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Uvod

Medijska svoboda in pluralnost imata v demokraciji pomembno vlogo, saj bistveno prispevata 
k zagotavljanju svobode izražanja mnenja in idej ter k dejanskemu udejstvovanju ljudi v 
demokratičnem procesu.
Evropski parlament si nenehno prizadeva za zaščito in spodbujanje medijske pluralnosti kot 
glavnega stebra pravice do obveščenosti in svobodnega izražanja iz člena 11 Listine o 
temeljnih pravicah, ki ostajata temeljni načeli za obstoj demokracije. 

Pluralnost informacij iz raznolikih virov ter dostop do širokega spektra visokokakovostnih 
informacij sta bistvena za demokratično komuniciranje v odprti in demokratični družbi. 

Evropski državljani nimajo le pravice do zagotovljenega dostopa do neodvisnih, objektivnih 
in nepristranskih informacij, temveč tudi do velike izbire drugih kakovostnih vsebin. 

Kot Komisija poudarja v delovnem dokumentu1, medijske pluralnosti ni mogoče omejiti zgolj 
na problem koncentracije lastništva medijev. Pojavljajo se tudi vprašanja v zvezi z javnimi 
storitvami radiodifuzije, politično močjo, gospodarsko konkurenco, kulturno raznolikostjo, 
razvojem novih tehnologij in preglednostjo ter delovnimi pogoji za novinarje v EU. 

Vprašanje, ki pa se pri tem najpogosteje ponavlja, je, kakšna naj bo vloga EU pri 
zagotavljanju pluralnosti medijev. Razprave o pluralnosti so nas privedle do razprave o bolj 
splošnem vprašanju v zvezi z modelom Evropske unije, o evropski družbi, ki jo želimo 
ustvariti, ter o njenih vrednotah in zapuščini za prihodnje generacije.

Cilj tega delovnega dokumenta, ki analizira različne vidike, povezane z omenjenimi vprašanji, 
je opozoriti na obstoječe dejavnike, ki onemogočajo zaščito pluralnosti medijev.

Pristojnosti EU na področju medijske pluralnosti

Pristojnost EU na področju pluralnosti medijev je omejena na zakonodajo o konkurenci. 
Vendar financiranje dejavnosti, usmerjenih na vertikalno in horizontalno koncentracijo 
medijskega lastništva v večini novih držav članic EU, ni razširjeno do te točke, da bi lahko 
obveljala zakonodaja o konkurenci.
Mediji niso le posel, temveč tudi ideološko in politično orodje s precejšnjim vplivom. Tako bi 
lahko pozvali k večjemu sodelovanju EU in mednarodne skupnosti.
Ustanoviti bi bilo treba listino za medijsko svobodo in si prizadevati, da bi jo sprejele in 
ratificirale vse države v Evropi in po svetu. Potreben je nadzor nad sistemi za medijsko 
pluralnost, ki bo temeljil na trdnih, zanesljivih in nepristranskih kazalcih.

Treba je tudi preučiti, kako bi lahko države članice in organi EU opozorili na področja, na 
katerih so potrebne precejšnje izboljšave, na primer imenovanje neodvisnega medijskega 
varuha človekovih pravic, ki bo deloval le v imenu javnega interesa.

Koncentracija medijev v Evropi
                                               
1 SEC(2007)32.
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Televizija je kljub napredku informacijskih tehnologij za evropske državljane še vedno 
najvplivnejši vir informacij. Gledalci lahko danes izbirajo med več sto programi. Z razvojem 
digitalnega prehoda so na voljo nove oblike, kot je mobilna televizija, in novi kanali, s tem pa 
tudi nešteto možnosti za prikaz široke palete vsebin. 
Vendar se zaradi večje množice vsebin njihova kakovost ni izboljšala. Namesto tega se je 
kakovost prikazanih vsebin po vsej Evropi opazno poslabšala, najbolj izrazito in resno na 
področju poročanja. Evropska televizija je postala manj informativna in bolj senzacionalna. 

Posledica koncentracije lastništva je poslabšanje kakovosti vsebin. Sedanje poslabšanje 
kakovosti programov je najbolj opazno v državah članicah z močno koncentracijo medijskega 
lastništva.
Najmočnejše korporacije lahko s svojimi uspešnimi poslovnimi modeli odrinejo potencialne 
konkurente. Novi in visokokakovostni ponudniki težko tekmujejo z velikimi podjetji, ki 
predvajajo ceneno reciklirane vsebine iz drugih trgov, drugih kanalov in arhivov.

Tako lahko s širjenjem kanalov svojo moč preprosto povečuje peščica korporacij, ki jih 
zanima le povečevanje dobička. 

Razmere v posameznih državah članicah EU se precej razlikujejo.
V državah, kot so Nemčija, Nizozemska in Švedska, je koncentracija lastništva medijev zelo 
visoka. Primer Italije je posebej izrazit, saj medijski prostor obvladujeta televizijski mreži 
RAI in Mediaset.

