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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o krepitvi medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, 
dezinformacije in vloga platform
(2020/2009(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP),

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice,

– ob upoštevanju dela, ki ga je opravil Svet Evrope za večjo zaščito in varnost novinarjev, 
vključno s priporočilom CM/Res(2018)1[1] Odbora mistrov državam članicam o 
medijski pluralnosti in preglednosti lastništva nad mediji ter izjave tega odbora o 
finančni vzdržnosti kakovostnega novinarstva v digitalni dobi,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. januarja 2020, ki vsebuje delovni program 
Komisije za leto 2020 (COM(2020)0027),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. julija 2019 z naslovom Krepitev pravne 
države v Uniji – Načrt za ukrepanje (COM(2019)0343),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2018 z naslovom Boj proti 
dezinformacijam na spletu: evropski pristop (COM(2018)0236),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin (C(2018)1177),

– ob upoštevanju akcijskega načrta Komisije proti dezinformacijam z dne 5. decembra 
2018,

– ob upoštevanju kodeksa ravnanja za preprečevanje sovražnega govora na spletu, ki se je 
v dogovoru s Komisijo začel izvajati maja 2016, in četrtega ocenjevanja tega kodeksa, 
na podlagi katerega je bil pripravljen dokument z naslovom Factsheet - 4th monitoring 
round of the Code of Conduct (Kratki pregled – četrti krog spremljanja kodeksa 
ravnanja),

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
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avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. novembra 2018 o krepitvi evropskih vsebin v 
digitalnem gospodarstvu,

– ob upoštevanju posodobitve posebnega poročila Evropske službe za zunanje delovanje z 
dne 24. aprila 2020 z naslovom Short Assessment of Narratives and Disinformation 
around the COVID-19/Coronavirus Pandemic (Kratka ocena trditev in dezinformacij o 
pandemiji covida-19/koronavirusa),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. januarja 2020 o tekočih zaslišanjih v skladu s 
členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb 
LGBTI in sovražnem govoru proti njim, vključno z „območji brez LGBTI“4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pravni državi na Malti po 
nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o tujem vmešavanju v volitve in 
dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. septembra 2019 o pomenu evropskega 
zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. marca 2019 o stanju na področju spoštovanja 
načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o razmerah na področju 
temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 20179,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o enakosti spolov v medijskem 
sektorju v EU10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem 
mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic11,

1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0014.
4 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0101.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0103.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0031.
7 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0021.
8 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0328.
9 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0032.
10 UL C 390, 18.11.2019, str. 19.
11 UL C 238, 6.7.2018, str. 57.



PR\1205196SL.docx 5/13 PE652.307v01-00

SL

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o uporabi podatkov uporabnikov 
Facebooka s strani Cambridge Analytica in vplivu na varstvo podatkov12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o pluralnosti in svobodi medijev v 
Evropski uniji13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. aprila 2018 o zaščiti preiskovalnih novinarjev 
v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2017 o poročilu o državljanstvu 
Unije za leto 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o boju proti kibernetski 
kriminaliteti16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2017 o spletnih platformah na enotnem 
digitalnem trgu17,

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2017 o posledicah 
velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo podatkov, nediskriminacija, 
varnost in kazenski pregon18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o pravni državi na Malti19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi 
mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice20,

– ob upoštevanju študije tematskega sektorja Parlamenta za državljanske pravice in 
ustavne zadeva z naslovom Disinformation and propaganda - impact on the functioning 
of the rule of law in the EU and its Member States’ (Dezinformacije in propaganda – 
vpliv na delovanje pravne države v EU in državah članicah),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker so svoboda, pluralnost in neodvisnost medijev ključni sestavni deli pravice do 
svobodnega izražanja in so bistveni za demokratično delovanje EU in njenih držav 

12 UL C 324, 27.9.2019, str. 392.
13 UL C 41, 6.2.2020, str. 64.
14 UL C 390, 18.11.2019, str. 111.
15 UL C 369, 11.10.2018, str. 11.
16 UL C 346, 27.9.2018, str. 29.
17 UL C 331, 18.9.2018, str. 135.
18 UL C 263, 25.7.2018, str. 82.
19 UL C 356, 4.10.2018, str.5.
20 UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
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članic;

