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Poprawka 1
Monica Frassoni

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski niejednokrotnie wyrażał 
życzenie, by Komisja sprzyjała stabilnym 
ramom prawnym, zarówno w sektorze 
mediów, jak i w społeczeństwie 
informacyjnym jako całości,
gwarantującym jednakowy poziom 
ochrony pluralizmu we wszystkich 
państwach członkowskich i pozwalającym
operatorom na korzystanie z możliwości, 
jakie daje jednolity rynek,

A. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski niejednokrotnie wyrażał 
życzenie, by Komisja ustanowiła stabilne 
ramy prawne, zarówno w sektorze 
mediów, jak i w społeczeństwie 
informacyjnym jako całości, gwarantujące
jednakowy poziom ochrony pluralizmu we 
wszystkich państwach członkowskich i 
pozwalające operatorom na korzystanie z 
możliwości, jakie daje jednolity rynek,

Or. it

Poprawka 2
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że występuje 
tendencja do wspierania konkretnych 
rozwiązań technologicznych ze szkodą dla 
rozwoju zróżnicowanych technologii,

Or. en

Poprawka 3
Monica Frassoni

Projekt opinii
Punkt D preambuły



PE404.672v01-00 4/16 AM\717154PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

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.,

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., i wpływ ten należy 
wyeliminować przy pomocy dyrektywy w 
sprawie harmonizacji przepisów 
krajowych, w rozumieniu art. 95 traktatu 
WE,

Or. it

Poprawka 4
Lilli Gruber

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wpływy z reklam 
nadal stanowią główne źródło 
finansowania mediów i że dominacja 
niektórych ogłoszeniodawców prowadzi 
czasem do niepożądanych nacisków na 
przedsiębiorstwa i na treść oferowanych 
publiczności programów,

skreślony

Or. en

Poprawka 5
Marco Cappato

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że wpływy z reklam 
nadal stanowią główne źródło 

E. mając na uwadze, że zwłaszcza w 
niektórych państwach członkowskich na 
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finansowania mediów i że dominacja 
niektórych ogłoszeniodawców prowadzi 
czasem do niepożądanych nacisków na 
przedsiębiorstwa i na treść oferowanych 
publiczności programów,

rynku reklam występuje rosnące zjawisko 
pozycji dominujących, z dużym 
prawdopodobieństwem mogących 
zakłócać ten rynek i praktycznie 
uniemożliwiać wchodzenie nań nowych 
podmiotów, co stanowi naruszenie prawa,

Or. it

Poprawka 6
Marco Cappato

Projekt opinii
Punkt F preambuły

Projekt opinii Poprawka

F. mając na uwadze, że władze publiczne 
w praktyce często ingerują w 
wykonywanie podstawowej zasady 
swobodnego podawania i otrzymywania 
informacji,

F. mając na uwadze, że władze publiczne i 
partie polityczne w praktyce często 
ingerują w wykonywanie podstawowej 
zasady swobodnego podawania 
i otrzymywania informacji,

Or. it

Poprawka 7
Lilli Gruber

Projekt opinii
Punkt I preambuły

Projekt opinii Poprawka

I. mając na uwadze, że dopóki nadawcy 
publiczni będą zmuszeni zaspokajać 
oczekiwania większości, dopóty będą 
zaniedbywać swoją pomocniczą rolę, 
oddziaływać na rynek reklam i podlegać 
nieuczciwej konkurencji ze strony 
komercyjnych stacji telewizyjnych,

skreślony

Or. en
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Poprawka 8
Marco Cappato

Projekt opinii
Punkt I preambuły

Projekt opinii Poprawka

I. mając na uwadze, że dopóki nadawcy 
publiczni będą zmuszeni zaspokajać 
oczekiwania większości, dopóty będą 
zaniedbywać swoją pomocniczą rolę, 
oddziaływać na rynek reklam i podlegać 
nieuczciwej konkurencji ze strony 
komercyjnych stacji telewizyjnych,

