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Įžanga

Kadangi žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant laisvą 
nuomonių ir idėjų raišką ir prisideda prie veiksmingo žmonių dalyvavimo demokratijos 
procese, jie yra būtini demokratijai.
Europos Parlamentui nuolat rūpėjo ir rūpi ginti ir skatinti žiniasklaidos pliuralizmą kaip 
Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje įtvirtintos saviraiškos ir informacijos laisvės, kuri 
išlieka pagrindiniu demokratijos išsaugojimo principu, pagrindą. 

Iš pačių įvairiausių šaltinių teikiamos informacijos pliuralizmas ir prieiga prie įvairiausios 
kokybiškos informacijos yra būtina sąlyga demokratinei komunikacijai atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje.
Europos piliečiai turi teisę ne tik turėti užtikrintą prieigą prie nepriklausomos, objektyvios ir 
nešališkos informacijos, bet ir rinktis iš plataus asortimento kito kokybiško turinio. 
Kaip Komisija pabrėžia savo darbo dokumente1, žiniasklaidos pliuralizmo sąvoka negali būti 
suprantama tik kaip žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos problema. Diskutuojant šiuo 
klausimu kyla įvairių kitų klausimų, tarp jų viešasis transliavimas, politinė galia, ekonominė 
konkurencija, kultūrų įvairovė, naujų technologijų plėtra ir skaidrumas, taip pat žurnalistų 
darbo sąlygos ES. 

Vienas iš dažniausiai su tuo susijusių diskutuojamų klausimų – koks turėtų būti EP vaidmuo 
užtikrinant žiniasklaidos pliuralizmą. Taigi, diskusijos apie pliuralizmą nuveda prie diskusijų 
platesniu klausimu – Europos Sąjungos modelio klausimu, t. y. kokią Europos visuomenę 
mėginame kurti, kokias vertybes ji turėtų puoselėti ir ką norėtume po savęs palikti būsimoms 
kartoms. 
Šiame darbo dokumente nagrinėjami įvairūs su šiais klausimais susiję aspektai ir siekiama 
parodyti, kas šiuo metu trukdo saugoti žiniasklaidos pliuralizmą.

ES kompetencija žiniasklaidos pliuralizmo srityje

ES kompetentinga daryti poveikį žiniasklaidos pliuralizmui tik tiek, kiek tai numato 
konkurencijos teisė. Tačiau daugumoje naujų ES valstybių narių finansinės veiklos, 
nukreiptos į vertikaliąją ir horizontaliąją žiniasklaidos koncentraciją, spektras nenusidriekia 
tiek, kad būtų taikoma ES konkurencijos teisė.

Žiniasklaida – tai ne tik verslas, bet ir labai įtakingas ideologinis ir politinis įrankis. Todėl 
galima teigti, kad būtina didinti ES ir tarptautinį įsikišimą.

Reikėtų apsvarstyti galimybę parengti žiniasklaidos laisvės chartiją ir siekti, kad ji būtų 
priimta ir ratifikuota visoje Europoje ir visame pasaulyje. Vadovaujantis tvirtais, patikimais ir 
nešališkais rodikliais reikia prižiūrėti žiniasklaidos pliuralizmo sistemas.

                                               
1 SEC (2007) 32.
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Be to, reikia rasti būdų, kaip valstybių narių ir ES valdžios institucijos galėtų ryžtingai 
inicijuoti patobulinimus ten, kur jų reikia, pvz., įsteigti specialaus nepriklausomo 
žiniasklaidos ombudsmeno instituciją, kuri būtų atskaitinga tik viešajam interesui.

Europos žiniasklaidos koncentracija 

Nepaisant naujų informacinių technologijų pažangos, Europos piliečiams įtakingiausias 
informacijos šaltinis tebėra televizija. Žiūrovai mato šimtus kanalų. Atsirandant naujoms 
formoms, pvz., mobiliajai TV, taip pat dėl perėjimo prie skaitmeninių technologijų daugėjant 
kanalų, susidaro neišsemiamos galimybės rodyti patį įvairiausią turinį. 

