
PA\708229CS.doc PE402.584v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2007/2253(INI)

14. 2. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii
(2007/2253(INI))

Navrhovatel: Luis Herrero-Tejedor



PE402.584v01-00 2/4 PA\708229CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\708229CS.doc 3/4 PE402.584v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro kulturu 
a vzdělávání jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil přání, aby Komise 
umožnila vytvoření stabilního právního rámce jak v odvětví sdělovacích prostředků, tak 
v celé informační společnosti, který by zaručoval odpovídající úroveň ochrany pluralismu 
v členských státech a umožňoval subjektům, které v této oblasti působí, aby využívaly 
příležitosti vytvořené jednotným trhem,

B. vzhledem k tomu, že pluralita sdělovacích prostředků je základním pilířem svobody 
projevu a informací, která je stanovena v článku 11 Listiny základních práv Evropské 
unie, 

C. vzhledem k tomu, jak zdůrazňuje Komise ve svém pracovním dokumentu, že pojem 
pluralita sdělovacích prostředků nelze omezovat na problematiku koncentrace vlastnictví 
podniků, ale že se tento pojem týká rovněž otázek spojených s veřejnoprávním vysíláním, 
politickou mocí, hospodářskou soutěží, kulturní rozmanitostí, vývojem nových 
technologií, transparentností a pracovními podmínkami novinářů v Evropské unii, 

D. vzhledem k tomu, jak Evropský parlament upozorňuje již od roku 1995, že rozdílné 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti koncentrace sdělovacích prostředků mají nepříznivý 
dopad na fungování jednotného trhu,

E. vzhledem k tomu, že příjmy z reklamy představují i nadále pro sdělovací prostředky 
hlavní zdroj financování a že převaha hlavních inzerentů někdy vede k nevhodnému tlaku 
na podniky a obsah produktů, které tyto podniky nabízejí svým cílovým skupinám,

F. vzhledem k tomu, že veřejné orgány v praxi často ovlivňují základní princip svobodného 
poskytování a přijímání informací,

G. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní vysílání musí mít nezbytné zdroje a prostředky, které 
mu zajistí skutečnou nezávislost na politickém tlaku a tržních silách,

H. vzhledem k tomu, že v současnosti je veřejnoprávní vysílání nuceno neoprávněně a na 
úkor kvality obsahu soupeřit ve sledovanosti s komerčními stanicemi, jejichž hlavním 
cílem není kvalita, ale uspokojení většinové poptávky veřejnosti,

I. vzhledem k tomu, že dokud bude veřejnoprávní vysílání nuceno uspokojovat většinovou 
poptávku cílové skupiny, bude opomíjena jeho další úloha, bude vstupovat na trh 
s reklamou a bude vystaveno nekalé hospodářské soutěži s komerčními stanicemi, 

1. vyzývá Komisi, aby se zavázala podporovat vytvoření stabilního právního rámce, který 
by zaručoval odpovídající úroveň ochrany pluralismu ve všech členských státech;

2. žádá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření ve prospěch pluralitní 



PE402.584v01-00 4/4 PA\708229CS.doc

CS

hospodářské soutěže, která by umožnila předcházet zneužívání dominantního postavení 
v oblasti kabelové televize, satelitního vysílání nebo analogického či digitálního vysílání, 
a aby stanovily pevný objektivní rámec, v jehož rámci by se na základě transparentních 
a rovnoprávných kritérií přidělovaly licence pro vysílání; 

3. zdůrazňuje, že je nutné omezit nadvládu určitých obchodních značek v oblasti reklamy;

4. vyjadřuje politování nad skutečností, že nová směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách se omezuje na to, že členským státům stanoví povinnost zaručit nezávislost 
vnitrostátních regulačních orgánů, aniž by upřesňovala jejich úlohu;

5. vybízí členské státy, aby zbavily vnitrostátní regulační orgány aureoly těch, kteří mají 
vždy pravdu, již těmto orgánům některé státy přiznaly, čímž posléze způsobily 
demokratický deficit; navrhuje, aby členské státy předcházely předběžné i dodatečné 
cenzuře tím, že tyto orgány přemění v orgány ochrany dětí, mládeže a zdraví, a aby 
změnily rovněž jejich název, aby je tak odlišily od současných rad pro audiovizuální 
vysílání;

6. žádá Komisi, aby vypracovala směrnici, v níž by stanovila omezení pro vlastnictví 
sdělovacích prostředků, zaručila pluralitu, podpořila a chránila kulturní rozmanitost 
a poskytla ochranu přístupu všech mediálních společností k technickým prostředkům, 
které by jim umožnily oslovit všechny občany;

7. naléhavě vyzývá členské státy, aby podpořily kvalitní veřejnoprávní vysílání, které by 
mohlo konkurovat vysílání komerčních televizí, nemuselo soutěžit o sledovanost a příjmy 
pocházející z reklamy a které by tudíž mohlo zaujmout přednější místo v evropském 
měřítku, kde by představovalo pilíře udržení plurality sdělovacích prostředků, 
demokratického dialogu a přístupu všech občanů ke kvalitním vysílacím obsahům.


	708229cs.doc