I. mając na uwadze, że dopóki nadawcy 
publiczni będą przede wszystkim zmuszeni 
zaspokajać oczekiwania większości, 
dopóty będą zaniedbywać swoją 
pomocniczą rolę, oddziaływać na rynek 
reklam i podlegać nieuczciwej konkurencji 
ze strony komercyjnych stacji 
telewizyjnych,

Or. it

Poprawka 9
Monica Frassoni

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 10
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa 2. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie, by z myślą o 
pluralistycznym systemie konkurencji
przyjęły konkretne środki mające na celu 
unikanie nadużyć ze strony monopoli na 
polu telewizji kablowej, satelitarnej czy też 
nadawców analogowych lub cyfrowych i
by wzmocniły obiektywne ramy udzielania 
koncesji na nadawanie w oparciu o 
przejrzyste i bezstronne kryteria;

członkowskie, by wzmocniły obiektywne 
ramy udzielania koncesji na nadawanie w 
zakresie telewizji kablowej i satelitarnej 
oraz nadawców analogowych i cyfrowych, 
w oparciu o przejrzyste i bezstronne 
kryteria, w celu ustanowienia 
pluralistycznego systemu konkurencji i 
unikania nadużyć ze strony monopoli;

Or. es

Poprawka 11
Monica Frassoni

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by z myślą o 
pluralistycznym systemie konkurencji 
przyjęły konkretne środki mające na celu 
unikanie nadużyć ze strony monopoli na 
polu telewizji kablowej, satelitarnej czy też 
nadawców analogowych lub cyfrowych i 
by wzmocniły obiektywne ramy udzielania 
koncesji na nadawanie w oparciu o 
przejrzyste i bezstronne kryteria;

2. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by z myślą o 
pluralistycznym systemie konkurencji 
przyjęły konkretne środki mające na celu 
unikanie nadużyć ze strony 
przedsiębiorstw posiadających monopol
lub dominującą pozycję na polu telewizji 
kablowej, satelitarnej czy też rynków
analogowych lub cyfrowych i by 
wzmocniły obiektywne ramy udzielania 
koncesji na nadawanie w oparciu o 
przejrzyste i bezstronne kryteria;

Or. it

Poprawka 12
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność ograniczenia skreślony
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dominacji reklamowej pewnych marek;

Or. es

Poprawka 13
Lilli Gruber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność ograniczenia 
dominacji reklamowej pewnych marek;

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Marco Cappato

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla konieczność ograniczenia 
dominacji reklamowej pewnych marek;

3. podkreśla konieczność ograniczenia 
dominacji reklamowej pewnych marek i
licencjodawców z zakresu reklamy;

Or. it

Poprawka 15
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do rozważenia kwestii 
wynikających z nieetycznego 
wykorzystywania i komercyjnego 
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nadużywania treści tworzonych przez 
użytkowników;

Or. en

Poprawka 16
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zdjęcia z krajowych urzędów regulacji 
aury gwarantów prawdy, którą niektóre z 
nich im przyznały, co doprowadziło do 
poważnego deficytu demokracji, i 
proponuje, by w celu uniknięcia zarówno 
cenzury ex ante, jak i ex post przekształcić 
je w organy mające za zadanie ochronę 
dzieci, młodzieży i zdrowia, w tym również 
poprzez zmianę ich nazwy, by odróżnić je 
od obecnych rad radiofonii i telewizji;

5. przypomina państwom członkowskim, 
że podejmując decyzje krajowe urzędy 
regulacji muszą zawsze dążyć do 
równowagi między swymi obowiązkami a 
wolnością wypowiedzi, za której ochronę 
odpowiadają ostatecznie sądy;