Tačiau didesnė kiekybė nereiškia geresnės kokybės. Atvirkščiai, turinio kokybė visoje ES 
pastebimai suprastėjo, ypač – o tai rimčiausia bėda – naujienų laidų; televizija visoje Europoje 
tampa vis mažiau informatyvi ir vis labiau besivaikanti sensacijų. 
Turinio kokybė suprastėjo dėl žiniasklaidos nuosavybės koncentracijos. Laidų kokybės 
suprastėjimas labiausiai jaučiamas tose valstybėse narėse, kuriose žiniasklaidos nuosavybės 
koncentracija didžiausia.

Galingiausios įmonės dėl savo verslo modelių masto išstumia galimus naujus šios rinkos 
dalyvius. Naujiems ir kokybiškiems teikėjams sunku konkuruoti su turiniu, pigiai perdirbtu iš 
kitų rinkų, kitų kanalų ir didelės įmonės archyvų. 
Tad kanalų gausėjimas gali tik padidinti kelių įmonių, kurioms rūpi tik didinti pelną, galią.

Šiuo metu padėtis įvairiose ES valstybėse narėse skirtinga.
Tokiose šalyse kaip Italija, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija žiniasklaidos priemonių 
koncentracija didelė. Ypač stulbinanti padėtis Italijoje, kur veikia RAI ir „Mediaset“ duopolija 
ir kur abi šios įmonės pasidalijusios rinką beveik lygiomis dalimis.

Kita vertus, kitose šalyse, pvz., JK, koncentracija mažesnė. JK yra įpareigojusi viešuosius 
transliuotojus teikti tinkamai subalansuotas paslaugas užtikrinant temų įvairovę ir atsižvelgti į 
įvairių amžiaus ir išsilavinimo žmonių grupių pomėgius ir poreikius.
Naujų valstybių narių žiniasklaidos rinkų raida verčia rimtai susirūpinti. Kai kuriose šalyse, 
pvz., Vengrijoje ir Estijoje, didelė dalis televizijos sektoriaus priklauso užsienio įmonėms. Be 
to, žiniasklaidos nuosavybė nepakankamai skaidri piliečiams ir vartotojams. 

Jei nebus reguliavimo, ši stiprėjanti tendencija sukels pavojų pliuralizmui, demokratijai ir 
kultūrų įvairovei ES.

Naujų technologijų ir perėjimo prie skaitmeninių technologijų poveikis žiniasklaidai 

Nevaldomas perėjimas prie skaitmeninių technologijų gali sudaryti sąlygas didžiausiems 
komerciniams rinkos dalyviams toliau griauti pliuralizmą ir įvairovę ir išstumti kokybišką 
turinį, kurį siūlo viešasis transliuotojas. 



PE398.617v01-00 4/6 DT\699878LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Į kanalų ir žiniasklaidos platformų skaičiaus didėjimą nebuvo žiūrima kaip į kažką, kas 
būtinai padidins žiniasklaidos pliuralizmą ar pagerins turinio kokybę. Didžiausias pavojus 
slypi komercinių kanalų, siūlančių vienodą ir šablonišką turinį ir siekiančių gauti kuo didesnį
pelną, gausybėje.

Naujos garso ir vaizdo technologijos visų pirma turėtų būti naudojamos užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir transliuoti kokybiškas laidas vis didesniam gyventojų skaičiui.

ES ir jos valstybės narės turi atsižvelgti į socialinius, kultūrinus ir politinius veiksnius, kad 
būtų išsaugotas žiniasklaidos pliuralizmas ir skatinama kultūrų ir kalbų įvairovė. 

Viešųjų transliuotojų ir bendruomenės žiniasklaidos vaidmuo

Kad būtų kuriamos ir teikiamos kokybiškos ir įvairios televizijos paslaugos, viešieji 
transliuotojai turėtų turėti išteklių ir priemonių, kad būtų tikrai nepriklausomi nuo politinio 
spaudimo ir rinkos jėgų. 

