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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Parlaments vairākkārt ir paudis vēlmi, lai Komisija noteiktu stabilu tiesisko 
regulējumu gan plašsaziņas līdzekļu nozarē, gan arī informācijas sabiedrībā kopumā, kura 
mērķis būtu nodrošināt vienlīdzīgu plurālisma aizsardzības līmeni dalībvalstīs un ļaut 
tirgus dalībniekiem izmantot vienotā tirgus iespējas;

B. tā kā plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir pamats, uz kura balstās vārda un informācijas 
brīvība, kas ietverta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā; 

C. tā kā saskaņā ar Komisijas darba dokumentā uzsvērto, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
nav saistīts tikai īpašumtiesību koncentrāciju uzņēmumos, bet gan ietver jautājumus par 
valsts  apraides organizācijām, politisko varu, ekonomisko konkurenci, kultūras 
daudzveidību, jauno tehnoloģiju attīstību, pārredzamību un žurnālistu darba apstākļiem 
Eiropas Savienībā; 

D. tā kā Eiropas Parlaments jau kopš 1995. gada saņem brīdinājumus, ka būtiskas 
dalībvalstu tiesību atšķirības plašsaziņas līdzekļu koncentrācijas jomā negatīvi ietekmē 
vienoto tirgu un šī ietekme jānovērš, izmantojot valstu noteikumu saskaņošanas direktīvu 
EK Līguma 95. panta nozīmē;

E. tā kā praksē bieži valsts iestādes neievēro pamatprincipu par brīvu informācijas sniegšanu 
un saņemšanu; 

F. tā kā valsts apraides organizāciju rīcībā ir jābūt vajadzīgajiem resursiem un iestādēm, kas 
nodrošinātu īstu neatkarību no politiskā spiediena un tirgus spēkiem; 

G. tā kā pašlaik valsts apraides organizācijas nepamatoti un, kaitējot savu programmu 
kvalitātei, ir spiestas konkurēt par tirgus daļu ar komerciālajiem kanāliem, kuru galvenais 
uzdevums nav kvalitāte, bet gan lielākās auditorijas daļas pieprasījuma apmierināšana; 

H. tā kā valsts apraides organizācijas, kamēr vien tām galvenokārt ir jāpakļaujas prasībai 
apmierināt lielāko auditorijas daļu, nepildīs savu pakārtoto lomu, iejauksies reklāmas 
tirgū un piedalīsies negodīgā konkurencē ar komerctelevīzijām,

1. aicina Komisiju veicināt stabilu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu vienotu augstu
plurālisma aizsardzības līmeni visās dalībvalstīs;

2. pieprasa Komisijai un dalībvalstīm stiprināt objektīvu sistēmu raidīšanas licenču 
piešķiršanai kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas, analogās un ciparu apraides jomā saskaņā 
ar pārredzamiem un līdzsvarotiem kritērijiem plurālistiskas konkurences sistēmas 
izveidošanai, kā arī, lai izvairītos no to uzņēmumu, kuri izmanto monopolstāvokli vai 
dominējošo stāvokli, pārkāpumiem;

3. aicina Komisiju ņemt vērā jautājumus, kuri rodas lietotāju izveidotā satura neētiskas 
izmantošanas un komerciālas ļaunprātīgas izmatošanas dēļ;

4. pauž nožēlu, ka jaunajā direktīvā par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem ir 
paredzēts tikai pienākums dalībvalstīm nodrošināt dalībvalstu regulatīvo iestāžu 
neatkarību, un nav precīzāk formulēta šo iestāžu loma; 

5. atgādina dalībvalstīm, ka vienmēr valstu regulatīvo iestāžu lēmumos  jāmeklē līdzsvars  
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starp viņu pienākumu un vārda brīvību, kuras aizsardzība galu galā ir tiesu kompetencē;

6. atgādina Komisijai, ka tā vairākkārt ir aicināta izstrādāt direktīvu, kurā garantēts 
plurālisms, un kas veicinātu un aizsargātu kultūras daudzveidību, kā noteikts UNESCO
konvencijā par kultūras izpausmju dažādības aizsardzību, kas parakstīta Parīzē 2005. 
gada 20. oktobrī, un kas sekmētu visu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu piekļuvi 
tehniskajiem līdzekļiem, kas ļauj tiem sasniegt visus pilsoņus;

7. pieprasa dalībvalstīm atbalstīt augstas kvalitātes valsts apraides organizācijas, kas var 
stāties pretī komerciālo kanālu programmām un kuras, ja tām nav nepieciešams konkurēt 
par tirgus daļām un ienākumiem no reklāmas, ieņemtu augstāku vietu Eiropas klāstā kā 
atbalsts plašsaziņas līdzekļu plurālisma saglabāšanai, demokrātiskajam dialogam un visu 
pilsoņu pieejai programmām ar kvalitatīvu saturu.

8. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt ciešāku Eiropas Savienības pārvaldes iestāžu 
sadarbību, kā arī stiprināt valsts pārvaldes iestāžu formālas un neformālas diskusijas un 
viedokļu apmaiņu apraides jomā;

9. iesaka vajadzības gadījumā sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļiem dalībvalstīs 
nodrošināt reģionu kultūras daudzveidības atspoguļošanu.



AD\722436LV.doc 5/5 PE402.584v02-00

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 6.5.2008

Galīgā balsojuma rezultāti +:
–:
0:

34
1
0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria 
Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, 
Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula 
Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia 
Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, 
Henrik Lax, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, 
Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana 
Ždanoka

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā 
balsojumā

Luis Herrero-Tejedor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill 
Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Stefano Zappalà

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas 
bija klāt galīgajā balsojumā

Jas Gawronski


