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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je pevně přesvědčen o tom, že pluralitní mediální systém je základní podmínkou pro 
zachování demokratického společenského modelu v Evropě;

2. konstatuje, že evropské mediální prostředí podléhá pokračující uniformitě, pokud jde 
o sdělovací prostředky i trhy;

3. zdůrazňuje, že v důsledku koncentrace vlastnictví mediálního systému vzniká prostředí, 
které přeje monopolizaci trhu s reklamou, vytváří překážky bránící novým subjektům ve 
vstupu na trh a vede rovněž k uniformitě mediálního obsahu;

4. poukazuje na to, že rozvoj mediálního systému je stále více motivován ziskem, a proto 
nemůže v dostatečné míře pokrývat společenské, politické a hospodářské procesy, ani 
zajistit dodržování hodnot vyjádřených v novinářských kodexech chování; domnívá se 
proto, že je třeba provázat právní předpisy upravující hospodářskou soutěž se zákonem 
o sdělovacích prostředcích s cílem zajistit přístup na trh, konkurenci a kvalitu a zabránit 
konfliktu zájmů mezi koncentrací vlastnictví sdělovacích prostředků a politikou, jež škodí 
volné hospodářské soutěži a narušuje rovné podmínky a pluralitu;

5. v zájmu posílení plurality sdělovacích prostředků proto požaduje, aby byla zajištěna 
rovnováha mezi veřejnoprávními a soukromými vysílacími subjekty (v těch členských 
státech, kde veřejnoprávní vysílací subjekty existují) a aby byly zajištěny vazby mezi 
právními předpisy upravující hospodářskou soutěž a zákonem o sdělovacích prostředcích; 
zdůrazňuje, že i veřejnoprávní vysílací subjekty se zvýšenou měrou orientují na zisk, což 
často vyvolává otázky ohledně řádného využívání veřejných financí;

6. je přesvědčen o tom, že veřejné orgány by měly usilovat především o vytvoření podmínek, 
které zajistí velmi kvalitní a rozmanité vysílání sdělovacích prostředků (včetně veřejných 
sdělovacích prostředků) a naprostou nezávislost novinářů;

7. žádá, aby byla přijata opatření na zvýšení konkurenceschopnosti evropských mediálních 
koncernů s cílem významně podpořit hospodářský růst; tomuto účelu by mělo posloužit 
i zlepšení informovanosti občanů o hospodářské a finanční problematice a jejich znalosti 
této problematiky;

8. upozorňuje na to, že v Evropské unii a zejména v nových členských státech sílí vliv 
mediálních investorů ze třetích zemí;

9. žádá, aby na úrovni EU i členských států byly důsledně uplatňovány právní předpisy na 
ochranu hospodářské soutěže s cílem zajistit intenzivní konkurenci a přístup nových 
subjektů na trh; 

10. domnívá se, že evropské právní předpisy na ochranu hospodářské soutěže pomáhají 
omezit koncentraci sdělovacích prostředků; zdůrazňuje však význam nezávislé kontroly 
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sdělovacích prostředků prováděné členskými státy a za tímto účelem naléhá, aby tato 
regulace na vnitrostátní úrovni byla účinná, jasná a transparentní a měla vysokou úroveň;

11. vítá záměr Komise vypracovat konkrétní ukazatele pro hodnocení plurality sdělovacích 
prostředků;

12. žádá, aby kromě plurality sdělovacích prostředků byly pro mediální analýzu zavedeny 
další ukazatele, která si budou všímat demokratické a právní orientace sdělovacích 
prostředků i pokrývání problematiky lidských práv a  práv menšin či profesních kodexů 
chování novinářů;

13. domnívá se, že pravidla pro koncentraci sdělovacích prostředků by měla upravovat nejen 
vlastnictví a produkci mediálního obsahu, ale i (elektronické) kanály a mechanismy 
umožňující přístup na internet a šíření mediálního obsahu po internetu, jako jsou např. 
internetové vyhledávače.
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