V nekaterih drugih državah, na primer v Združenem kraljestvu, pa je koncentracija lastništva 
manjša. Zlasti Združeno kraljestvo je določilo, da morajo biti storitve javnih izdajateljev 
televizijskih programov ustrezno uravnotežene in zajemati širok vsebinski spekter, ki 
zadostuje okusu in potrebam ljudi različnih starosti in družbenega ozadja.

Razvoj medijskega prostora v novih državah članicah je zelo zaskrbljujoč. Na primer, 
Madžarska in Estonija imata zelo visoko stopnja tujega lastništva televizijskega sektorja, 
poleg tega pa lastništvo množičnih medijev ni dovolj pregledno za državljane in potrošnike. 
Takšen naraščajoči razvojni trend bo treba zakonsko urediti, saj bo v nasprotnem primeru 
ogrozil pluralnost, demokracijo in kulturno raznolikost v EU.

Vpliv novih tehnologij in digitalnega prehoda na medije 

Če digitalizacija ne bo ustrezno vodena, lahko to vodilnim komercialnim akterjem omogoči, 
da še bolj spodkopljejo pluralnost in raznolikost ter iz javne televizije odrinejo predvajanje 
visokokakovostnih vsebin. 
Nastajanje novih televizijskih kanalov in medijskih platform ni bilo videno kot na nekaj, kar 
zagotavlja boljšo pluralnost medijev ali kakovost vsebin. Največjo nevarnost predstavlja 
poplava komercialnih televizijskih kanalov, ki predvajajo konceptualno enake in ponavljajoče 
vsebine, usmerjene v ustvarjanje maksimalnega dobička.
Z nastajanjem novih oblik avdiovizualne tehnologije bi morali zagotoviti predvsem medijsko 
pluralnost in visokokakovostne programe za čedalje večje število državljanov.
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Evropska unija in njene države članice morajo pri zagotavljanju medijske pluralnosti ter 
spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti upoštevati družbene, kulturne in politične 
dejavnike. 

Vloga javnih izdajateljev televizijskih programov in medijev skupnosti

Javnim izdajateljem televizijskih programov je treba zagotoviti različne vire in instrumente, 
na podlagi katerih bodo dejansko neodvisni od politične volje in tržnih sil, kar bo omogočilo 
kakovostno produkcijo in distribucijo ter raznolikost televizijskih programov. 
Vendar so dandanes javni izdajatelji televizijskih programov neupravičeno in nezavedno 
prisiljeni v tekmovanje za tržni delež s komercialnimi televizijami, te pa imajo na splošno 
malo oziroma nikakršnih obveznosti do javnosti. 

Da bi mogle javne televizije konkurirati s komercialnimi postajami, so po nepotrebnem 
prisiljene po njihovem zgledu „poenostavljati“ televizijski program, da bi ga prilagodile 
širšemu občinstvu. Razmere v številnih državah članicah so kritične. Na Poljskem in 
Madžarskem je v letih od 1997 do 2003 se je tržni delež javnega televizijskega sektorja 
zmanjšal z 80 % na 20 %.

Zato je treba nujno najti boljšo in učinkovitejšo rešitev za ureditev področja medijev ter 
zagotoviti dovolj sredstev za spodbujanje in zagotavljanje visokokakovostnih storitev javne 
televizije, da se bo lahko uspešno upirala prevladi komercialne televizije, in širši javnosti 
omogočiti dostop do visokokakovostnih programov.

Tekmovanje med javnim in zasebnim sektorjem ima nasprotni učinek, kot ga napovedujejo 
zagovorniki konvencionalne liberalne teorije, saj ni izboljšalo kakovosti javnih storitev 
izdajanja televizijskih programov. V veliki večini državah članicah resno primanjkuje 
oziroma ni raznolikosti, predvajajo pa se komercializirani, vsebinsko prazni programi, 
napačne in senzacionalistične informacije ter poceni in enolično razvedrilo.

Zato je treba okrepiti vlogo javnega sektorja, ki je temelj za ohranjanje medijske pluralnosti, 
demokratičnega dialoga in dostopa do visokokakovostnih vsebin za vse državljane, in mu 
zagotoviti neodvisnost in avtonomijo ter zadostna sredstva. 

Javni izdajatelji televizijskih programov morajo imeti boljše in vidnejše mesto na evropskem 
medijskem prostoru – ne s tekmovanjem za tržni delež in zaslužek iz oglaševanja, temveč z 
zagotavljanjem velike izbire izvirnih produkcij in programov, ki jih zasebni sektor običajno 
ne izdaja. Javni sektor mora imeti glavno vlogo pri razvoju pluralnosti, inovacij in 
raznolikosti vsebin ob upoštevanju visokih standardov etike in kakovosti ter nepristranskega 
in neodvisnega poročanja, informiranja in komentiranja.