B. ker se prevzemi medijev, sovražni govor in dezinformacije vse bolj uporabljajo kot 
orodja za povečanje družbene polarizacije, ki se nato izkorišča v politične namene; ker 
je boj proti tem pojavom pomemben za področje človekovih pravic, je pa tudi temeljni 
dejavnik pri varovanju pravne države in demokracije v EU;

C. ker je glede na svetovni indeks svobode tiska v letu 2020 pandemija covida-19 osvetlila 
in povečala številne druge krize, ki ogrožajo pravico do svobodnega poročanja ter do 
neodvisnih, raznolikih in zanesljivih informacij;

D. ker se novinarji in drugi medijski akterji v EU zaradi svojega preiskovalnega dela, s 
katerim ščitijo javni interes, še vedno soočajo z nasiljem, grožnjami, nadlegovanjem, 
pritiski, javnim sramotenjem in celo nevarnostjo, da jih umorijo;

E. ker se nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje novinarjev premalo kazensko preganja;

F. ker globalna kriza zaradi epidemije covida-19 v socialnem in gospodarskem smislu 
uničujoče vpliva na medijski sektor;

G. ker internet in družbeni mediji prispevajo k širjenju sovražnega govora in spodbujanju 
radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, saj omogočajo kroženje nezakonitih 
vsebin;

H. ker morajo pristojni organi v vsaki državi članici na podlagi direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah zagotoviti, da avdiovizualne medijske storitve ne vsebujejo 
morebitnega spodbujanja k sovraštvu na podlagi rase, spola, vere ali državljanstva;

I. ker širjenje lažnih novic in dezinformacij prek družbenih medijev ali spletnih iskalnikov 
ogroža svobodo govora in izražanja ter neodvisnost medijev ter močno načenja 
verodostojnost tradicionalnih medijev; 

J. ker lahko dezinformacije v zvezi s covidom-19 povzročijo paniko in nemir v družbi, 
zato je treba to vprašanje rešiti; ker se ukrepi proti dezinformacijam ne smejo uporabiti 
kot izgovor za uvedbo nesorazmernih omejitev svobode tiska;

Medijska svoboda in pluralnost ter zaščita novinarjev v Evropi

1. poudarja, da je še vedno zelo zaskrbljen nad stanjem na področju medijske svobode v 
EU, saj so novinarji in medijski delavci v državah članicah zaradi svojega dela še vedno 
tarča zlorab in napadov, poleg tega se ta poklic vse bolj blati v javnosti in je na splošno 
vse bolj ogrožen, kar se zlasti občuti v lokalnem, preiskovalnem in čezmejnem 
novinarstvu;

2. je zelo pretresen zaradi umorov Daphne Caruane Galizie na Malti ter Jána Kuciaka in 
njegove zaročenke Martine Kušnírove na Slovaškem, storjenih zaradi njihovega 
raziskovalnega dela, in poudarja, kako pomembno je, da se ta kazniva dejanja preiščejo 
ter se storilce in naročnike teh dejanj privede pred sodišče;

3. ponovno poziva Komisijo, naj dejanja vlad držav članic, s katerimi poskušajo škoditi 
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medijski svobodi in pluralnosti, obravnava kot hudo in sistematično zlorabo pooblastil 
ter kot dejanja, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU iz člena 2 PEU; zato 
pozdravlja, da namerava Komisija v svoje letno poročilo o stanju na področju pravne 
države v EU vključiti posebno poglavje o spremljanju medijske svobode in pluralnosti; 
poziva Komisijo, naj upošteva posledice nujnih ukrepov, sprejetih leta 2020 zaradi 
epidemije covida-19, za svobodo tiska, medijsko pluralnost in varnost novinarjev; v 
zvezi s tem opozarja, da je že večkrat pozval k stalnemu, neodvisnemu in celovitemu 
mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v EU;

