjnych w 
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dziedzinie mediów publicznych, w tym w odniesieniu do pomocy państwa i 

finansowania publicznego, tak aby umacniać ich niezależność i zdolność do 

wypełniania misji w ogólnym interesie publicznym;  

5. zauważa z ubolewaniem, że na szczeblu UE nie poświęcono należytej uwagi 

koncentracji własności mediów w państwach członkowskich; podkreśla, że unijne 

przepisy dotyczące konkurencji odgrywają ważną rolę w zapobieganiu powstawaniu lub 

nadużywaniu pozycji dominującej, oraz wzywa w tym kontekście Komisję i państwa 

członkowskie do dopilnowania, by te przepisy były odpowiednio i skutecznie wdrażane; 

wzywa państwa członkowskie do monitorowania – za pośrednictwem krajowych 

organów regulacyjnych – koncentracji mediów oraz do dostarczania łatwo dostępnych i 

w pełni przejrzystych informacji na temat własności mediów, w tym rzeczywistych 

właścicieli, i ekonomicznego wpływu na krajobraz medialny oraz finansowego 

wsparcia dla mediów, również internetowych; zaleca, aby informacje te były publicznie 

dostępne we wszystkich państwach członkowskich w celu ujawnienia możliwych źródeł 

kontroli i wpływów, wzmocnienia rozliczalności, zapewnienia niezależności 

redakcyjnej i dziennikarskiej, a także zabezpieczenia pełnionej przez media funkcji 

nadzoru obywatelskiego;  

6. jest głęboko zaniepokojony ustawodawczymi i administracyjnymi środkami 

przyjmowanymi w niektórych państwach członkowskich w celu ograniczania i 

kontrolowania mediów – bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza w sektorze mediów 

publicznych – lub niewspierania pluralizmu mediów; podkreśla, że to na państwach 

członkowskich spoczywa pozytywny obowiązek zapewnienia pluralizmu mediów i 

warunków, w których obywatele mogą uczestniczyć w debacie publicznej i wyrażać 

idee i opinie bez obaw; podkreśla, że należy chronić i gwarantować fundamentalną 

zasadę niezależności redakcyjnej od rządów i od interesów politycznych lub 

handlowych, a także od wszelkich interesów prywatnych, które mogłyby zagrozić 

pluralizmowi mediów i wolności mediów; podkreśla, że wszelkie medialne przekazy z 

kampanii wyborczych i z innych ważnych wydarzeń, zwłaszcza jeśli w istotny sposób 

wpływają na życie publiczne i opinię publiczną, powinny być uczciwe, zrównoważone i 

bezstronne; wzywa państwa członkowskie do przestrzegania zaleceń i rezolucji Rady 

Europy w zakresie niezależności mediów publicznych i przypomina o normach 

europejskich w tym zakresie określonych w Traktatach; podkreśla, że nadzór nad 

mediami publicznymi muszą sprawować niezależne organy, nie zaś bezpośrednio 

instytucje polityczne, takie jak rządy; podkreśla ponadto, że w przypadku mediów 

publicznych finansowanych przez państwo konieczne jest zagwarantowanie 

niezależności redakcyjnej; 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania i opracowania nowych modeli 

gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego, mających 

na celu finansowanie i wspieranie wysokiej jakości niezależnego dziennikarstwa oraz 

wzmocnienie trwałego charakteru mediów publicznych, które to działania stanowią 

warunek wstępny konieczny dla zapewnienia pluralistycznego systemu mediów; 

8. sugeruje, że do skutecznej ochrony wolności i pluralizmu mediów konieczny jest zakaz 

udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dla przedsiębiorstw, 

których ostateczny właściciel jest też właścicielem przedsiębiorstwa medialnego, lub 

przynajmniej informacje o takich sytuacjach powinny być podawane w sposób w pełni 
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przejrzysty; proponuje, aby od państw członkowskich wymagać regularnego składania 

sprawozdań na temat środków publicznych przekazywanych przedsiębiorstwom 

medialnym, a także regularnie monitorować wszelkie finansowanie publiczne na rzecz 

właścicieli mediów; podkreśla, że właścicielami mediów nie powinny być osoby 

skazane za przestępstwa lub uznane za winne popełnienia przestępstwa; 

9. podkreśla, że wszelkie finansowanie publiczne dla organizacji działających w sektorze 

mediów należy przyznawać na podstawie niedyskryminacyjnych, obiektywnych i 

przejrzystych kryteriów, które powinny być z wyprzedzeniem podawane do 

wiadomości wszystkich mediów; 

10. proponuje, aby wszelkie finansowanie publiczne ośrodków medialnych udostępniano 

jedynie tym organizacjom medialnym, które opublikowały łatwo i publicznie dostępny 

kodeks etycznego postępowania; 

11. jest zaniepokojony stosowaniem przez potężne podmioty gospodarcze powództw typu 

