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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. meggyőződése, hogy a plurális médiarendszer alapvető feltétele a demokratikus európai 
társadalmi modell megőrzésének;

2. megállapítja, hogy Európa médiatérképén előrehaladott konvergencia tapasztalható, úgy a 
médiumok, mint a piacok tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy a médiarendszer tulajdonlásának koncentrálódása olyan környezetet 
teremt, amely előnyben részesíti a reklámpiac monopolizálását, korlátozza az új piaci 
szereplők megjelenését, valamint a médiatartalom egységesüléséhez vezet;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy a médiarendszer fejlődését egyre inkább a nyereségszerzés 
elve irányítja, ezért a társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok, valamint az újságírók 
magatartási kódexében megjelenített értékek nem jelennek meg kellő mértékben; ezért 
úgy ítéli meg, hogy a versenyjogot szorosan össze kell kapcsolni a médiajoggal a 
hozzáférés, a verseny és a minőség biztosítása, valamint a média-tulajdonviszonyok és a 
politikai hatalom közötti, a szabad versenyt, az egyenlő feltételeket és a pluralizmust 
károsan érintő érdekütközések elkerülése érdekében;

5. ezért felhív a közszolgálati és kereskedelmi műsorszolgáltatók közötti egyensúly 
kialakítására azokban a tagállamokban, ahol jelenleg léteznek közszolgálati 
műsorszolgáltatók, valamint a médiapluralizmus támogatása érdekében a verseny és a 
médiajog összekapcsolódásának biztosítására; hangsúlyozza, hogy a közszolgálati 
műsorszolgáltatókat egyre inkább a nyereségszerzés elve irányítja, ami gyakran a 
közfinanszírozás megfelelő felhasználásának kérdését veti fel;

6. úgy véli, hogy az állami szervek fő célkitűzésének a média, így a közszolgáltató média 
magas színvonala biztosításának, a média sokszínűsége és az újságírók teljes 
függetlensége garantálásának kell lennie;

7. intézkedéseket kér az európai médiaérdekeltségek versenyképességének javítására a 
gazdasági növekedéshez való jelentős hozzájárulás érdekében, amelyet a polgárok 
gazdasági és pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos tudásának bővítésével kell elősegíteni;

8. hangsúlyozza a harmadik országok média befektetőinek az Európai Unióban, különösen 
az új tagállamokban érezhető növekvő befolyását;

9. kéri a versenyjogi rendelkezések következetes alkalmazását európai és nemzeti szinten az 
intenzívebb verseny és az új szereplők piacra lépésének biztosítása érdekében; 

10. úgy ítéli meg, hogy az európai versenyjog hozzájárult a médiakoncentráció 
korlátozásához; hangsúlyozza azonban a média független, tagállamok általi ellenőrzését, 
és ezért szorgalmazza a média nemzeti szintű szabályozásának hatékonnyá és átláthatóvá 
tételét, valamint magas színvonalának megteremtését;
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11. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a médiapluralizmus mérésére szolgáló 
konkrét mutatókat dolgozzon ki;

12. kéri, hogy a médiapluralizmus mutatóin túl a média vizsgálatához további kritériumok 
kerüljenek kidolgozásra, melyek a demokratikus, jogállami, emberi és kisebbségi jogi 
szempontokat, valamint az újságírók szakmai magatartási kódexét is figyelembe veszik;

13. úgy véli, hogy a médiakoncentráció szabályai nemcsak a médiatartalom előállítását és 
tulajdonviszonyait kell, hogy irányítsák, hanem az elektronikus csatornákat és az 
internetes oldalakon megjelenő tartalmak terjesztésének és az azokhoz való hozzáférésnek 
a mechanizmusait, így például a keresőprogramokat is.  



AD\716770HU.doc 5/5 PE400.630v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 8.4.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

34
0
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, 
Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian 
Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Kurt Joachim Lauk, 
Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, 
Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, 
Bilyana Ilieva Raeva, Kristian Vigenin

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Tobias Pflüger