4. opozarja, da so javni medijski zavodi nenadomestljivi, in poudarja, da je bistveno, da 
imajo in ohranijo neodvisnost brez političnega vmešavanja; obsoja dejanja vlad držav 
članic, ki poskušajo utišati kritične medije ter spodkopati medijsko svobodo in 
pluralnost, zlasti poskuse nadzora nad javnimi medijskimi zavodi; obžaluje, da je v 
nekaterih državah članicah javna radiotelevizija postala trobilo za propagando ene 
politične stranke, ki pogosto izključuje opozicijo in manjšinske skupine iz družbe in 
celo spodbuja nasilje; podarja, da je nadvse pomembno, da se zaščitijo neodvisni organi 
in zagotovi prepričljiv neodvisen nadzor avdiovizualnih medijev ter preprečijo 
neprimerni državni in komercialni posegi;

5. je še vedno zaskrbljen, ker je mogoče na nacionalni ravni v EU zaslediti le nekaj 
posebnih zakonskih ali političnih okvirov za zaščito novinarjev in medijskih delavcev 
pred nasiljem, grožnjami in ustrahovanjem; poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo učinkovito zaščito in varnost novinarjev in drugih medijskih akterjev ter 
njihovih virov, tudi v čezmejnem kontekstu; ponovno poziva Komisijo, naj pripravi 
predloge za preprečevanje tako imenovanih strateških tožb zoper udeležbo javnosti;

6. poudarja, da lahko čezmerna koncentracija sektorjev oblikovanja in razširjanja vsebin 
ogrozi dostop državljanov do različnih vsebin; opozarja, da je pluralnost medijev, ki je 
odvisna od raznolikega lastništva nad mediji in raznolikih vsebin, pa tudi od 
neodvisnega novinarstva, bistvena, če se želimo postaviti po robu širjenju dezinformacij 
in zagotoviti, da bodo evropski državljani dobro obveščeni;

7. je zaskrbljen, ker se pandemija covida-19 poskuša izkoristiti za kaznovanje neodvisnih 
in kritičnih medijev ter uvedbo omejitev dostopa medijev do informacij o vladnih 
odločitvah in ukrepih ter medijskega nadzor nad temi ukrepi, kar onemogoča ustrezno 
in ozaveščeno razpravo o njih; poudarja, da sta novinarstvo in prosti pretok informacij 
bistvena v prizadevanjih EU za zajezitev pandemije covida-19; poudarja, da ima 
novinarstvo v izrednih razmerah na področju javnega zdravja ključno vlogo;

8. poziva Komisijo in države članice, naj na ravni EU in nacionalni ravni nujno uvedejo 
svežnje za okrevanje, s katerim se bodo med krizo zaradi covida-19 zaščitila delovna 
mesta in možnosti medijskih delavcev za preživljanje, podprle družbe in financirali 
javni medijski zavodi; poudarja, da evropski državljani pri soočanju s to pandemijo 
potrebujejo profesionalne, ekonomsko varne in neodvisne novinarje; v zvezi s tem 
ponovno poziva, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–
2027 oblikuje stalni evropski sklad za novinarje, kot je bil preoblikovan v času krize 
zaradi covida-19, iz katerega se bo zagotavljala neposredna finančna podpora za 
neodvisne novinarje in medijske hiše ter samostojne in samozaposlene medijske 
delavce;
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Sovražni govor

9. obsoja vse incidente kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega govora, ki so stalnica v 
EU;

10. poziva države članice, naj odločno obsodijo in sankcionirajo kazniva dejanja iz 
sovraštva, sovražni govor in prevalitev krivde, ki jih na vseh ravneh in v vseh vrstah 
medijev izvajajo politiki in javni uslužbenci, saj s tem neposredno normalizirajo in 
krepijo sovraštvo in nasilje v družbi;

11. ponovno poziva države članice, naj z nadaljnjimi ukrepi preprečijo in obsodijo sovražni 
govor in nasilje iz sovraštva ter se jima zoperstavijo ter se naj borijo proti 
organizacijam, ki širijo sovražni govor in nasilje na javnih mestih in na spletu;

12. je seznanjen s kodeksom ravnanja za preprečevanje nezakonitega sovražnega govora na 
spletu, ki ga promovira Komisija, in s četrtim ocenjevanjem tega kodeksa, iz katerega je 
razvidno, da družbe informacijske tehnologije v povprečju odstranijo 72 % prijavljenih 
nezakonitih vsebin, ki vsebujejo sovražni govor;

