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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. Επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα την επιθυμία 
να δημιουργήσει η Επιτροπή ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, τόσο στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο να 
εξασφαλίζει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας στα κράτη μέλη και να 
επιτρέψει στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η 
ενιαία αγορά,

Β. Επισημαίνοντας ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί βασικό πυλώνα του 
δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και της ενημέρωσης που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. Επισημαίνοντας ότι, όπως υπογραμμίζει και η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας, η έννοια 
της πολυφωνίας δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί στο πρόβλημα της συγκέντρωσης της 
ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με τις δημόσιες 
υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την πολιτική εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, τις 
πολιτιστικές διαφορές, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη διαφάνεια και τις συνθήκες 
εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ. Υπενθυμίζοντας ότι, όπως επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1995, οι 
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών επί θεμάτων συγκέντρωσης 
των μέσων ενημέρωσης έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς,

Ε. Επισημαίνοντας ότι τα έσοδα από διαφημίσεις εξακολουθούν να είναι η κύρια πηγή 
χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης και το γεγονός ότι υπάρχουν διαφημιζόμενοι με 
δεσπόζουσα θέση δημιουργεί ενίοτε τις προϋποθέσεις για την άσκηση ανεπιθύμητων 
πιέσεων στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που προσφέρουν στο κοινό τους,

ΣΤ.Επισημαίνοντας ότι, στην πράξη, συμβαίνει συχνά η βασική αρχή της ελεύθερης 
μετάδοσης και λήψης πληροφοριών να παρεμποδίζεται από τις δημόσιες αρχές,

Ζ. Επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τους 
απαραίτητους πόρους και τα μέσα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν πραγματική 
ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς,

Η. Επισημαίνοντας ότι σήμερα οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται, 
αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν 
ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τις εμπορικές τηλεοράσεις, τελικός στόχος των 
οποίων δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ικανοποίηση της ζήτησης της πλειοψηφίας του 
κοινού,

Θ. Επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, όσο υπόκεινται στην 
απαίτηση να ικανοποιούν τη ζήτηση της πλειοψηφίας του κοινού, θα παραμελούν τον 
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βασικό τους ρόλο, θα παρεμβαίνουν στην αγορά της διαφήμισης και θα υφίστανται τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό των εμπορικών τηλεοράσεων,

1. Καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού 
πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει κάποιο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

2. Ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σ' ένα πλαίσιο ανοιχτού ανταγωνισμού, να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων στο επίπεδο 
της καλωδιακής και της δορυφορικής τηλεόρασης ή της αναλογικής ή ψηφιακής 
μετάδοσης και να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών 
μετάδοσης, βάσει διαφανών και αδιάβλητων κριτηρίων·

3. Υπογραμμίζει την ανάγκη να περιορισθεί η ηγεμονική θέση στο επίπεδο της διαφήμισης 
ορισμένων εμπορικών οίκων,

4. Εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα Οδηγία Υπηρεσιών των Μέσων Ενημέρωσης 
περιορίζεται στον καθορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, χωρίς να προσδιορίζουν σαφέστερα τον 
ρόλο τους·

5. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αφαιρέσουν από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές το 
φωτοστέφανο των εγγυητών της αλήθειας που ορισμένοι τους έχουν αποδώσει, 
προκαλώντας έτσι ένα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα και προτείνει, προς αποφυγήν τόσο 
της εκ των προτέρων όσο και την εκ των υστέρων λογοκρισίας, να τις μεταβάλουν σε 
όργανα προστασίας των παιδιών, των νέων και της υγείας και ακόμη να τις ονομάσουν 
διαφορετικά προκειμένου να τις διαφοροποιήσουν από τα σημερινά ραδιοτηλεοπτικά 
συμβούλια·

6. Ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργασθεί σύνταξη οδηγίας για τον προσδιορισμό των 
ορίων της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης, την εξασφάλιση της πολυφωνίας, την 
στήριξη και τη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλίας και τη διατήρηση της πρόσβασης 
όλων των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης στα τεχνικά μέσα που θα τους 
επιτρέπουν να φθάσουν σε όλους τους πολίτες·

7. Καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις υψηλής ποιότητος δημόσιες υπηρεσίες 
ραδιοτηλεόρασης οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο των προγραμμάτων 
των εμπορικών καναλιών και οι οποίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να ανταγωνίζονται 
για την ακροαματικότητα και τα προερχόμενα από την διαφήμιση έσοδα, να κατακτήσουν 
σημαντικότερη θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ως στυλοβάτες για τη διατήρηση της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τον δημοκρατικό διάλογο και την πρόσβαση όλων 
των πολιτών σε προγράμματα υψηλής ποιότητος.
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