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

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2007/2253(INI)

14.2.2008

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Kultūras un izglītības komitejai

par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un plurālismu Eiropas Savienībā
(2007/2253(INI))

Atzinumu sagatavoja: Luis Herrero-Tejedor



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

LV

PA_NonLeg



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

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Parlaments vairākkārt ir paudis vēlmi, lai Komisija veicinātu stabilu tiesisko 
regulējumu gan plašsaziņas līdzekļu nozarē, gan arī informācijas sabiedrībā kopumā, kas 
garantētu vienlīdzīgu plurālisma aizsardzības līmeni dalībvalstīs un ļautu tirgus 
dalībniekiem izmantot vienotā tirgus iespējas;

B. tā kā plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir pamats, uz kura balstās izpausmes un informācijas 
brīvība, kas ietverta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā; 

C. tā kā saskaņā ar Komisijas darba dokumentā uzsvērto, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
nav saistīts tikai īpašumtiesību koncentrāciju uzņēmumos, bet gan ietver jautājumus par 
valsts   apraides organizācijām, politisko varu, ekonomisko konkurenci, kultūras 
daudzveidību, jauno tehnoloģiju attīstību, pārredzamību un žurnālistu darba apstākļiem 
Eiropas Savienībā; 

D. tā kā Eiropas Parlaments jau kopš 1995. gada saņem brīdinājumus, ka būtiskas 
dalībvalstu tiesību atšķirības plašsaziņas līdzekļu koncentrācijas jomā negatīvi ietekmē 
vienoto tirgu;

E. tā kā ienākumi no reklāmas joprojām ir galvenais plašsaziņas līdzekļu finansēšanas avots 
un  tā kā svarīgākie reklāmas pasūtītāji dažkārt rada nevēlamu spiedienu uz uzņēmumiem 
un to produktu saturu, ko šie uzņēmumi piedāvā savai auditorijai;

F. tā kā praksē bieži valsts iestādes neievēro pamatprincipu par brīvu informācijas sniegšanu 
un saņemšanu;

G. tā kā valsts apraides organizāciju rīcībā ir jābūt vajadzīgajiem resursiem un 
instrumentiem, kas nodrošinātu īstu neatkarību no politiskā spiediena un tirgus spēkiem;

H. tā kā pašlaik valsts apraides organizācijas nepamatoti un, kaitējot savu programmu 
kvalitātei, ir spiestas konkurēt par tirgus daļu ar komerciālajiem kanāliem, kuru galvenais 
uzdevums nav kvalitāte, bet gan lielākās auditorijas daļas pieprasījuma apmierināšana;

I. tā kā valsts apraides organizācijas, kamēr vien tām ir jāpakļaujas prasībai apmierināt 
lielāko auditorijas daļu, nepildīs savu pakārtoto lomu, iejauksies reklāmas tirgū un 
piedalīsies negodīgā konkurencē ar komerctelevīzijām, 

1. aicina Komisiju veicināt stabilu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu vienotu plurālisma 
aizsardzības līmeni visās dalībvalstīs;

2. pieprasa Komisijai un dalībvalstīm plurālistiskas konkurences sistēmas izveidošanai 
pieņemt konkrētus pasākumus, lai izvairītos no monopoluzņēmumu pārkāpumiem 
kabeļtelevīzijas, satelīttelevīzijas, analogās vai digitālās apraides jomā, un stiprināt 
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objektīvu sistēmu raidīšanas licenču piešķiršanai saskaņā ar pārredzamiem un 
līdzsvarotiem kritērijiem; 

3. uzver, ka jāierobežo noteiktu zīmolu reklāmas ietekme;

4. pauž nožēlu, ka jaunajā direktīvā par audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem ir 
paredzēts tikai pienākums dalībvalstīm nodrošināt dalībvalstu regulatīvo iestāžu 
neatkarību, un nav precīzāk formulēta šo iestāžu loma; 

5. mudina dalībvalstis atņemt dalībvalstu regulatīvajām iestādēm „taisnības uzraugu” 
oreolu, ko dažas no tām sev ir piešķīrušas, tādējādi radot nopietnu demokrātisko deficītu, 
un ierosina, lai izvairīto gan no ex ante, gan ex post cenzūras, pārvērst šīs iestādes par 
bērnu, jaunatnes un veselības aizsardzības iestādēm, kā arī piešķirt tām citu nosaukumu, 
lai varētu tās atšķirt no audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu padomēm;

6. pieprasa, lai Komisija izstrādātu direktīvu, kurā noteikti plašsaziņu līdzekļu īpašumtiesību 
ierobežojumi, garantēts plurālisms, un kas veicinātu un aizsargātu kultūras daudzveidību 
un sekmētu visu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu piekļuvi tehniskajiem līdzekļiem, kas 
ļauj tiem sasniegt visus pilsoņus;

7. pieprasa dalībvalstīm atbalstīt augstas kvalitātes valsts apraides organizācijas, kas var  
stāties pretī komerciālo kanālu programmām un kuras, ja tām ir jākonkurē par tirgus 
daļām un ienākumiem no reklāmas, ieņemtu redzamāku vietu Eiropas klāstā kā atbalsts 
plašsaziņas līdzekļu plurālisma saglabāšanai, demokrātiskajam dialogam un visu pilsoņu 
pieejai programmām ar kvalitatīvu saturu.
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