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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kultúru a 
vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európsky parlament pri viacerých príležitostiach vyjadril prianie, aby Komisia 
vytvorila stabilný právny rámec tak v oblasti médií, ako aj v celej informačnej 
spoločnosti, ktorý zabezpečí rovnakú úroveň ochrany pluralizmu v členských štátoch 
a umožní prevádzkovateľom využívať príležitosti vytvárané jednotným trhom,

B. keďže pluralizmus médií je jedným zo základných pilierov slobody prejavu a práva na 
informácie, ktoré sú zakotvené v článku 11 Charty základných práv Európskej únie, 

C. keďže pojem pluralizmu v médiách, ako to zdôraznila Komisia vo svojom pracovnom 
dokumente, sa nemôže obmedzovať na problematiku koncentrácie vlastníctva podnikov 
v danej oblasti, ale zahŕňa tiež otázky týkajúce sa služieb verejnoprávneho vysielania, 
politickej moci, hospodárskej súťaže, kultúrnej rozmanitosti, vývoja nových technológií, 
transparentnosti a pracovných podmienok novinárov v Európskej únii, 

D. keďže rôznorodosť vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti koncentrácie médií má 
negatívny dosah na fungovanie jednotného trhu, ako na to poukazuje Európsky parlament 
už od roku 1995, a keďže tieto dôsledky treba odstrániť prostredníctvom smernice pre 
harmonizáciu vnútroštátnych ustanovení v zmysle článku 95 zmluvy o ES,

E. keďže verejné orgány v praxi často porušujú hlavnú zásadu slobody rozširovať a prijímať 
informácie, 

F. keďže služby verejnoprávneho vysielania musia mať k dispozícii potrebné zdroje 
a nástroje, ktoré im zabezpečia skutočnú nezávislosť od politického tlaku a trhových síl, 

G. keďže v súčasnosti sú služby verejnoprávneho vysielania nútené neoprávneným 
spôsobom a na úkor kvality obsahu súťažiť o podiel na trhu s komerčnými stanicami, 
ktorých hlavným cieľom nie je kvalita, ale uspokojenie dopytu väčšiny, 

H. keďže pokiaľ budú služby verejnoprávneho vysielania nútené uspokojovať v prvom rade 
dopyt väčšiny, budú zanedbávať svoju podpornú úlohu, vstupovať na trh s reklamou 
a zapájať sa do nekalej súťaže s komerčnými televíziami,

1. vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala k podpore stabilného právneho rámca, ktorý zaručí 
vysokú úroveň ochrany pluralizmu vo všetkých členských štátoch;

2. žiada Komisiu a členské štáty, aby konsolidovali objektívny rámec na udeľovanie licencií 
na vysielanie v oblasti káblovej a satelitnej televízie, ako aj analógového a digitálneho 
vysielania na základe transparentných a spravodlivých kritérií s cieľom vytvoriť systém 
pluralitnej hospodárskej súťaže a predísť zneužívaniu zo strany spoločností 
s monopolným alebo dominantným postavením;

3. vyzýva Komisiu, aby zvážila otázky vyplývajúce z neetického používania a komerčného 
zneužívania obsahu vytvoreného užívateľmi;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nová smernica o audiovizuálnych mediálnych 
službách sa obmedzuje na to, že členským štátom stanovuje povinnosť zaručiť 
nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, nespresňuje však úlohu týchto orgánov; 

5. pripomína členským štátom, že pri rozhodovaní vnútroštátnych regulačných orgánov 
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treba vždy usilovať o rovnováhu medzi ich povinnosťami a slobodou prejavu, za ktorej 
ochranu sú v konečnom dôsledku zodpovedné súdy;

6. pripomína Komisii, že bola niekoľkokrát požiadaná, aby vypracovala návrh smernice, 
ktorej cieľom by bolo zabezpečiť pluralizmus, podporovať a chrániť kultúrnu 
rozmanitosť, ako sa definuje v Dohovore UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti 
kultúrneho prejavu, podpísanom v Paríži 20. októbra 2005, a zachovať prístup všetkých 
mediálnych spoločností k technickým prostriedkom, ktoré by im umožnili zabezpečiť 
dostupnosť pre všetkých občanov;

7. nalieha na členské štáty, aby podporovali kvalitné služby verejnoprávneho vysielania, 
ktoré budú môcť konkurovať programu komerčných staníc a ktoré bez toho, aby 
nevyhnutne museli súťažiť o podiel na trhu a príjmy z reklamy, budú môcť zaujať 
významnejšie postavenie na európskej scéne a zohrávať úlohu pilierov zachovania 
plurality médií, demokratického dialógu a prístupu všetkých občanov ku kvalitnému 
obsahu;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali širšiu spoluprácu medzi európskymi 
regulačnými orgánmi a zintenzívnili formálne, ako aj neformálne diskusie a výmeny 
názorov medzi regulačnými orgánmi v oblasti vysielania;

9. odporúča, aby v prípade potreby verejnoprávne médiá v členských štátoch odrážali 
multikultúrny charakter regiónov.
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