Or. es

Poprawka 17
Marco Cappato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
zdjęcia z krajowych urzędów regulacji aury 
gwarantów prawdy, którą niektóre z nich 
im przyznały, co doprowadziło do 
poważnego deficytu demokracji, i 
proponuje, by w celu uniknięcia zarówno 
cenzury ex ante, jak i ex post przekształcić 
je w organy mające za zadanie ochronę 
dzieci, młodzieży i zdrowia, w tym 

5. zachęca państwa członkowskie do 
zdjęcia z krajowych urzędów regulacji aury 
gwarantów prawdy, którą niektóre z nich 
im przyznały, co doprowadziło do 
poważnego deficytu demokracji, i 
proponuje, by w celu uniknięcia zarówno 
cenzury ex ante, jak i ex post przekształcić 
je w organy mające za zadanie ochronę 
dzieci, młodzieży i zdrowia, w tym 
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również poprzez zmianę ich nazwy, by 
odróżnić je od obecnych rad radiofonii 
i telewizji;

również poprzez zmianę ich nazwy, by 
odróżnić je od obecnych rad radiofonii 
i telewizji, i zwraca się do państw 
członkowskich o zwiększenie gwarancji 
prawdziwej niezależności krajowych 
urzędów regulacji;

Or. it

Poprawka 18
Luis Herrero-Tejedor

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji o opracowanie
dyrektywy określającej granice własności 
mediów, gwarantującej pluralizm, 
sprzyjającej różnorodności kulturowej i 
chroniącej ją oraz zapewniającej 
wszystkim przedsiębiorstwom medialnym 
dostęp do środków technicznych, które 
pozwolą im dotrzeć do wszystkich 
obywateli;

6. przypomina Komisji, że Parlament już 
trzykrotnie (rezolucje z 20 stycznia 
1994 r., 27 października 1994 r. oraz 
13 listopada 2002 r.) wzywał ją do 
opracowania dyrektywy określającej 
granice własności mediów, gwarantującej 
pluralizm, sprzyjającej różnorodności 
kulturowej i chroniącej ją oraz 
zapewniającej wszystkim 
przedsiębiorstwom medialnym dostęp do 
środków technicznych, które pozwolą im 
dotrzeć do wszystkich obywateli;

Or. es

Poprawka 19
Monica Frassoni

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji o opracowanie 
dyrektywy określającej granice własności 
mediów, gwarantującej pluralizm, 
sprzyjającej różnorodności kulturowej i 

6. zwraca się do Komisji o niezwłoczne 
opracowanie wniosku w sprawie 
dyrektywy określającej granice własności 
mediów, gwarantującej pluralizm, 
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chroniącej ją oraz zapewniającej 
wszystkim przedsiębiorstwom medialnym 
dostęp do środków technicznych, które 
pozwolą im dotrzeć do wszystkich 
obywateli;

sprzyjającej różnorodności kulturowej i 
chroniącej ją, zgodnie z Konwencją 
UNESCO w sprawie ochrony i 
propagowania różnorodności form 
ekspresji kulturowej, podpisaną w Paryżu 
w dniu 20 października 2005 r., oraz 
zapewniającej wszystkim 
przedsiębiorstwom medialnym dostęp do 
środków technicznych, które pozwolą im 
dotrzeć do wszystkich obywateli;

Or. it

Poprawka 20
Lilli Gruber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Komisji o opracowanie 
dyrektywy określającej granice własności 
mediów, gwarantującej pluralizm,
sprzyjającej różnorodności kulturowej i 
chroniącej ją oraz zapewniającej 
wszystkim przedsiębiorstwom medialnym 
dostęp do środków technicznych, które 
pozwolą im dotrzeć do wszystkich 
obywateli;

6. przypomina Komisji, że już 
czterokrotnie (w swoich rezolucjach 
z 20 stycznia 1994 r., 27 października 
1994 r., 13 listopada 2002 r. i 22 kwietnia 
2004 r.), wystąpił do Komisji o 
opracowanie dyrektywy określającej 
granice własności mediów, gwarantującej 
pluralizm i sprzyjającej różnorodności 
kulturowej;