SLAPP (ang. Strategic Lawsuits Against Public Participation), praktyki stanowiącej 

próbę uciszenia dziennikarzy i zniechęcenia ich do wykonywania pracy lub innego 

rodzaju ingerencji w opracowywane przez nich treści; wzywa Komisję do zwrócenia 

uwagi na tę tendencję i przedstawienia wniosku ustawodawczego, który położyłby kres 

tego rodzaju nadużyciom; 

12. jest zaniepokojony znaczną liczbą dziennikarzy i innych pracowników mediów w 

Europie, którzy coraz częściej padają ofiarą pogróżek, nękania, inwigilacji, ataków 

fizycznych, a nawet zabójstw w związku z prowadzoną pracą śledczą i informowaniem 

o nadużyciach władzy, korupcji, naruszeniach praw człowieka i działalności 

przestępczej; ubolewa, że tylko niewielki odsetek takich pogróżek lub przypadków 

nękania dziennikarzy jest zgłaszany policji; wzywa państwa członkowskie do 

wspierania ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy i innych 

pracowników mediów przez zapewnienie odpowiedniego egzekwowania 

obowiązującego prawa oraz monitorowanie i zgłaszanie pogróżek i przypadków 

nękania; 

13. zwraca ponownie uwagę, że dobre warunki pracy oraz bezpieczeństwo dziennikarzy i 

innych pracowników mediów stanowią warunek konieczny do wypełniania przez nich 

roli polegającej na informowaniu obywateli o sprawach budzących zainteresowanie 

opinii publicznej; wzywa zatem państwa członkowskie i organizacje medialne do 

zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy dziennikarzom i innym pracownikom 

mediów; 

14. wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w odpowiedzi na deklarację 

Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa 

dziennikarzy i innych podmiotów medialnych; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, aby dziennikarze 

dysponowali odpowiednimi instrumentami przesyłania zapytań do organów 

administracji publicznej UE i państw członkowskich oraz otrzymywania od nich 

informacji, zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów, i aby nie musieli podporządkowywać się arbitralnym decyzjom o 

odmowie takiego dostępu; zauważa, że informacje uzyskiwane dzięki uprawnieniom 
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śledczym przez dziennikarzy lub obywateli, w tym informacje od sygnalistów, 

wzajemnie się uzupełniają oraz mają zasadnicze znaczenie dla pełnienia przez 

dziennikarzy misji ochrony interesu publicznego; ponownie zwraca uwagę, że dostęp do 

źródeł i wydarzeń publicznych powinien być uzależniony od obiektywnych, 

niedyskryminacyjnych i przejrzystych kryteriów; 

16. zauważa, że państwa członkowskie powinny zapewnić wprowadzenie odpowiednich 

instrumentów identyfikacji osób odpowiedzialnych za szkodzenie innym osobom za 

pośrednictwem mediów, w tym w przestrzeni internetowej, przy pełnym poszanowaniu 

praw podstawowych; 

17. przyznaje, że dziennikarze potrzebują jak najpełniejszej ochrony prawnej w związku z 

wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem w ramach wykonywanej pracy takich 

informacji związanych z interesem publicznym; 

18. uznaje prawo do zgłaszania nieprawidłowości we wszystkich sprawach, w których 

informacje są ujawniane w dobrej wierze i wyraźnie leżą w interesie publicznym, np. w 

przypadkach naruszeń praw podstawowych lub prawa karnego, w tym korupcji czynnej 

lub biernej, lub ujawniania zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska; 

19. odnotowuje, że sygnaliści działający w sposób uzasadniony mogą być zasadniczym 

źródłem informacji dla dziennikarstwa śledczego, przyczyniając się tym samym do 

niezależności prasy; apeluje zatem do Komisji o zapewnienie ochrony na skalę UE, 

zgodnie z Traktatami i unijnymi celami, jakimi są demokracja, pluralizm przekonań i 

wolność wypowiedzi; stwierdza, że ochrona sygnalistów idzie w parze z poufnością 

źródeł informacji dziennikarskich, co jednak należy równoważyć z prawami 

podstawowymi przysługującymi oskarżanym osobom fizycznym i prawnym; 

20. podkreśla, że fałszywe oskarżenia lub informacje wprowadzające w błąd mogą mieć 

dalekosiężne skutki dla osób fizycznych i przedsiębiorstw; przypomina, że w przypadku 

fałszywych oskarżeń ich autorów należy pociągnąć do odpowiedzialności za ich czyny i 

nie przyznawać im prawa do ochrony przysługującej sygnalistom; podkreśla, że każdej 

osobie, która padła ofiarą zniesławienia lub informacji wprowadzających w błąd, 

powinien przysługiwać dostęp do skutecznych mechanizmów dochodzenia roszczeń; 