13. poudarja, da morajo države članice z vsemi ustreznimi sredstvi zagotoviti, da v medijih, 
vključno s spletnimi, pa tudi v oglaševanju, ne bo nikakršnega spodbujanja k nasilju ali 
sovražnosti proti katerikoli osebi ali skupini ljudi; poudarja, da je po podatkih 
ksenofobija najpogostejši razlog za sovražni govor; ponovno poziva Komisijo, države 
članice in ponudnike družbenih medijev, naj v sodelovanju z ustreznimi organizacijami 
civilne družbe na nacionalni in mednarodni ravni ukrepajo proti širjenju rasizma, 
ksenofobije in sovraštva do oseb LGBTI na spletu;

Dezinformacije in vloga platform

14. se zaveda, da je novo digitalno okolje povečalo težavo širjenja dezinformacij in da 
imajo v tem okolju spletne platforme vplivno vlogo pri objavi, širjenju in promoviranju 
novic in drugih medijskih vsebin; ponavlja, da je zaskrbljen, ker lahko dezinformacije 
ogrozijo svobodo izražanja in neodvisnost medijev;

15. opozarja, da se lahko politične stranke in zasebni ali javni subjekti poslužujejo 
političnega profiliranja, dezinformacij in manipuliranja z informacijami, ter poudarja, 
da je zaskrbljen, ker je vse več dokazov o vmešavanju pred vsemi pomembnejšimi 
nacionalnimi volitvami in volitvami EU, ki pogosto nakazujejo na tuji vpliv, pri čemer 
velik del tega vmešavanja koristi kandidatom, ki nasprotujejo EU in ki imajo skrajno 
desničarske in populistične poglede, ter je usmerjeno na posamezne manjšine in ranljive 
skupine;

16. opozarja, da se po svetu še vedno širijo različne napačne in zavajajoče informacije ter 
druge oblike manipulacije informacij v zvezi s pandemijo covida-19, kar lahko slabo 
vpliva na javno varnost, zdravje in krizno upravljanje; želi spomniti, da morajo biti vsi 
ukrepi proti dezinformacijam, tudi ukrepi, sprejeti v kriznih razmerah zaradi covida-19, 
potrebni in sorazmerni ter se morajo redno nadzirati in nikakor ne smejo novinarjem in 
medijskim akterjem preprečevati, da opravijo svoje delo, ali povzročiti neupravičeno 
blokiranje vsebin na spletu;
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17. pozdravlja pobudo Komisije, da pripravi akcijski načrt za evropsko demokracijo, ki je 
namenjen boju proti dezinformacijam in prilagajanju na nove grožnje in manipulacije, 
pa tudi podpiranju svobodnih in neodvisnih medijev; v zvezi s tem poudarja, da je 
zaščita svobodnih in neodvisnih medijev v boju proti sovražnemu govoru in 
dezinformacijam temeljni dejavnik pri varovanju pravne države in demokracije v EU;

18. želi spomniti Komisijo, države članice, zasebni sektor, zlasti spletne platforme, in 
civilno družbo na splošno, da morajo skupaj ukrepati proti dezinformacijam, ter 
priznava pozitivne učinke ukrepov, ki so jih proti temu prostovoljno sprejeli ponudniki 
storitev in platforme;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Svoboda medijev se v zadnjih letih nenehno slabša, celo v nekaterih najvplivnejših 
demokracijah. Vendar sta svoboda in pluralnost medijev stebra sodobne demokracije in 
ključna elementa odprte in svobodne demokratične razprave. Skupaj s svobodo izražanja, 
neodvisnim novinarstvom in okoljem brez sovražnega govora ter dezinformacij sta torej 
bistvena za ustrezno demokratično delovanje EU in njenih držav članic. Poročevalka 
poudarja, da se prevzem medijev, sovražni govor in dezinformacije vse bolj uporabljajo kot 
orodja za povečanje družbene polarizacije, ki se izkorišča v politične namene. Končni cilj je 
hujskanje k sovraštvu do katere koli skupine, ideje ali institucije, da to postane zelo občutljivo 
vprašanje v družbi in da čustveni odzivi prevladajo nad vsakršno povezavo s pravili 
demokratične državne ureditve, ki jo urejajo načela pravne države in človekove pravice. To 
omogoči, da avtoritarne vlade pridobijo socialno podporo. Prevzem medijev, sovražni govor 
in dezinformacije so zdaj osnovna orodja, ki se uporabljajo v postopku vzpostavljanja 
avtoritarnosti, tj. uvedbe avtoritarnega režima, pri čemer se ohranja uradni videz 
demokratičnih volitev. Poročevalka zato odločno poudarja, da boj proti prevzemu medijev, 
sovražnemu govoru in dezinformacijam ni pomemben le na področju človekovih pravic, 
temveč je tudi temeljni dejavnik pri varovanju pravne države in demokracije v EU.

