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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την πεποίθηση  ότι ένα πλουραλιστικό σύστημα μέσων μαζικής ενημέρωσης 
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δημοκρατικού ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου·

2. διαπιστώνει ότι το ευρωπαϊκό τοπίο μέσων μαζικής ενημέρωσης υπόκειται σε συνεχή
σύγκλιση τόσο όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης όσο και τις αγορές·

3. τονίζει ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας του συστήματος των μέσων ενημέρωσης 
δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη μονοπώληση της διαφημιστικής αγοράς, θέτει 
εμπόδια στην είσοδο νέων παραγόντων της αγοράς και συντελεί επίσης στην ομοιομορφία 
του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης·

4. τονίζει ότι η εξέλιξη του συστήματος των μέσων ενημέρωσης κατευθύνεται ολοένα 
περισσότερο από την κερδοσκοπία και, κατά συνέπεια, δεν διασφαλίζονται δεόντως οι 
κοινωνικές, πολιτικές ή οικονομικές διαδικασίες, ή οι αξίες που εκφράζονται στους 
κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων· πιστεύει ότι, για το λόγο αυτό, το δίκαιο 
στον τομέα του ανταγωνισμού πρέπει να διασυνδεθεί με τη νομοθεσία που διέπει τα μέσα 
ενημέρωσης προκείμενου να εξασφαλισθούν η πρόσβαση, ο ανταγωνισμός και η 
ποιότητα και να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της συγκέντρωσης 
ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και της πολιτικής ισχύος που ζημιώνουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό, την ισότητα ευκαιριών και την πολυφωνία·

5. ζητεί συνεπώς να εξασφαλισθεί τόσο η ισορροπία μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων –στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν σήμερα δημόσιοι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς- όσο και η διασύνδεση μεταξύ της νομοθεσίας για τον 
ανταγωνισμό και εκείνης που διέπει τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την ενίσχυση της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς 
κατευθύνονται επίσης ολοένα περισσότερο από την κερδοσκοπία με αποτέλεσμα να 
διερωτάται συχνά κανείς για την κατάλληλη χρήση των δημόσιων πόρων·

6. πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές θα πρέπει κατά κύριο λόγο να στοχεύουν στη δημιουργία 
των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίζουν υψηλό ποιοτικό επίπεδο των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης), την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης και την πλήρη ανεξαρτησία των δημοσιογράφων·

7. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
ομίλων επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης ως σημαντική συμβολή στην 
οικονομική ανάπτυξη, που θα προωθούνται επίσης με την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και των γνώσεων των πολιτών σχετικά με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα·

8. τονίζει την αυξανόμενη επιρροή των επενδυτών τρίτων χωρών σε μέσα ενημέρωσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στα νέα κράτη μέλη·
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9. ζητεί τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ούτως ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού
καθώς και να εισέλθουν νέοι ανταγωνιστές στην αγορά·

10. υποστηρίζει την άποψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό έχει συντελέσει 
στον περιορισμό της συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ωστόσο πόσο 
σημαντικός είναι ο αυτόνομος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη, και 
προτρέπει, προς το σκοπό αυτό, οι ρυθμίσεις που θα θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο στον 
τομέα των μέσων ενημέρωσης να είναι αποτελεσματικές, σαφείς, διαφανείς, και υψηλών 
προδιαγραφών·

11. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καθορίσει συγκεκριμένους δείκτες για την 
αξιολόγηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

12. ζητεί επίσης, εκτός από τους δείκτες για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, να 
καθοριστούν και άλλοι δείκτες ως κριτήρια για την ανάλυση των μέσων ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προσανατολισμού τους όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και των μειονοτήτων και τους επαγγελματικούς 
κώδικες συμπεριφοράς των δημοσιογράφων·

13. πιστεύει ότι οι κανόνες για τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να 
διέπουν τόσο την ιδιοκτησία και παραγωγή του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης 
όσο και τους (ηλεκτρονικούς) διαύλους και μηχανισμούς για την πρόσβαση, και τη 
διάδοση, του περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης.
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