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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че Европейският парламент нееднократно е изразявал 
становището си, че Комисията следва да установи стабилна законова рамка, както в 
областта на средствата за масово осведомяване, така и за информационното 
общество като цяло, която да осигурява еднакво равнище на защита на плурализма 
в държавите-членки и да позволява на операторите да се възползват от 
възможностите, предоставени от единния пазар,

Б. като има предвид, че плурализмът на средствата за масово осведомяване е основен 
стълб на правото на свобода на изразяването на мнения и на получаването и 
разпространяването на информация съгласно член 11 на Хартата на основните 
свободи на Европейския съюз, 

В. като има предвид, че както подчертава Комисията в своя работен документ, 
концепцията за плурализма на средствата за масово осведомяване не може да се 
сведе единствено до въпроса за концентрирането на собствеността на дружествата, 
а включва и въпроси, свързани с обществените радио- и телевизионни услуги, 
политическата власт, икономическата конкуренция, културното многообразие, 
развитието на новите технологии, прозрачността и условията на труд за 
журналистите в Европейския съюз, 

Г. като има предвид, че както предупреждава Европейският парламент от 1995 г. 
насам, различията между националните законодателства по отношение на 
концентрацията на средствата за масово осведомяване се отразяват отрицателно 
върху функционирането на единния пазар и тези отрицателни последици трябва да 
се премахнат чрез директива за хармонизирането на националните разпоредби по 
смисъла на член 95 от Договора за ЕО,

Д. като има предвид, че на практика публичните органи често се намесват при 
прилагане на основния принцип на свободно разпространяване и получаване на 
информация,

Е. като има предвид, че обществените органи за радио- и телевизионни услуги трябва 
да разполагат с необходимите ресурси и институции, за да могат да бъдат 
действително независими по отношение на какъвто и да е политически натиск и на 
пазарните сили, 

Ж. като има предвид, че понастоящем обществените органи за радио- и телевизионни 
услуги са принуждавани, неоснователно и в ущърб на качеството на съдържанието 
на техните програми, да се конкурират за зрителския интерес с търговските канали, 
чиято крайна цел не е качеството, а удовлетворяване на търсенето от страната на 
мнозинството от аудиторията, 

З. като има предвид, че докато са задължавани главно да удовлетворяват търсенето от 
страна на мнозинството от аудиторията, обществените органи за радио- и 
телевизионни услуги ще продължават да пренебрегват своята спомагателна роля, 
да се намесват в пазара за рекламна дейност и да осъществяват нелоялна 
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конкуренция спрямо търговските телевизионни канали,

1. призовава Комисията да поеме ангажимент за насърчаване на създаването на 
стабилна законова рамка, която да гарантира определено високо равнище на защита 
на плурализма във всички държави-членки;

2. призовава Комисията и държавите-членки да спомогнат за укрепването на 
обективна рамка за предоставяне на лицензи за радио- и телевизионна дейност в 
областта на кабелната и сателитната телевизия и на пазара на радио- и 
телевизионна дейност чрез аналогови и цифрови технологии въз основа на 
прозрачни и справедливи критерии с оглед на създаването на система за 
плуралистична конкуренция и за да се избегнат злоупотреби от страна на 
дружества с монополно или доминиращо положение;

3. призовава Комисията да обърне внимание на въпросите, породени от неетичната 
употреба и злоупотребата с търговска цел на съдържанието, създадено от 
потребителите;

4. изразява съжаление във връзка с това, че в новата директива за аудиовизуалните 
медийни услуги само се посочва задължението на държавите-членки да гарантират 
независимостта на националните регулаторни органи, без да се уточнява по-
подробно тяхната роля; 

5. припомня на държавите-членки, че в решенията на националните регулаторни 
органи винаги трябва да се търси баланс между техните задължения и свободата на 
изразяване, защитата на която в крайна сметка е отговорност на съдилищата;

6. припомня на Комисията, че няколко пъти е била призована да изготви директива, 
целяща да гарантира плурализъм, да насърчава и запазва културното многообразие, 
дефинирано в Конвенцията на ЮНЕСКО за защита и насърчаване на различието на 
културните изкази, подписана на 20 октомври 2005 г. в Париж, както и да 
осигурява достъп за всички медийни дружества до техническите елементи, които 
им предоставят възможност да достигнат до всички граждани;

7. призовава държавите-членки да оказват подкрепа на обществените органи за 
радио- и телевизионни услуги, които се характеризират с високо качество, за да 
могат те да предлагат действителна алтернатива на програмите на търговските 
канали и без непременно да им се налага да се надпреварват за зрителски интерес 
или за приходи от рекламна дейност, да заемат по-осезаемо място в Европа като 
стълбове на поддържането на плурализма на средствата за масово осведомяване, на 
демократичния диалог и на достъпа на всички граждани до качествени програми;

8. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят по-голямо сътрудничество 
между европейските регулаторни органи и да засилят официалните и неофициални 
дискусии и обмен на мнения между регулаторните органи за сектора на радио- и 
телевизионното разпръскване;

9. препоръчва, по целесъобразност, обществените средства за масово осведомяване в 
държавите-членки да осигуряват отразяването на културното разнообразие на 
регионите.
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