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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wyrażał życzenie, by Komisja 
sprzyjała stabilnym ramom prawnym, zarówno w sektorze mediów, jak 
i w społeczeństwie informacyjnym jako całości, gwarantującym jednakowy poziom 
ochrony pluralizmu we wszystkich państwach członkowskich i pozwalającym 
operatorom na korzystanie z możliwości, jakie daje jednolity rynek,

B. mając na uwadze, że pluralizm mediów to fundament prawa do wolności wypowiedzi 
i do informacji, zawartego w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

C. mając na uwadze, że – jak podkreśla Komisja w dokumencie roboczym – pojęcia 
pluralizmu mediów nie można ograniczać do problemu koncentracji własności w tym 
sektorze, gdyż obejmuje ono również kwestie dotyczące nadawców publicznych, władzy 
politycznej, konkurencji gospodarczej, różnorodności kulturowej, rozwoju nowych 
technologii, przejrzystości oraz warunków pracy dziennikarzy w Unii Europejskiej, 

D. mając na uwadze, że różnorodność prawodawstwa wewnętrznego w zakresie koncentracji 
mediów ma negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku, na co Parlament 
Europejski zwraca uwagę już od 1995 r.,

E. mając na uwadze, że wpływy z reklam nadal stanowią główne źródło finansowania 
mediów i że dominacja niektórych ogłoszeniodawców prowadzi czasem do 
niepożądanych nacisków na przedsiębiorstwa i na treść oferowanych publiczności 
programów,

F. mając na uwadze, że władze publiczne w praktyce często ingerują w wykonywanie 
podstawowej zasady swobodnego podawania i otrzymywania informacji,

G. mając na uwadze, że nadawcy publiczni muszą dysponować niezbędnymi zasobami 
i narzędziami zapewniającymi im rzeczywistą niezależność od nacisków politycznych 
i od mechanizmów rynkowych,

H. mając na uwadze, że nadawcy publiczni popychani są obecnie, w sposób nieuzasadniony 
i ze szkodą dla jakości programów, do konkurowania pod względem oglądalności ze 
stacjami komercyjnymi, których ostatecznym celem nie jest jakość, ale zaspokojenie 
oczekiwań większości,

I. mając na uwadze, że dopóki nadawcy publiczni będą zmuszeni zaspokajać oczekiwania 
większości, dopóty będą zaniedbywać swoją pomocniczą rolę, oddziaływać na rynek 
reklam i podlegać nieuczciwej konkurencji ze strony komercyjnych stacji telewizyjnych, 

1. zachęca Komisję do zaangażowania się w działania na rzecz stabilnych ram prawnych 
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gwarantujących określony poziom ochrony pluralizmu we wszystkich państwach 
członkowskich;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by z myślą o pluralistycznym systemie 
konkurencji przyjęły konkretne środki mające na celu unikanie nadużyć ze strony 
monopoli na polu telewizji kablowej, satelitarnej czy też nadawców analogowych lub 
cyfrowych i by wzmocniły obiektywne ramy udzielania koncesji na nadawanie w oparciu 
o przejrzyste i bezstronne kryteria; 

3. podkreśla konieczność ograniczenia dominacji reklamowej pewnych marek;

4. wyraża ubolewanie, że nowa dyrektywa w sprawie usług audiowizualnych ogranicza się 
do nałożenia na państwa członkowskie obowiązku zagwarantowania niezależności 
krajowych urzędów regulacji, nie określając dokładniej ich roli;

5. zachęca państwa członkowskie do zdjęcia z krajowych urzędów regulacji aury 
gwarantów prawdy, którą niektóre z nich im przyznały, co doprowadziło do poważnego 
deficytu demokracji, i proponuje, by w celu uniknięcia zarówno cenzury ex ante, jak i ex 
post przekształcić je w organy mające za zadanie ochronę dzieci, młodzieży i zdrowia, 
w tym również poprzez zmianę ich nazwy, by odróżnić je od obecnych rad radiofonii 
i telewizji;

6. zwraca się do Komisji o opracowanie dyrektywy określającej granice własności mediów, 
gwarantującej pluralizm, sprzyjającej różnorodności kulturowej i chroniącej ją oraz 
zapewniającej wszystkim przedsiębiorstwom medialnym dostęp do środków 
technicznych, które pozwolą im dotrzeć do wszystkich obywateli;

7. nalega, by państwa członkowskie wspierały nadawców publicznych oferujących wysoką 
jakość, mogących stawić czoła programom stacji komercyjnych i zajmujących – bez 
konieczności konkurowania o oglądalność i o wpływy z reklam – bardziej eksponowane 
miejsce w europejskim krajobrazie, jako fundamenty pluralizmu mediów, 
demokratycznego dialogu i dostępu wszystkich obywateli do programów dobrej jakości.
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