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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro kulturu 
a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil názor, že by Komise měla vytvořit 
jak pro oblast sdělovacích prostředků, tak pro informační společnost jako celek stabilní 
právní rámec, který by zajišťoval odpovídající úroveň ochrany pluralismu v členských 
státech a umožňoval subjektům, které v této oblasti působí, aby využívaly příležitosti, jež 
poskytuje jednotný trh,

B. vzhledem k tomu, že pluralita sdělovacích prostředků je základním pilířem svobody 
projevu a informací, která je stanovena v článku 11 Listiny základních práv Evropské 
unie, 

C. vzhledem k tomu, jak zdůraznila Komise ve svém pracovním dokumentu, že pojem 
pluralita sdělovacích prostředků nelze omezovat na problematiku koncentrace vlastnictví 
podniků, ale že zahrnuje rovněž otázky spojené s veřejnoprávním vysíláním, politickou 
mocí, hospodářskou soutěží, kulturní rozmanitostí, vývojem nových technologií, 
transparentností a pracovními podmínkami novinářů v Unii, 

D. vzhledem k tomu, jak Parlament upozorňuje již od roku 1995, že rozdílnost vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti koncentrace sdělovacích prostředků má nepříznivé důsledky 
pro fungování jednotného trhu a že tyto důsledky je třeba odstranit směrnicí pro 
harmonizaci vnitrostátních ustanovení ve smyslu článku 95 Smlouvy o ES,

E. vzhledem k tomu, že orgány veřejné správy v praxi často ovlivňují základní princip 
svobodného předávání a přijímání informací, 

F. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílání musí mít nezbytné zdroje a prostředky, které 
mu zajistí skutečnou nezávislost na politickém tlaku a tržních silách, 

G. vzhledem k tomu, že v současnosti je veřejnoprávní vysílání nuceno neoprávněně a na 
úkor kvality obsahu soupeřit ve sledovanosti s komerčními stanicemi, jejichž hlavním 
cílem není kvalita, ale uspokojení většinového vkusu veřejnosti, 

H. vzhledem k tomu, že dokud bude veřejnoprávní vysílání nuceno uspokojovat především 
většinový vkus veřejnosti, bude opomíjena jeho další úloha, bude vstupovat na trh 
reklamy a bude vystaveno nerovné hospodářské soutěži s komerčními stanicemi,

1. vyzývá Komisi, aby se zavázala k podpoře vytvoření stabilního právního rámce, který by 
zaručoval vysokou úroveň ochrany pluralismu ve všech členských státech;

2. žádá Komisi a členské státy, aby stanovily pevný objektivní rámec pro přidělování 
vysílacích licencí na trhu kabelové a satelitní televize a analogového a digitálního 
vysílání na základě transparentních a spravedlivých kritérií s cílem zavést sytém pluralitní 
hospodářské soutěže a předcházet tomu, aby společnosti zneužívaly svého monopolního 
či dominantního postavení;
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3. vyzývá Komisi, aby zohlednila otázky spojené s neetickým využíváním a obchodním 
zneužíváním obsahu vytvořeného uživatelem;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že nová směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách se omezuje na to, že členským státům ukládá povinnost zajistit nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů, aniž by upřesňovala úlohu těchto orgánů; 

5. připomíná členským státům, že při rozhodování vnitrostátních regulačních orgánů musí 
být vždy usilováno o rovnováhu mezi jejich povinnostmi a svobodou projevu, jejíž 
ochrana je v konečném důsledku v působnosti soudů;

6. připomíná Komisi, že byla při několika příležitostech žádána o vypracování návrhu 
směrnice, jejímž účelem by bylo zajišťovat pluralismus, podporovat a chránit kulturní 
rozmanitost v duchu Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů, která byla podepsána v Paříži dne 20. října 2005, a zabezpečit přístup všech 
mediálních společností k technickým prostředkům, které by jim umožnily oslovit všechny 
občany;

7. vyzývá členské státy, aby podpořily kvalitní veřejnoprávní vysílání, které by mohlo 
nabízet skutečnou alternativu vysílání komerčních stanic, nemuselo by nevyhnutelně 
soutěžit o sledovanost a příjmy z reklamy, a mohlo by proto zaujmout významnější místo 
na evropské scéně jako pilíř zachování plurality sdělovacích prostředků, demokratického 
dialogu a přístupu všech občanů k vysílání s kvalitním obsahem;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly užší spolupráci mezi evropskými 
regulačními orgány a aby zintenzivnily formální i neformální diskuse a výměny názorů 
mezi regulačními orgány v oblasti vysílání;

9. doporučuje, aby veřejnoprávní média v členských státech patřičně odrážela multikulturní 
povahu jednotlivých regionů.
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