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Wprowadzenie

Wolność i pluralizm mediów są podstawą demokracji, biorąc pod uwagę ich zasadniczą rolę 
polegającą na gwarantowaniu swobody wyrażania opinii i idei oraz na wnoszeniu wkładu w 
realny udział narodów w procesie demokratycznym.

Parlament Europejski przejawia stałą troskę o ochronę i propagowanie pluralizmu mediów 
jako podstawowego filaru prawa do informacji i wolności wypowiedzi zawartego w art. 11 
Karty praw podstawowych, które pozostaje zasadniczą zasadą obrony demokracji. 
Mnogość informacji pochodzących z różnorodnych źródeł, a także dostęp do szerokiego 
zakresu wysokiej jakości informacji są warunkami wstępnymi demokratycznej komunikacji w 
otwartym i demokratycznym społeczeństwie. 

Obywatele Europy mają nie tylko prawo do zagwarantowanego dostępu do niezależnych, 
obiektywnych i bezstronnych informacji, ale również do szerokiego wyboru innych treści o 
wysokiej jakości. 
Jak podkreśla Komisja w swoim dokumencie roboczym1, pojęcie pluralizmu mediów nie 
może ograniczać się do problemu koncentracji własności mediów. Podczas dyskusji nad tymi 
sprawami podnoszone są różne kwestie, między innymi programy nadawców publicznych, 
władza polityczna, konkurencja gospodarcza, różnorodność kulturowa, rozwój nowych 
technologii i przejrzystość, a także warunki pracy dziennikarzy w UE. Jedną z najczęściej 
powracających kwestii wynikających z powyższych spraw jest rola UE w zapewnieniu 
pluralizmu mediów. Dyskusje na temat pluralizmu prowadzą zatem do rozważenia szerszego 
problemu modelu Unii Europejskiej, dyskusji na temat typu społeczeństwa europejskiego, 
który próbujemy stworzyć, wartości, które powinno ono wyznawać oraz spuścizny, którą 
chcielibyśmy zostawić przyszłym pokoleniom.
W niniejszym dokumencie roboczym przeanalizowane zostaną różne aspekty związane z tymi 
kwestiami oraz cele, aby wykazać istniejące obecnie przeszkody utrudniające ochronę 
pluralizmu mediów.

Uprawnienia UE w zakresie pluralizmu mediów

Uprawnienia UE do podejmowania działań w zakresie pluralizmu mediów ograniczają się do 
obszaru prawa konkurencji. Jednak finansowa skala działań ukierunkowanych na pionową i 
poziomą koncentrację własności mediów w najnowszych państwach członkowskich UE nie 
dochodzi do punktu, w którym zastosowanie miałoby prawo konkurencji UE.
Media to nie tylko interes, ale również niezwykle wpływowe narzędzie ideologiczne i 
polityczne. Można by zatem argumentować za większym zaangażowaniem UE i podmiotów 
międzynarodowych.

Powinniśmy rozważyć opracowanie karty wolności mediów i dążyć do jej przyjęcia i 
ratyfikacji w całej Europie, a nawet świecie. Konieczne jest monitorowanie systemów 
pluralizmu mediów w oparciu o solidne, wiarygodne i bezstronne wskaźniki.
Ponadto należy znaleźć sposoby przekazywania wyraźnych sygnałów przez państwa 
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członkowskie i organy UE w przypadku konieczności dokonania usprawnień, na przykład 
powołując wyspecjalizowanego niezależnego rzecznika ds. mediów odpowiadającego jedynie 
przed społeczeństwem. 

Koncentracja mediów w Europie

Pomimo postępu nowych technologii informacyjnych telewizja pozostaje dla obywateli 
europejskich najbardziej wpływowym źródłem informacji. Widzowie posiadają obecnie do 
swojej dyspozycji setki kanałów. Wraz z rozwojem nowych formatów, takich jak telewizja 
mobilna oraz nowe kanały udostępniane dzięki przejściu na technologie cyfrowe, istnieją 
obecnie nieskończone możliwości wyświetlania różnorodnych treści. 

Większa ilość nie doprowadziła jednak do podniesienia jakości. Zanotowano wręcz wyraźny 
spadek jakości treści w całej UE, najbardziej widoczny i poważny w podawaniu wiadomości; 
tracąc charakter informacyjny, telewizja w Europie staje się w coraz większym stopniu 
sensacyjna. 

Koncentracja własności doprowadziła do obniżenia jakości treści. Obecny spadek jakości 
programów jest najwyraźniej dostrzegalny w państwach członkowskich, w których występuje 
wysoka koncentracja własności mediów.
Najsilniejsze korporacje mogą wykorzystywać możliwość dostosowywania swoich modeli 
przedsiębiorstw do eliminacji ewentualnych nowych podmiotów. Nowym dostawcom 
oferującym wysoką jakość trudno będzie konkurować z tanio przerabianymi treściami 
pochodzącymi z innych rynków, innych kanałów i z archiwów dużego przedsiębiorstwa.
W ten sposób rozprzestrzenianie się nowych kanałów może po prostu zwiększyć siłę kilku 
przedsiębiorstw zainteresowanych jedynie maksymalizacją zysków.
Obecnie sytuacja jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich UE.