Svoboda in pluralnost medijev

Svoboda in pluralnost medijev sta zakoreninjeni v temeljni pravici do svobode izražanja in 
obveščenosti iz člena 11 Pogodbe EU o temeljnih pravicah, člena 10 Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in člena 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. 
Kljub tem zaščitnim ukrepom je novinarstvo vse bolj ogroženo. Čeprav ima več 
posameznikov dostop do vsebin kot kdaj koli prej, kombinacija politične polarizacije in 
tehnoloških sprememb pogosto ovira sposobnost novinarjev, da bi svobodno poročali o 
zadevah v javnem interesu. Kot se potrjuje v nedavnem poročilu organizacije Freedom House 
o svobodi medijev, čeprav so grožnje za svobodo medijev na svetovni ravni same po sebi 
resnične in zaskrbljujoče, je tisto, kar jih dela resnično nevarne, njihov učinek na stanje 
demokracije.21 

Medtem ko je pandemija COVID-19 še poslabšala že obstoječe tveganje za svobodo 
medijev22, je v ospredje postavila tudi pomen medijev in dostop do preverjenih informacij. 
Svobodni in neodvisni mediji so se izkazali za temeljni vir verodostojnih, življenjsko 
pomembnih informacij, strokovno novinarstvo pa se je izkazalo za ključno storitev v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja. 

V zvezi s tem je nedavna izjava Novinarjev brez meja, ki določa, da bo naslednje desetletje 
ključno za ohranjanje svobode medijev in prihodnosti novinarstva, še posebej pomembna.23 
Prizadevanja držav članic in same EU pri varovanju in spodbujanju pluralne, neodvisne in 

21 Freedom House, Freedom and the Media 2019 (Svoboda in mediji 2019) 
22 Reporters Without Borders (RSF) (Novinarji brez meja), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Vstop v odločilno desetletje za novinarstvo, ki ga je zaostril 
koronavirus) 
23 Reporters Without Borders (RSF) (Novinarji brez meja), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Začetek odločilnega desetletja za novinarstvo v zaostrenih 
razmerah, ki jih je povzročil koronavirus) 
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svobodne medijske krajine, brez sovražnega govora in dezinformacij, so zato danes ne le 
temeljnega pomena za zagotavljanje pravice do svobode izražanja in obveščenosti, temveč 
tudi za zaščito demokratičnih pravnih ureditev, ki jih ureja pravna država.

Poročevalka se strinja, da je v naraščajočem številu držav po svetu ena največjih groženj 
uredniški neodvisnosti prevzem medijev, ena od oblik nadzora medijev, ki se dosega s 
pomočjo sistematičnih ukrepov vlad in močnih interesnih skupin.24 V zvezi s tem odločno 
pozdravlja, da namerava Komisija v svoje letno poročilo o stanju na področju pravne države v 
EU vključiti posebno poglavje o spremljanju medijske svobode in pluralnosti. V zvezi z 
vplivom pandemije COVID-19 na svobodo medijev poročevalka ugotavlja, da je kriza še bolj 
razkrila sistemske pomanjkljivosti v številnih državah, in obžaluje, da je več vlad uporabilo 
razmere kot priložnost za izvajanje zakonov o izrednih razmerah in omejitev, ki se zlorabljajo 
za preverjanje sposobnosti novinarjev, da obveščajo javnost in zahtevajo odgovornost od 
tistih, ki so na oblasti.