21. podkreśla, że umyślna dezinformacja stwarzana lub szerzona w celu uzyskania korzyści 

finansowych lub politycznych, czyli tzw. nieprawdziwe informacje, narusza zaufanie 

obywateli do mediów i może zagrozić liberalnym demokracjom oraz podważać 

wartości demokratyczne takie jak wolność wypowiedzi i praworządność; podkreśla, że 

z powodu łatwiejszego krążenia takich fałszywych informacji w mediach 

społecznościowych niż w tradycyjnych należy znaleźć rozwiązania, które służyłyby 

pociąganiu autorów fałszywych informacji do odpowiedzialności za działania w 

mediach cyfrowych tak samo, jak miałoby to miejsce poza internetem; podkreśla, że 

rygorystyczne regulacje bądź cenzura opinii i poglądów nie stanowią właściwej 

odpowiedzi, ale że częścią rozwiązania problemu dezinformacji i propagandy powinno 

być raczej zapewnianie rzetelności informacji oraz edukowanie krytycznie myślących i 

umiejących korzystać z mediów obywateli; wzywa państwa członkowskie oraz 

instytucje UE do przeznaczania wystarczających środków na walkę z dezinformacją i 

podejmowanie skoordynowanych środków przeciwko wydawcom i dystrybutorom 

umyślnie rozpowszechniającym nieprawdziwe informacje; podkreśla w związku z tym, 
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że konsumenci mediów powinni być zdolni do odróżniania faktów od opinii; podkreśla, 

że zespół ds. komunikacji strategicznej ESDZ, a zwłaszcza działający obecnie zespół 

East StratCom, których działania aktywnie przyczyniają się do opracowania i wdrażania 

strategii przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych informacji, potrzebują 

ogólnego zwiększenia i wzmocnienia przyznanych zasobów, aby móc skutecznie 

realizować przydzielone zadania; podkreśla, że państwa członkowskie muszą 

uzupełniać działania UE na rzecz zwalczania nieprawdziwych informacji i działać na 

wszystkich szczeblach, w tym we współpracy z sąsiedztwem UE, aby wspierać 

pluralistyczne środowisko medialne w celu rzetelnego, spójnego i kompleksowego 

informowania o strategiach politycznych UE; z zadowoleniem przyjmuje do 

wiadomości, że Komisja przygotowuje strategię zwalczania nieprawdziwych 

informacji, która ma zostać opublikowana wkrótce; 

22. odnotowuje, że nowe technologie drastycznie zmieniły model biznesowy tradycyjnej 

prasy; uważa jednak, że przy spójnych ramach prawnych cyfryzacja ma potencjał, by 

promować konkurencję między podmiotami medialnymi i zdemokratyzować dostęp do 

informacji oraz tworzenie informacji i treści; 

23. stwierdza, że w ewoluującym ekosystemie medialnym pojawili się nowi pośrednicy, 

zdolni do wywierania wpływu na informacje i idee oraz do ich kontrolowania w 

internecie przez nabycie funkcji i uprawnień do selekcji przedstawianych informacji; 

podkreśla, że konieczne jest dysponowanie wystarczającą liczbą niezależnych i 

autonomicznych kanałów, usług i źródeł online zdolnych do zapewnienia 

społeczeństwu pluralizmu opinii i demokratycznych idei w sprawach będących 

przedmiotem zainteresowania opinii publicznej; wzywa państwa członkowskie do 

opracowania nowych lub rozwinięcia istniejących strategii i środków krajowych w tym 

zakresie; 

24. podkreśla, że niezależność prasy dotyczy zarówno mediów publicznych, jak i 

prywatnych; podkreśla w związku z tym znaczenie kodeksów postępowania etycznego 

dla dziennikarzy i redaktorów; podkreśla, że takie kodeksy postępowania etycznego 

powinny obejmować obowiązek weryfikacji informacji i źródeł; podkreśla, że w 

stosunku do upowszechniania treści online powinny obowiązywać takie same 

obowiązki dochowania należytej staranności, jak w przypadku upowszechniania 

informacji poza internetem; wyraża zatem zaniepokojenie w związku z faktem, że 

standardy obowiązujące w środowisku internetowym wydają się ulegać szybkiemu 

pogorszeniu, gdyż szybkość i powierzchowna atrakcyjność wydają się mieć większe 

znaczenie niż rzetelność informacji; 

25. przyjmuje z zadowoleniem nacisk, jaki na dorocznym sympozjum Komisji na temat 

praw podstawowych z 2016 r. położono na pluralizm mediów i demokracji, a także wita 

z zadowoleniem zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. wolności i 

pluralizmu mediów; ponawia apel o wprowadzenie środków ustawodawczych 

zapewniających odpowiednie standardy pluralizmu mediów na szczeblu europejskim w 

odniesieniu do mediów drukowanych, zniesławień w formie pisemnej, koncentracji 

własności mediów, przejrzystości własności mediów itp.; stwierdza, że wspólna 

przestrzeń społeczna i polityczna w Europie wymaga wolności i pluralizmu mediów do 

zagwarantowania sprawnie funkcjonującej demokracji; 
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26. podkreśla, że zasady wolności mediów, wolności wypowiedzi i pluralizmu mediów w 

takim samym stopniu dotyczą państw ubiegających się o członkostwo w UE i państw 

objętych europejską polityką sąsiedztwa, jak i państw członkowskich; wzywa Komisję 

do zapewnienia, by te zasady umacniać i odpowiednio monitorować w tych państwach 

oraz by programy pomocy uzależniać od przestrzegania tych zasad. 
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