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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy az általa elfogadandó, állásfoglalásra irányuló 
javaslatba foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel az Európai Parlament többször kifejezte azon óhaját, hogy a Bizottság támogasson 
egy szilárd jogi keretet mind a média ágazatában, mind az információs társadalom teljes 
egészében oly módon, hogy a pluralizmus azonos szintjét biztosítsa a tagállamokban, és 
lehetővé tegye a szereplők számára, hogy kihasználják az egységes piac által létrehozott 
lehetőségeket,

B. mivel a médiapluralizmus az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. cikkében szereplő 
véleménnyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog lényeges pillére, 

C. mivel amint a Bizottság munkadokumentumában hangsúlyozza, hogy a médiapluralizmus 
fogalmát nem lehet csupán az ágazati tulajdonkoncentráció problémájára korlátozni, 
hiszen az még olyan kérdéseket is felvet, amelyek a közszolgálati műsorszolgáltatáshoz, a 
politikai hatalomhoz, a gazdasági versenyhez, a kulturális sokféleséghez, az új 
technológiák fejlődéséhez, az átláthatósághoz és az újságírók Európai Unión belüli 
munkakörülményeihez kapcsolódnak,

D. mivel amint az Európai Parlament 1995 óta jelzi, a médiakoncentráció terén a belső jogok 
eltérése negatívan hat az egységes piac működésére,

E. mivel a reklámbevételek továbbra is a médiafinanszírozás fő forrását jelentik, és egyes 
hirdetők fölénye időnként nemkívánatos nyomást gyakorol a vállalkozásokra és az általuk 
a közönségüknek kínált termékek tartalmára,

F. mivel a gyakorlatban az az elv, mely szerint teljesen szabadon lehet tájékoztatást adni és 
tájékozódni, gyakran ütközik a hatóságok beavatkozásával,

G. mivel a közszolgálati műsorszolgáltatásoknak rendelkezniük kell olyan eszközökkel, 
amelyek a politikai nyomástól és a piaci erőktől való tényleges függetlenség 
biztosításához szükségesek,

H. mivel a közszolgálati műsorszolgáltatások a piaci részesedés megszerzése érdekében 
jelenleg indokolatlanul és a tartalmaik minőségének rovására szállnak a kereskedelmi 
csatornákkal versenybe, amelynek célja végső soron nem a minőség, hanem a legnagyobb 
igénykielégítése,

I. mivel a közönség többsége által támasztott igényeknek kell megfelelniük, a közszolgálati 
műsorszolgáltatások el fogják hanyagolni valódi feladatukat, össze fognak játszani a 
reklámpiacon, és a kereskedelmi televíziók tisztességtelen versenyével szembesülnek 
majd,

1. felkéri a Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget egy olyan erős jogi keret 
kidolgozására, amely a pluralizmus bizonyos szintű védelmét biztosítja az összes 
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tagállamban;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a többszörös verseny rendszere nevében 
fogadjon el konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzzék a monopolisztikus 
visszaéléseket a kábeltelevízió, a műholdas televízió vagy az analóg/digitális technikával 
történő sugárzás terén, és szilárdítsanak meg egy objektív keretet a sugárzási engedélyek 
átlátható és pártatlan kritériumok alapján történő kiadásához;

3. hangsúlyozza, hogy korlátozni kell egyes kereskedelmi márkák túlsúlyát a reklámokban;

4. sajnálja, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv megelégszik azon 
kötelezettség létrehozásával, amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
szabályozó hatóságok függetlenségét, anélkül, hogy jobban meghatározná e hatóságok 
szerepét;

5. arra bátorítja a tagállamokat, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoktól vonják vissza az 
igazság letéteményesei szerepét, amelyet egyes tagállamok adtak szabályozó 
hatóságaiknak, ami végül komoly demokratikus deficithez vezetett, és az egyúttal előzetes 
és utólagos cenzúra elkerülése érdekében javasolja, hogy e hatóságokat alakítsák át 
gyermek-, ifjúság- és egészségvédelmi szervekké, és kapjanak új elnevezést is, hogy 
megkülönböztessék őket a jelenlegi audiovizuális tanácsoktól;

6. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki irányelvet a médiatulajdon korlátainak 
meghatározása, a pluralizmus biztosítása, a kulturális sokféleség ösztönzése és megőrzése 
érdekében, valamint azért, hogy megőrizzék valamennyi médiavállalkozás azon technikai 
tényezőkhöz való hozzáférését, amelyekkel elérhetik a polgárokat;

7. felkéri a tagállamokat, hogy támogassák azokat a magas színvonalú közszolgálati 
műsorszolgáltatásokat, amelyek szembe tudnak nézni a kereskedelmi csatornák műsor-
összeállításával, és amelyek – anélkül, hogy versenyezniük kellene piaci részesedés és 
reklámbevétel megszerzésért –– jobban jelen vannak az európai területeken, miközben az 
a szerepük, hogy a médiapluralizmus, a demokratikus párbeszéd megőrzésének, valamint 
a polgárok magas szintű tartalomhoz való hozzáférésének pillérei legyenek.
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