W państwach takich jak Włochy, Niemcy, Holandia i Szwecja występuje wysoki stopień 
koncentracji mediów. Szczególnie rzucający się w oczy jest przypadek Włoch, gdzie duopol 
RAI i Mediaset dzieli między siebie rynek prawie po połowie.
Z drugiej strony niektóre państwa, jak Wielka Brytania, charakteryzują się mniejszym 
stopniem koncentracji. W szczególności Wielka Brytania wprowadziła dla nadawców 
publicznych obowiązek zapewnienia właściwie zrównoważonych usług obejmujących szeroki 
zakres tematów i zaspokajających gusty i potrzeby osób w różnym wieku i z różnych 
środowisk.

Rozwój sytuacji na rynkach medialnych nowych państw członkowskich budzi bardzo 
poważne zaniepokojenie. W niektórych państwach, np. na Węgrzech i w Estonii, występuje 
bardzo wysoki poziom własności zagranicznej w sektorze telewizji. Ponadto własność 
środków masowego przekazu nie jest dostatecznie przejrzysta dla obywateli i konsumentów. 

Jeśli ta rosnąca tendencja nie zostanie uregulowana, stworzy ona zagrożenie dla pluralizmu, 
demokracji i różnorodności kulturowej w UE.

Wpływ nowych technologii i przejścia na techniki cyfrowe na media 



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

PL

Źle zarządzana dygitalizacja może umożliwić wiodącym podmiotom komercyjnym dalsze 
ograniczanie pluralizmu i różnorodności, a także eliminację wysokiej jakości treści z 
programów nadawców publicznych. 

Wzrost liczby kanałów i platform medialnych nie był uznawany za czynnik, którzy z 
pewnością zwiększyłby pluralizm mediów lub poprawiłby jakość treści. Główne zagrożenie 
polega na zalaniu kanałów komercyjnych takimi samymi ujednoliconymi i sformalizowanymi 
treściami, mającymi na celu przyniesienie jak największych zysków.

Nowe technologie audiowizualne powinny być przede wszystkim wykorzystywane do 
zagwarantowania pluralizmu mediów i do zapewnienia wysokiej jakości programów dla 
rosnącej liczby obywateli.
UE i państwa członkowskie muszą uwzględniać czynniki społeczne, kulturalne i polityczne w 
celu zagwarantowania pluralizmu mediów i propagowania różnorodności kulturowej i 
językowej. 

Rola nadawców publicznych i mediów wspólnotowych

Aby umożliwić tworzenie i dystrybucję usług telewizyjnych wysokiej jakości i o 
zróżnicowanym charakterze, należy umożliwić nadawcom publicznym dostęp do środków i 
narzędzi gwarantujących im prawdziwą niezależność od nacisków politycznych i 
mechanizmów rynkowych. 
Aktualnie nadawcy publiczni są niesprawiedliwie i nieostrożnie popychani do konkurowania 
o wpływy na rynku z nadawcami komercyjnymi mającymi zazwyczaj niewiele zobowiązań 
wobec widzów lub mniemających ich wcale.  

Aby móc konkurować z nadawcami komercyjnymi, stacje publiczne niepotrzebnie zostały 
zmuszone do dopasowywania się do nich obniżając poziom prezentowanych treści. W wielu 
państwach członkowskich sytuacja jest krytyczna. W Polsce i na Węgrzech udział w rynku 
telewizji publicznych spadł w latach 1997- 2003 z 80% do 20%.

Dlatego też konieczne jest znalezienie lepszej i bardziej skutecznej metody regulacji mediów i 
dostarczania im wystarczających środków, by mogły promować i gwarantować wysokiej 
jakości usługi telewizyjne, które mogłyby równoważyć dominację nadawców komercyjnych 
oraz by mogły udostępniać programy telewizyjne wysokiej jakości.

Konkurencja pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym odniosła przeciwny skutek niż by 
sugerowała tradycyjna teoria liberalna. Nie doprowadziła ona do podniesienia jakości usług 
nadawców publicznych. Aktualną tendencją w większości państw członkowskich jest brak 
różnorodności, komercjalizacja treści, trywializacja, złe informowanie, pogoń za sensacją 
oraz tania i jednolita rozrywka.

W związku z tym konieczne jest wzmocnienie roli nadawców publicznych jako podstawy 
pluralizmu mediów, dialogu demokratycznego i dostępu wszystkich obywateli do treści na 
wysokim poziomie, przy zagwarantowaniu niezależności mediów i ich autonomii dzięki 
wystarczającemu finansowaniu. 

Publiczni nadawcy telewizyjni powinni zająć lepsze i bardziej widoczne miejsce w 
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krajobrazie medialnym UE, nie poprzez konkurowanie o udział w rynku i wpływy z reklam, 
ale dostarczając szeroki wybór oryginalnych programów, jakich nie proponują zazwyczaj 
nadawcy prywatni.  Nadawcy publiczni powinni stać się narzędziem w rozwijaniu pluralizmu, 
innowacji i różnorodności treści przy zachowaniu wysokich standardów etycznych i 
jakościowych, jak również bezstronności i niezależności w zakresie wiadomości, informacji i 
komentarzy.
Media wspólnotowe, takie jak stacje ogólnodostępne,  gazety i inne treści publikowane, na 
przykład przez studentów w prasie studenckiej czy rozgłośniach studenckich, powinny być 
traktowane jako usługi publiczne i subsydiowane w razie potrzeby. 

