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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wyrażał opinię, że Komisja 
powinna ustanowić stabilne ramy prawne, zarówno w sektorze mediów, jak 
i w społeczeństwie informacyjnym jako całości, mające na celu zapewnienie 
w państwach członkowskich jednakowego poziomu ochrony pluralizmu i umożliwienie 
operatorom korzystania z możliwości, jakie daje jednolity rynek,

B. mając na uwadze, że pluralizm mediów to fundament prawa do wolności wypowiedzi 
i do informacji, zawartego w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

C. mając na uwadze, że – jak podkreśliła Komisja w dokumencie roboczym – pojęcia 
pluralizmu mediów nie można ograniczać do sprawy koncentracji własności 
przedsiębiorstw, gdyż obejmuje ono również kwestie dotyczące nadawców publicznych, 
władzy politycznej, konkurencji gospodarczej, różnorodności kulturowej, rozwoju 
nowych technologii, przejrzystości oraz warunków pracy dziennikarzy w Unii 
Europejskiej, 

D. mając na uwadze, że różnorodność prawodawstwa wewnętrznego w zakresie koncentracji 
mediów ma negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku, na co Parlament 
Europejski zwraca uwagę już od 1995 r., oraz że wpływ ten należy wyeliminować przy 
pomocy dyrektywy w sprawie harmonizacji przepisów krajowych, w rozumieniu art. 95 
traktatu WE,

E. mając na uwadze, że władze publiczne w praktyce często ingerują w wykonywanie 
podstawowej zasady swobodnego nadawania i odbierania informacji,

F. mając na uwadze, że nadawcy publiczni muszą dysponować niezbędnymi zasobami 
i narzędziami zapewniającymi im rzeczywistą niezależność od nacisków politycznych 
i od mechanizmów rynkowych,

G. mając na uwadze, że w obecnej sytuacji nadawcy publiczni popychani, w sposób 
nieuzasadniony i ze szkodą dla jakości programów, do konkurowania pod względem 
oglądalności ze stacjami komercyjnymi, których ostatecznym celem nie jest jakość, ale 
zaspokojenie gustów większości,

H. mając na uwadze, że dopóki nadawcy publiczni będą przede wszystkim zmuszeni 
zaspokajać gusty większości, dopóty będą zaniedbywać swoją pomocniczą rolę, 
oddziaływać na rynek reklam i uczestniczyć w nieuczciwej konkurencji z komercyjnymi
stacjami telewizyjnymi,

1. zachęca Komisję do zaangażowania się w działania na rzecz stabilnych ram prawnych 
gwarantujących wysoki poziom ochrony pluralizmu we wszystkich państwach 
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członkowskich;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by wzmocniły obiektywne ramy przyznawania 
koncesji na nadawanie programów telewizji kablowej i satelitarnej oraz programów 
analogowych i cyfrowych, w oparciu o przejrzyste i bezstronne kryteria, w celu 
ustanowienia pluralistycznego systemu konkurencji i unikania nadużyć ze strony 
monopoli;

3. wzywa Komisję do uwzględnienia kwestii nieetycznego wykorzystywania 
i komercyjnego nadużywania treści tworzonych przez użytkowników;

4. wyraża ubolewanie, że nowa dyrektywa w sprawie usług audiowizualnych ogranicza się 
do nałożenia na państwa członkowskie obowiązku zagwarantowania niezależności 
krajowych urzędów regulacji, nie określając dokładniej ich roli;

5. przypomina państwom członkowskim, że podejmując decyzje, krajowe urzędy regulacji 
muszą zawsze dążyć do równowagi między swymi obowiązkami a wolnością 
wypowiedzi, której ochrona w ostatniej instancji należy do właściwości sądów;

6. przypomina Komisji, że niejednokrotnie zwracał się do niej o opracowanie dyrektywy 
mającej na celu zapewnienie pluralizmu, sprzyjanie różnorodności kulturowej i jej 
ochronę (zgodnie z definicją Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania 
różnorodności form ekspresji kulturalnej, podpisanej w Paryżu w dniu 20 października 
2005 r.), a także zapewnienie wszystkim przedsiębiorstwom medialnym dostępu do 
środków technicznych, które pozwolą im dotrzeć do wszystkich obywateli;

7. nalega, by państwa członkowskie wspierały nadawców publicznych oferujących wysoką 
jakość, mogących być realną alternatywą dla programów stacji komercyjnych i zajmować
– bez konieczności konkurowania o oglądalność i o wpływy z reklam – bardziej 
eksponowane miejsce w europejskim krajobrazie, jako filary ochrony pluralizmu mediów, 
dialogu demokratycznego i dostępu wszystkich obywateli do programów dobrej jakości;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania ściślejszej współpracy między 
europejskimi urzędami regulacji oraz do intensyfikacji formalnych i nieformalnych 
rozmów i wymian poglądów między urzędami regulacji w dziedzinie nadawania;

9. zaleca, aby w stosownych przypadkach media publiczne w państwach członkowskich 
odzwierciedlały wielokulturowy charakter regionów.
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