Tačiau šiuo metu viešieji transliuotojai nepagrįstai ir klaidingai verčiami dėl savo rinkos 
dalies konkuruoti su komerciniais kanalais, kurie paprastai turi mažai pareigų visuomenei 
arba jų visai neturi. 

Konkuruodami su komerciniais kanalais, viešieji kanalai be jokio reikalo priversti sekti 
komercinių kanalų pavyzdžiu ir skurdinti savo turinį. Daugelyje valstybių narių padėtis 
kritiška. Pavyzdžiui, Lenkijoje ir Vengrijoje per 1997–2003 m. laikotarpį viešosios televizijos 
rinkos dalis sumažėjo nuo 80 iki 20 proc. 

Todėl labai svarbu rasti geresnį ir veiksmingesnį būdą reguliuoti žiniasklaidą ir skirti 
pakankamai išteklių viešosios televizijos kokybei skatinti ir užtikrinti, nes ji gali atsverti 
komercinių kanalų vyravimą ir plačiai transliuoti kokybiškas laidas.

Viešojo ir privataus sektoriaus konkurencija turėjo priešingą rezultatą nei tas, kuris turėtų būti 
pagal tradicinę liberalumo teoriją. Ši konkurencija nepagerino viešojo transliuotojo laidų 
kokybės. Didžiojoje daugumoje valstybių narių vyraujanti tendencija – nėra arba labai trūksta 
įvairovės, turinys tampa vis komerciškesnis ir banalesnis, skleidžiama neteisinga informacija, 
vaikomasi sensacijų, pramoginės laidos pigios ir vienodos.

Todėl labai svarbu stiprinti viešųjų paslaugų teikėjų, kaip žiniasklaidos pliuralizmo, 
demokratinio dialogo ir visų gyventojų prieigos prie kokybiško turinio išsaugojimo pagrindo, 
vaidmenį, užtikrinant jiems nepriklausomumą bei savarankiškumą ir skiriant pakankamai 
išteklių. 
Viešieji transliuotojai turėtų išsikovoti geresnę ir matomesnę vietą ES žiniasklaidos peizaže 
ne tik konkuruodami dėl rinkos ir pajamų iš reklamos, bet ir teikdami platesnį asortimentą 
originalių kūrinių ir laidų, kurių privatūs transliuotojai paprastai nerodo. Viešieji transliuotojai 
turėtų padėti plėtoti pliuralizmą, naujoves ir turinio įvairovę, kur būtų laikomasi aukštų etikos 
ir kokybės standartų, būtų teikiamos nešališkos ir nepriklausomos naujienos, informacija ir 
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komentarai.
Bendruomenės žiniasklaida, pvz., viešosios prieigos kanalai, laikraščiai ir kitas turinys, kurį 
skelbia, pvz., studentai studentų laikraščiuose ar per radiją, turėtų būti traktuojama kaip 
viešoji paslauga ir prireikus subsidijuojama visuomenės. 

Kartu reikia rasti patenkinamą atsakymą į reklamos šiais kanalais klausimą. Viena vertus, 
vietos paslaugų ir verslo įmonių reklamavimas galėtų būti laikomas viešąja paslauga. Tokiu 
atveju turėtų būtų nedraudžiama subsidijuoti tam tikrą dalį reikalavimus atitinkančių verslo 
įmonių komercinės reklamos. Kita vertus, reikėtų būti atsargiems, kad tai nepakenktų 
profesionalių žurnalistų pajamoms iš reklamos. 

Vartotojų sukurto turinio panaudojimas

Ypač masinės rinkos vartotojui skirtos žiniasklaidos priemonės vis dažniau naudoja savo 
skaitytojų ir žiūrovų sukurtą turinį. Plačiosios visuomenės sukurto ir pelno siekiančiais 
kanalais skelbiamo turinio pavyzdžiai – mobiliaisiais telefonais padaryti vaizdo įrašai ir 
nuotraukos, atostogų ar gyvenimiškos istorijos ir pokštai. Už tai vartotojai gauna daugių 
daugiausia simbolinį atlygį, kartais surengiant loteriją, kurioje laimimas pagrindinis prizas ir 
keli mažesni prizai. 

