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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. având în vedere că Parlamentul European și-a exprimat, în mod repetat, doleanța 
promovării, de către Comisie, a unui cadru juridic stabil, atât în sectorul media, cât și în 
societatea informațiilor, în ansamblul ei, astfel încât să garanteze un nivel echivalent de 
protecție a pluralismului în statele membre și să permită operatorilor să beneficieze de 
oportunitățile create de piața unică,

B. având în vedere că pluralismul media constituie un pilon fundamental al dreptului la 
libertatea de exprimare și de informare, consfințit la articolul 11 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 

C. având în vedere că, așa cum subliniază Comisia în documentul său de lucru, conceptul de 
pluralism în materie de mass-media nu se poate limita la concentrarea proprietății în 
sector, ci pune și probleme legate de serviciile publice de radiodifuziune, puterea politică, 
concurența economică, diversitatea culturală, dezvoltarea noilor tehnologii, transparență 
și condițiile de muncă ale jurnaliștilor din Uniunea Europeană; 

D. având în vedere că, după cum a avertizat Parlamentul European încă din anul 1995, 
disparitățile în materie de concentrare a mass-media existente în dreptul intern au 
repercusiuni negative în ceea ce privește funcționarea pieței unice,

E. având în vedere că încasările din publicitate rămân principala sursă de finanțare a mass-
media și că existența unor poziții predominante pe piața anunțurilor publicitare conduce, 
uneori, la exercitarea unor presiuni nedorite asupra întreprinderilor și a conținutului 
produselor pe care acestea le oferă publicului,

F. având în vedere că, în practică, autoritățile interferează frecvent cu principiul 
fundamental de a da și a primi liber informații ,

G. având în vedere că serviciile publice de radiodifuziune trebuie să dispună de resursele și 
instrumentele necesare, de natură să le asigure independența față de presiunile politice și 
forțele pieței,

H. având în vedere că, în prezent, serviciile de radiodifuziune publice sunt puse, nejustificat 
și în detrimentul calității programelor lor, în situația de a concura, în ceea ce privește 
cotele de audiență, cu canalele comerciale, al căror obiectiv final nu este calitatea, ci 
satisfacerea cererii majoritare a publicului,

I. având în vedere că, atâta timp cât vor fi supuse necesității de a satisface cerințele 
majoritare ale publicului, serviciile publice de radiodifuziune vor continua să-și ignore 
rolul subsidiar, intervenind pe piața publicitară și intrând în concurență neloială cu 
televiziunile comerciale, 
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1. invită Comisia să își asume angajamentul de a promova un cadru juridic stabil, care să 
garanteze un anumit nivel de protecție a pluralismului în toate statele membre;

2. solicită Comisiei și statelor membre ca, în beneficiul unui sistem concurențial pluralist, să 
adopte măsuri concrete pentru a evita abuzurile de tip monopolist în materie de 
televiziune pe cablu, televiziune satelitară sau televiziune analogică ori digitală și să 
instituie un solid cadru obiectiv de acordare a licențelor de emisie, în baza unor criterii 
transparente și imparțiale; 

3. subliniază necesitatea de a limita poziția predominantă dobândită de unele mărci 
comerciale în domeniul publicitar;

4. regretă că noua directivă privind serviciile prestate de mediile audiovizuale se limitează 
să instituie obligația ca statele membre să garanteze independența autorităților naționale 
de reglementare, fără a defini mai bine rolul acestora din urmă;

5. îndeamnă statele membre să îndepărteze aura de garanți ai adevărului pe care le-au 
conferit-o autorităților naționale de reglementare, ceea ce, în definitiv, a generat un serios 
deficit democratic și propune ca, pentru a evita atât cenzura ex ante, cât și pe aceea 
expost, să le transforme în organisme de protecție a copiilor, a tineretului și a sănătății, 
inclusiv dându-le o altă denumire, pentru a le distinge de actualele consilii ale 
audiovizualului;

6. cere Comisiei să elaboreze o directivă care să definească limitele în materie de proprietate 
a mass-media, să garanteze pluralismul, să promoveze păstrarea diversității culturale și să 
asigure accesul tuturor societăților ce desfășoară activități de informare în masă la 
elementele tehnice care să le permită să se adreseze tuturor cetățenilor;

7. îndeamnă statele membre să acorde sprijin pentru serviciile publice de radiodifuziune de 
înaltă calitate, în măsură să contrabalanseze programele canalelor comerciale și care, fără 
a fi nevoite să concureze pentru obținerea cotelor de audiență și a veniturilor obținute din 
publicitate, să ocupe un loc mai vizibil în panorama europeană, ca piloni de menținere a 
pluralismului mass-media, a dialogului democratic și a accesului tuturor cetățenilor la 
conținuturi de calitate.
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