Medije skupnosti, kot so javno dostopni kanali, časopisi in druge vsebine, ki jih na primer 
objavljajo študentje za študentski časopis ali radio, je treba obravnavati kot del javnega 
sektorja in po potrebi subvencionirati iz javnih sredstev. 
Poleg tega je treba najti ustrezno rešitev vprašanja v zvezi z oglaševanjem na takšnih kanalih. 
Oglaševanje za lokalne službe in podjetja je lahko javna storitev, zato je treba dopuščati 
subvencionirane cene za oglaševanje podjetij, ki so za to upravičena, pri tem pa paziti, da se 
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ne ogrozi dohodka iz naslova oglaševanja v poklicnem novinarstvu.

Uporaba vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki

Zlasti v objavah za razvedrilo odjemalcev množičnega trga se čedalje bolj uporabljajo 
vsebine, ki jih ustvarijo bralci in gledalci. 
Takšne vsebine so na primer video posnetki in slike z mobilnih telefonov, zgodbe s počitnic 
ali resnične zgodbe in šale, ki jih potem komercialne postaje objavijo.
 Bralci oziroma gledalci v zameno za posredovano vsebino dobijo največ simbolično nagrado, 
včasih v obliki nagradnih kuponov z glavno nagrado in več manjših. 

Vsebine, ki jih pošljejo uporabniki, ogrožajo strokovno delo poklicnih ustvarjalcev vsebin in 
njihovo preživetje ter novinarsko kakovostno raven vsebin. Ukrep proti takšnim trendom bi 
lahko bila uvedbo institucionaliziranih izplačil za vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki.
Zaradi ustvarjanja vsebin uporabnikov se pojavlja tudi nevarnost stalnega nadzora in vdora v 
zasebnost znanih tako in drugih državljanov. Zato je potrebna razprava o uporabi etičnih in 
pravnih kodeksov za takšne vsebine.

Zasebne objave - spletni dnevniki ali „blogi“ in forumi

Čedalje večja je priljubljenost spletnih blogov, ki jih pišejo posamezniki pa tudi medijski 
strokovnjaki. Pogosto pomembno vplivajo na odločitve podjetij in medijskih izvršnih 
direktorjev, ali celo sami izvršni direktorji imajo svoje spletne bloge1.

Mnogi poklicni novinarji pišejo svoje spletne bloge na spletnih straneh delodajalcev, nekateri 
pa jih pišejo na gostiteljskih straneh spletnih dnevnikov. Vprašljiv je pravni status zasebnih 
spletnih dnevnikov in povzroča negotovost glede zaščite virov, vprašanja etničnih meril in 
odgovornosti v primeru tožb. Enaka vprašanja se v določeni meri pojavljajo v zvezi s 
spletnimi dnevniki politikov/javnih osebnosti in zasebnikov.Poleg tega se ob čedalje večjem 
posluževanju spletnih dnevnikov medijskih strokovnjakov pojavljajo vprašanja v zvezi s 
pluralizmom vsebin v njihovem osnovnem poklicu.

Medijsko opismenjevanje

Po mnenju nekaterih so na koncu koncev gledalci tisti, ki so dovolj odgovorni zase in 
svobodno odločajo, kaj bodo gledali, in zato ni potrebe po zakonski ureditvi, ki bi zagotavljala 
medijski pluralizem. To bi držalo, če bi bili vsi gledalci medijsko pismeni, vendar je to daleč 
od resnice.

Informacije so danes predvsem vizualne. Vsa medijska sporočila so oblikovana v izvirnem 
jeziku z lastnimi pravili, s čimer se promovirajo vrednote in mnenja, ki jih pogosto pogojuje 
dobiček.
                                               
1 Prim. Blogi in komentarji na forumih izvršnega direktorja Whole Foods Johna Mackeya (ZDA) in drugih.
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Medijska pismenost bi bila dobro orodje za zagotavljanje medijskega pluralizma, saj bi lahko 
gledalci sami presojali vsebino programov ali informacij, do katere imajo dostop.

Zato bi bilo treba evropske državljane spodbujati k razvoju zmožnosti za analizo vsebin in 
obvladovanjem informacij, na podlagi katerih bi lahko razmišljali ustvarjalno in kritično. 

Delovni pogoji za novinarje v Evropi

Številni novinarji v EU svoj poklic opravljajo v negotovih delovnih razmerah. Vse pogosteje 
imajo sklenjene kratkoročne pogodbe, zlasti takrat, ko so lastniki medijev registrirani v eni 
državi, novinarji pa delajo v drugih državah. Takšne razmere ne ustvarjajo vzdušja, ki bi 
zagotavljalo svobodo, etiko in profesionalnost v novinarskem poklicu. 


	699878sl.doc

