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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Parlamentas ne kartą pareiškė norą, kad Komisija skatintų kurti stabilią 
teisės sistemą, susijusią ir su žiniasklaidos priemonėmis, ir su informacine visuomene 
apskritai, pagal kurią būtų užtikrinama atitinkamo lygio pliuralizmo apsauga valstybėse 
narėse ir operatoriai galėtų pasinaudoti vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis,

B. kadangi žiniasklaidos pliuralizmas yra svarbiausias išraiškos ir informacijos laisvės 
ramstis, įtvirtintas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje, 

C. kadangi, kaip savo darbo dokumente pažymi Komisija, žiniasklaidos priemonių 
pliuralizmo koncepcija negali apsiriboti įmonių nuosavybės koncentracijos problema ir 
apima klausimus, susijusius su viešosiomis transliavimo paslaugomis, politine galia, 
ekonomine konkurencija, kultūros įvairove, naujų technologijų plėtojimu, skaidrumu ir 
Europos Sąjungos žurnalistų darbo sąlygomis, 

D. kadangi, kaip jau nuo 1995 m. vis perspėja Europos Parlamentas, valstybių narių teisės 
skirtumai žiniasklaidos priemonių koncentracijos srityje neigiamai veikia vidaus rinkos 
veikimą,

E. kadangi pajamos už reklamą vis dar yra pagrindinis žiniasklaidos priemonių finansavimo 
šaltinis ir kadangi dėl to, kad tam tikri reklamos užsakovai dominuoja, įmonėms ir jų
publikai siūlomų produktų turiniui kartais daromas nepageidaujamas spaudimas,

F. kadangi praktikoje pagrindinis principas laisvai teikti ir gauti informaciją dažnai 
ribojamas viešosios valdžios institucijų,

G. kadangi visuomeniniai transliavimo paslaugų teikėjai turėtų turėti užtektinai lėšų ir 
reikalingų priemonių, kurios padėtų užtikrinti tikrą nepriklausomybę nuo politinio 
spaudimo ir rinkos jėgų,

H. kadangi dabar transliavimo paslaugų teikėjai neteisingai ir neatsižvelgiant į turinio 
kokybę spaudžiami konkuruoti dėl reitingų su komerciniais kanalais, kurių pagrindinis 
tikslas yra ne kokybė, o siekis patenkinti žiūrovų daugumos poreikius,

I. kadangi, siekdami patenkinti žiūrovų daugumos poreikius, viešieji transliavimo paslaugų 
teikėjai neatliktų savo papildomo vaidmens, kištųsi į reklamos rinką ir dalyvautų 
negarbingoje konkurencinėje kovoje su komerciniais kanalais, 

1. ragina Komisiją įsipareigoti remti stabilią teisinę sistemą, pagal kurią būtų užtikrinamas 
atitinkamas pliuralizmo apsaugos valstybėse narėse lygis;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares siekti sukurti daugialypę konkurencinę sistemą ir imtis 
konkrečių priemonių, kad būtų išvengta monopolio kabelinės, satelitinės televizijos arba 
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analoginio ar skaitmeninio transliavimo srityse, ir įtvirtinti nešališką sistemą, pagal kurią 
transliavimo licencijos būtų teikiamos laikantis skaidrių ir vienodų reikalavimų; 

3. pabrėžia būtinybę apriboti tam tikrų prekės ženklų dominavimą reklamoje;

4. apgailestauja, kad naujoje Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyvoje 
apsiribojama nuostata, kad valstybės narės privalo užtikrinti nacionalinių reguliavimo 
institucijų nepriklausomybę, o šių institucijų vaidmuo tiksliau neapibrėžiamas;

5. ragina valstybes nares nuimti nuo nacionalinių reguliavimo institucijų kaip teisybės 
garantų aureolę, kurią kai kurios valstybės narės joms uždėjo ir dėl to atsirado rimtas 
demokratijos trūkumas, bei siūlo, kad siekiant išvengti ir ex ante, ir ex post cenzūros, šios 
institucijos būtų pertvarkytos į vaikų, jaunimo ir sveikatos apsaugos institucijas ir kad jos 
būtų pervadintos norint atskirti jas nuo dabartinių garso ir vaizdo tarybų;

6. ragina Komisiją parengti direktyvą, pagal kurią būtų nustatytos žiniasklaidos priemonių 
nuosavybės ribos, užtikrinamas pliuralizmas, skatinama ir saugoma kultūrinė įvairovė, 
išsaugoma galimybė visoms žiniasklaidos įmonėms pasinaudoti techniniais pajėgumais, 
kurie leistų pasiekti visus piliečius;

7. primygtinai ragina valstybes nares remti aukštos kokybės transliavimo paslaugų teikėjus, 
kad jie galėtų pateikti alternatyvų komercinių kanalų programoms ir, neturėdami 
konkuruoti dėl reitingų ir pajamų iš reklamos, galėtų užimti matomesnę vietą Europoje ir 
būti žiniasklaidos priemonių pliuralizmo, demokratinio dialogo ir visų piliečių galimybės 
gauti kokybišką turinį ramstis.
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