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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra tvirtai įsitikinęs, kad pliuralistinė žiniasklaidos sistema yra reikalinga tolesniam 
demokratinio Europos socialinio modelio gyvavimui;

2. konstatuoja, kad Europos žiniasklaidos aplinkoje pastebima vis didesnė konvergencija, 
turint mintyje įvairias žiniasklaidos sritis ir skirtingas rinkas;

3. pabrėžia, kad dėl žiniasklaidos sistemos nuosavybės koncentracijos sukuriama aplinka, 
kurioje palankios sąlygos reklamos rinkos monopolizavimui, sudaromos kliūtys patekti į 
rinką naujiems veikėjams, taip pat skatinamas žiniasklaidos turinio vienodumas;

4. pažymi, kad žiniasklaidos sistemos vystymąsi vis labiau skatina orientacija į pelną, todėl 
visuomeniniai, politiniai arba ekonominiai procesai arba žurnalistų elgesio kodekse 
numatytos vertybės nėra tinkamai atspindėti; taigi mano, kad konkurencijos įstatymai turi 
būti susieti su žiniasklaidą reglamentuojančiais įstatymais siekiant užtikrinti prieigą, 
konkurenciją ir kokybę bei išvengti žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos ir politinės 
valdžios interesų konfliktų,  kuriais daroma žala laisvai konkurencijai, vienodoms veikimo 
sąlygoms ir pliuralizmui;

5. taigi reikalauja užtikrinti visuomeninių ir privačiųjų transliuotojų pusiausvyrą (tose 
valstybėse narėse, kuriose šiuo metu egzistuoja visuomeniniai transliuotojai) ir 
konkurencijos įstatymų bei žiniasklaidą reglamentuojančių įstatymų sąsajas siekiant 
stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą; pabrėžia, kad visuomeniniai žiniasklaidos transliuotojai 
taip pat vis dažniau orientuojasi į pelną skatindami kelti klausimą dėl tinkamo viešųjų lėšų 
naudojimo;

6. mano, kad valstybinių valdžios institucijų pagrindinis tikslas turėtų būti sąlygų, kuriomis 
būtų užtikrinamas aukštas žiniasklaidos (įskaitant visuomeninės žiniasklaidos) kokybės 
lygis, saugoma žiniasklaidos įvairovė ir užtikrinama visiška žurnalistų nepriklausomybė, 
kūrimas;

7. reikalauja imtis priemonių, skirtų Europos žiniasklaidos koncernų konkurencingumui 
stiprinti, siekiant prisidėti prie ekonomikos augimo; konkurencingumą turėtų skatinti taip 
pat didėjantis piliečių supratimo ir ekonominių bei finansinių klausimų išmanymo lygis;

8. pabrėžia didėjančią trečiųjų šalių žiniasklaidos investuotojų Europos Sąjungoje, ypač 
naujose valstybėse narėse, įtaką;

9. reikalauja konkurencijos įstatymų nuostatas nuosekliai taikyti Europos ir nacionaliniu 
lygmenimis, siekiant užtikrinti aukštą konkurencijos lygį ir naujų konkurentų patekimą į 
rinką;

10. mano, kad Europos teisės aktais konkurencijos srityje prisidedama prie žiniasklaidos 
koncentracijos apribojimo; vis dėlto pabrėžia savarankiškos valstybių narių žiniasklaidos 
kontrolės svarbą, todėl ragina, kad žiniasklaidos reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu 
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būtų veiksmingas, aiškus, skaidrus ir aukšto lygio;

11. džiaugiasi Komisijos ketinimu parengti konkrečius žiniasklaidos pliuralizmo nustatymo 
rodiklius;

12. reikalauja, kad be rodiklių žiniasklaidos pliuralizmui nustatyti būtų parengti ir kiti 
rodikliai, galintys būti žiniasklaidos analizės kriterijais ir apimantys orientavimąsi į 
demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus bei mažumų teisių bei profesinio žurnalistų 
elgesio kodekso užtikrinimo principus;

13. mano, kad taisyklėse dėl žiniasklaidos koncentracijos turėtų būti reglamentuojama ne tik 
nuosavybė ir žiniasklaidos turinio kūrimas, bet ir (elektroninės) prieigos ir turinio 
platinimo internete priemonės ir mechanizmai, pvz., paieškos sistemos.
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