Politična neodvisnost medijev 

Glede na vedno večjo zaskrbljenost zaradi pomanjkanja neodvisnosti pri upravljanju javnih 
medijev in njihovem financiranju poročevalka poudarja, da je potreben pravni okvir za nadzor 
nad delovanjem ponudnikov javnih medijskih storitev. To bi moralo vključevati preverjanje, 
ali izpolnjujejo merila preudarnega upravljanja in financiranja na podlagi nalog in ali njihove 
storitve izpolnjujejo pričakovanja glede poštenega in etičnega novinarstva, ki temelji na 
dejstvih. Poročevalka obžaluje, da je v nekaterih državah članicah javna radiotelevizija 
postala primer propagande ene politične stranke in vsebuje sovražni govor ter pristranski, 
provladni diskurz, ki izključuje opozicijo in manjšinske skupine iz družbe in celo spodbuja 
nasilje. Javni mediji bi morali biti neodvisni od političnega vmešavanja zaradi svoje 
nenadomestljive vloge, vlade držav članic pa bi se morale vzdržati kakršnih koli poskusov 
njihovega nadzora. 

Zaščita novinarjev 

Poročevalka meni, da sta varnost novinarjev in boj proti nekaznovanju za kazniva dejanja, 
povzročena proti njim, bistvena za zagotavljanje temeljne pravice do svobode izražanja. Delo 
novinarjev in medijskega osebja je vedno bolj okrnjeno zaradi negotovosti in strahu. 
Ugotovitve iz letnega poročila platforme Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost 
novinarjev za leto 2020 so pokazale, da se v zadnjih letih nasilje nad novinarji in njihovo 
ustrahovanje nadaljujeta in sta še vedno zaskrbljujoča. Zato je še naprej bistveno, da EU in 
njene države članice prednostno obravnavajo zaščito novinarjev, države članice pa uporabijo 
vsa sredstva za preprečevanje nekaznovanosti za kazniva dejanja, ki so povezana z 
novinarstvom, medtem ko OVSE poroča, da nekaznovanost prevladuje, saj je bilo rešenih 
manj kot 15 % umorov novinarjev. 

Na nacionalni ravni v državah članicah EU je mogoče še vedno zaslediti le malo posebnih 
zakonskih ali političnih okvirov, ki ščitijo novinarje in delavce na področju medijev pred 
nasiljem, grožnjami in ustrahovanjem. Potreba po učinkoviti zaščiti je zato bolj kot nujna. V 
zvezi s tem poročevalka opozarja tudi na poziv Evropskega parlamenta Komisiji, naj 

24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Svetovni trendi na področju svobode izražanja in razvoja medijev: globalno poročilo 2017/2018)
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predstavi predloge za preprečevanje t. i. „strateških tožb proti javni udeležbi“, da bi neodvisne 
medije zaščitili pred neutemeljenimi tožbami, da bi utišali ali ustrahovali te medije v EU. 

Finančni in gospodarski pritisk 

Poročevalka poudarja, da se položaj neodvisnega novinarstva, ki se sooča s finančnim in 
gospodarskim pritiskom zaradi gospodarske krize in trenutnih motenj, ki jih povzroča 
tehnološki razvoj, še slabša zaradi uničujočih družbenih in gospodarskih posledic pandemije 
za medijski sektor. Eden od glavnih vzrokov za prevzeme medijev je še vedno finančni 
pritisk. Trendi kažejo, da sta oslabljena neodvisnost medijev in zmanjšanje poklicnih 
standardov novinarstva neločljivo povezana s povečanim gospodarskim pritiskom.25 
Novinarji in drugi medijski akterji so lahko zaradi negotovih delovnih pogojev izpostavljeni 
neutemeljenim pritiskom, da bi se oddaljili od sprejete novinarske etike in standardov.26 V 
zvezi s tem poročevalka meni, da je ustanovitev stalnega evropskega sklada za neodvisno 
novinarstvo v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira (2021–2027), kot je bil 
preoblikovan po pandemiji, bistvenega pomena. 