Toks turinys išstumia profesionalų turinį, o tai atima pragyvenimo šaltinį iš žiniasklaidos 
profesionalų ir yra nuostolinga žurnalistinio lygio turiniui. Viena kovos su tokia tendencija 
priemonių galėtų būti oficialiai nustatyta kompensacija už vartotojų sukurtą turinį.
Vartotojų sukurtas turinys taip pat kelia nuolatinio visuomenės veikėjų ir privačių gyventojų 
sekimo ir privatumo pažeidimo pavojų. Todėl reikėtų diskutuoti apie galimybę tokiam turiniui 
taikyti etikos ir teisinį kodeksus. 

Privačiai skelbiama informacija – tinklaraščiai (angl. weblogs) ir forumai  

Plačiojoje visuomenėje, taip pat ir tarp žiniasklaidos profesionalų vis labiau populiarėja 
tinklaraščiai. Būta atvejų, kai šie tinklaraščiai turėjo didelės įtakos verslo ir žiniasklaidos 
įmonių vadovų priimtiems ar netgi su jais pačiais susijusiems sprendimams1.

Daugelis profesionalių žurnalistų veda tinklaraščius savo darbdavių interneto svetainėse, kiti –
skirtuosiuose prieglobos tinklalapiuose. Žiniasklaidos profesionalų „privačiai“ vedamų 
tinklaraščių teisinis statusas neapibrėžtas, o tai sukelia neaiškumą dėl šaltinio apsaugos, etikos 
kodekso taikomumo ir atsakomybės paskirstymo, kai iškeliama byla. Kažkiek tie patys 
klausimai kyla ir kalbant apie politikų / visuomenės veikėjų ir privačių gyventojų 
tinklaraščius.

Be to, paplitęs žiniasklaidos profesionalų naudojimasis tinklaraščiais kelia turinio jų 

                                               
1 Pvz., straipsniai bendrovės „Whole Foods CEO“ vadovo John Mackey (JAV) tinklaraštyje ir forume ir kt. 
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pagrindinėje veiklos srityje pliuralizmo klausimą.

Išprusimas žiniasklaidos srityje

Kai kas teigtų, kad galų gale žiūrovai patys yra pakankamai atsakingi, kad save kontroliuotų ir 
laisva valia spręstų, ką žiūrėti, ir kad nėra jokio reikalo reguliuoti žiniasklaidą siekiant 
išsaugoti jos pliuralizmą. Tai būtų tiesa, jei žiūrovai būtų išprusę žiniasklaidos srityje. Deja, 
taip toli gražu nėra.

Šiandien informacija visų pirma yra vaizdinė. Visi pranešimai žiniasklaidoje rengiami 
naudojant kūrybines raiškos priemones, taikant savas taisykles, propaguojant savas vertybes ir 
požiūrį, ir dažnai yra skirti pelnui ir (arba) galiai įgyti. 

Išprusimas žiniasklaidos srityje būtų gera priemonė išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą, nes 
žiūrovai sugebėtų patys įvertinti laidų, kurias gali matyti, ir informacijos, kurią gali gauti, 
turinį.

Šioje srityje ES piliečiai turėtų būti raginami ugdytis įgūdžius analizuoti turinį ir valdyti 
informaciją, o tai leis jiems mąstyti kūrybiškai ir kritiškai. 

Žurnalistų darbo sąlygos Europoje 

Daugelis žurnalistų ES dirba nesaugiomis darbo sąlygomis. Vis daugėja trumpalaikių 
sutarčių, ypač kai žiniasklaidos įmonė įsteigta vienoje šalyje, o darbuotojai dirba kitose 
šalyse. Tokia padėtis nesukuria žurnalistų nepriklausomumui, etikai ir profesionalumui 
palankios aplinkos. 
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