Jednocześnie należy znaleźć zadowalające rozwiązanie kwestii reklam prezentowanych przez 
tego typu nadawców. Z jednej strony publikowanie reklam usług i przedsiębiorców lokalnych 
powinno być postrzegane jako usługa publiczna. Dlatego też należy dopuszczać reklamy 
wybranych przedsiębiorstw. Z drugiej strony należy zadbać, by nie podważać wpływów z 
reklam w mediach profesjonalnych.

Wykorzystanie treści tworzonych przez użytkowników

Przede wszystkim publikacje i programy mające na celu rozrywkę dla masowego odbiorcy 
coraz częściej wykorzystują treści stworzone przez swoich czytelników bądź widzów. Filmy i 
zdjęcia z telefonów komórkowych, historie wakacyjne, historie z życia wzięte i żarty są 
przykładowymi treściami stworzonymi przez odbiorów i przedstawianymi przez nadawców 
komercyjnych. Odbiorcy otrzymują za nie symboliczne wynagrodzenie, czasami w formie 
loterii z główną nagrodą i licznymi drobnymi nagrodami. 

Takie treści eliminują programy przygotowane przez zawodowych dziennikarzy, co ma 
negatywny wpływ na ich sytuację życiową oraz na poziom programów. Środki mające na celu 
zaradzenie tym tendencjom mogłyby obejmować zinstytucjonalizowane stawki 
wynagrodzenia za programy przygotowane przez użytkowników.

Treści przygotowane przez odbiorców niosą również ryzyko ciągłej kontroli życia 
prywatnego i naruszania prywatności osób publicznych, jak również zwykłych obywateli. W 
związku z tym należy przedyskutować możliwość stosowania etycznych i prawnych 
kodeksów postępowania w odniesieniu do tego typu treści.

Publikacje prywatne – blogi i fora

Blogi cieszą się coraz większą popularnością wśród społeczeństwa i osób zawodowo 
związanych z mediami. W wielu przypadkach wpływają one w znaczący sposób na decyzje 
podejmowane przez szefów przedsiębiorstw i mediów, czy nawet dotyczące ich.1

Wielu zawodowych dziennikarzy prowadzi blogi na stronach internetowych swoich 
pracodawców; inni robią to na stronach specjalnie temu poświęconych. Status prawny blogów 
internetowych prowadzonych "prywatnie" przez osoby zawodowo związane z mediami jest 
nieokreślony, co powoduje niepewność w zakresie ochrony źródeł, stosowania kodeksów 

                                               
1 patrz. blog i forum dyrektora generalnego Whole Foods, Johna Mackeya w Stanach Zjednoczonych i inne.
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etycznych i odpowiedzialności w przypadku postępowań sądowych. W pewnym stopniu te 
same kwestie pojawiają się w odniesieniu do blogów polityków, osób publicznych i obywateli 
prywatnych.

Dodatkowo upowszechnianie się prowadzenia blogów przez osoby zawodowo związane z 
mediami podnosi kwestie związane z pluralizmem treści w ich podstawowym zajęciu.

Alfabetyzacja medialna

Niektórzy uważają, że pod koniec dnia odbiorcy są wystarczająco odpowiedzialni by
samodzielnie regulować i decydować o oglądanych programach, oraz że nie ma potrzeby 
regulacji, aby zachować pluralizm mediów. Byłoby tak w przypadku, gdy widzowie 
posiadaliby zdolność tzw. alfabetyzacji medialnej. Niestety jest to dalekie od prawdy.

Aktualnie informacje są podawane przede wszystkim w formie obrazu. Przekaz medialny jest 
skonstruowany przy użyciu kreatywnego języka rządzącego się swoimi prawami, 
promowaniu wartości i punktów widzenia oraz często ma na celu osiągnięcie korzyści i/lub 
zdobycie władzy.

Alfabetyzacja medialna stanowiłaby dobre narzędzie służące zachowaniu pluralizmu mediów, 
ponieważ widzowie byliby w stanie niezależnie ocenić treść programów i podawanych 
informacji, do jakich mają dostęp.

W związku z tym należy zachęcać obywateli UE do rozwijania zdolności do analizowania 
treści informacji i zarządzania nimi, co umożliwiłoby im kreatywne i krytyczne spojrzenie. 

Warunki pracy dziennikarzy w Europie

Wielu dziennikarzy doświadcza niepewnych warunków pracy w UE. Coraz częściej stosuje 
się umowy krótkoterminowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy właściciele mediów mają siedzibę w 
jednym kraju, a ich personel pracuje w innym. Taka sytuacja nie wprowadza klimatu 
sprzyjającego poczuciu niezależności, etyce i profesjonalizmowi dziennikarzy. 
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