Or. en

Poprawka 21
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania 
niedyskryminującego traktowania małych 
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i średnich przedsiębiorstw, stojących 
wobec problemu rosnącej konkurencji ze 
strony ponadnarodowych i obejmujących 
różne media konglomeratów i platform 
marketingowych oferujących usługi 
informacyjne w pakiecie (np. „usługi 
potrójne”);

Or. en

Poprawka 22
Monica Frassoni

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega, by państwa członkowskie 
wspierały nadawców publicznych 
oferujących wysoką jakość, mogących 
stawić czoła programom stacji 
komercyjnych i zajmujących – bez 
konieczności konkurowania o oglądalność 
i o wpływy z reklam – bardziej 
eksponowane miejsce w europejskim 
krajobrazie, jako fundamenty pluralizmu 
mediów, demokratycznego dialogu i 
dostępu wszystkich obywateli do 
programów dobrej jakości;

7. nalega, by państwa członkowskie 
wspierały nadawców publicznych 
oferujących wysoką jakość, mogących 
stawić czoła programom stacji 
komercyjnych i zajmujących – bez 
niezbędnej konieczności konkurowania 
o oglądalność i o wpływy z reklam –
bardziej eksponowane miejsce w 
europejskim krajobrazie, jako fundamenty 
pluralizmu mediów, demokratycznego 
dialogu i dostępu wszystkich obywateli do 
programów dobrej jakości;

Or. it

Poprawka 23
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla konieczność wprowadzenia 
minimalnych wymogów dotyczących 
nadawców publicznych w celu określenia 
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ich roli, jaką jest dokładne i skuteczne 
informowanie opinii publicznej o 
kwestiach z zakresu edukacji, zdrowia 
oraz UE i kierunków polityki krajowej;

Or. en

Poprawka 24
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zaleca państwom członkowskim 
wzajemne promowanie muzyki zgodnie z 
europejskimi treściami medialnymi 
poprzez opracowanie wielowymiarowej 
strategii łączącej moduły wspólnych 
obszarów z dziedziny kultury, rynku 
kultury oraz europejskich usług 
publicznych;

Or. hu

Poprawka 25
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania programów wielojęzycznych w 
celu poprawy wielokulturowej edukacji 
obywateli UE;

Or. en
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Poprawka 26
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla konieczność zapewnienia –
przez instytucje Unii Europejskiej oraz 
władze w jej państwach członkowskich –
prawnych i społecznych gwarancji 
niezależności dla dziennikarzy i 
wydawców gazet oraz równych szans dla 
konsumentów mediów, a także podjęcia 
działań przeciwko wszelkim formom 
dyskryminacji;

Or. hu

Poprawka 27
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania ściślejszej 
współpracy między krajowymi urzędami 
regulacji oraz nasilenia oficjalnych i 
nieformalnych dyskusji i wymiany 
poglądów między urzędami regulacji w 
dziedzinie nadawania, pod auspicjami 
europejskiej platformy urzędów 
regulacyjnych;

Or. en
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Poprawka 28
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zaleca, aby w stosownych przypadkach 
media publiczne w państwach 
członkowskich pilnowały odpowiedniego 
uwzględniania wielokulturowego 
charakteru regionów;

Or. hu

Poprawka 29
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. zachęca do działań na rzecz 
opracowania karty wolności mediów oraz 
inicjatywy powołania w państwach 
członkowskich niezależnych rzeczników 
praw obywatelskich ds. mediów;

Or. en

Poprawka 30
Nicolae Vlad Popa

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7e. zaleca ujęcie w przyszłej karcie 
wolności mediów ogólnego statutu 
rzecznika praw obywatelskich ds. mediów 
wraz z podaniem ogólnego celu 
przyświecającego tej krajowej instytucji, 
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jakim jest zapewnianie różnorodności 
kulturowej i promowanie pluralizmu 
mediów;

Or. en
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