Sovražni govor

Kljub vseprisotnosti sovražnega govora v nespletnem in spletnem okolju ter široki uporabi 
izraza v pravnih, političnih in akademskih krogih še vedno poteka razprava o njegovem 
področju uporabe in o tem, kako bi ga bilo treba obravnavati. Poročevalka meni, da če je za 
boj proti sovražnemu govoru potreben regulativni okvir, bi ta okvir moral biti celovit ter 
strateško diferenciran, da bi se lahko proti njemu učinkovito borili27. Regulativni okvir je 
treba dopolniti tudi z okvirom za ukrepe, ki niso pravne narave. Poročevalka ponovno 
odločno poziva države članice, naj obsodijo in sankcionirajo kazniva dejanja iz sovraštva, 
sovražni govor in prevalitev krivde, ki jih na vseh ravneh in v vseh vrstah medijev izvajajo 
politiki in javni uslužbenci. Prav tako močno poudarja, da vzdušje nekaznovanosti, ki 
negativno vpliva na medsebojne stike na digitalnem področju, še naprej povečuje škodljiv 
potencial spletnih napadov in nadlegovanja. Poudarja tudi, da je bistvenega pomena preučiti 
vlogo medijev in platform družbenih medijev pri razširjanju sovražnega govora. Poročevalka 
je seznanjena s kritikami v zvezi z več zakonodajnimi pobudami na nacionalni ravni, ki v 
prizadevanjih za boj proti sovražnemu govoru niso ustrezno upoštevale svobode izražanja,28 
hkrati pa poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti napetostim med upravičeno 
svobodo izražanja in neutemeljeno dopustnostjo sovražnega govora.

Dezinformacije 

Izpostavljenost državljanov v digitalnem okolju temu, kar nekateri strokovnjaki opisujejo kot 
širše „informacijsko motnjo“, v kateri soobstajajo pomanjkljive, slabe informacije in 

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Svetovni trendi v zvezi s svobodo izražanja in razvojem medijev: globalno poročilo 2017/2018) 
26 FRA. 2016. Nasilje, grožnje in pritiski, ki so jim izpostavljeni novinarji in drugi medijski akterji v EU. 
27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Svet 
Evrope proti sovražnemu govoru na spletu: pristojnosti in izzivi), 
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (Branje 
med vrsticami in številkami: analiza prvih poročil NetzDG), Internet Policy Review 8(2), 2019.
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dezinformacije,29 je bil opredeljen kot pomemben izziv za Evropo, saj ima škodljiv vpliv na 
evropske vrednote, demokratične sisteme in integriteto volitev.30 Zaradi večplastnosti 
dezinformacij na spletu prizadevanja za boj proti njim obsegajo različne vrste odzivov, 
akterjev in ciljev. Poročevalka je seznanjena z vlogo Komisije, ki nadzoruje pripravo 
prostovoljnega „samoregulativnega“ kodeksa ravnanja glede dezinformacij, in pozdravlja 
pobudo Komisije za predstavitev akcijskega načrta za evropsko demokracijo, ki je med 
drugim namenjen boju proti dezinformacijam. V zvezi s tem opozarja, da platforme družbenih 
medijev niso zgolj pasivne platforme, in poudarja njihovo vse večjo vlogo pri uvajanju 
oglaševanja na podlagi algoritmov in objave vsebin, hkrati pa tudi meni, da bi bilo treba to 
vlogo bolje odražati in opredeliti na regulativnem področju. Poročevalka se strinja, da mora 
biti boj proti dezinformacijam v celoti spoštovati pravico do svobode izražanja in druge 
pravice, ki jih zagotavlja mednarodno in regionalno pravo o človekovih pravicah31, in tudi, da 
morajo vlade držav članic zagotoviti, da so ukrepi za boj proti dezinformacijam nujni, 
sorazmerni in podvrženi rednemu nadzoru32, zlasti v okviru boja proti dezinformacijam o 
COVID-19. 

29 Claire Wardle in Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Motnje v informacijah: v smeri interdisciplinarnega okvira za raziskovanje in 
oblikovanje politik), poročilo Sveta Evrope DGI (2017)09, str. 20.
30 Roberto Viola, 2019, Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Spletne dezinformacije: velik 
izziv za Evropo), v Digital Single Market, Evropska komisija, Bruselj. 
31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times (Volitve in mediji v digitalni dobi), v izdaji Focus,  World 
Trends in Freedom of Expression and Media Development (Svetovni trendi na področju svobode izražanja in 
razvoja medijev), Pariz.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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