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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za kulturo in 
izobraževanje kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Evropski parlament večkrat izrazil željo, da bi si Komisija prizadevala za stalen 
pravni okvir na področju medijev in v celotni informacijski družbi, da se zagotovi 
ustrezna raven zaščite pluralizma v državah članicah ter se gospodarskim subjektom 
omogoči izkoriščanje priložnosti, ki jih ustvarja enotni trg,

B. ker je pluralizem medijev bistven del pravice do svobode izražanja in obveščanja, ki je 
vključena v člen 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

C. ker pojma pluralizma medijev ni mogoče omejiti na težavo koncentracije lastništva v tem 
sektorju, ampak sproža tudi vprašanja, ki zadevajo storitve javne radiodifuzije, politično 
moč, gospodarsko konkurenco, kulturno raznolikost, razvoj nove tehnologije, preglednost 
in delovne razmere novinarjev v Evropski uniji, kot je poudarila Komisija v svojem 
delovnem dokumentu,

D. ker razlike med nacionalnimi zakonodajami na področju koncentracije medijev negativno 
vplivajo na delovanje notranjega trga, na kar Evropski parlament opozarja od leta 1995,

E. ker so prihodki iz oglaševanja še vedno glavni vir financiranja medijev in prevladujoči 
položaj nekaterih oglaševalcev včasih povzroča nezaželen pritisk na podjetja in vsebino 
izdelkov, ki jih ponujajo javnosti,

F. ker v praksi temeljno načelo svobodnega obveščanja in obveščenosti pogosto ovira 
vmešavanje javne oblasti,

G. ker morajo imeti storitve javne radiodifuzije na voljo potrebna sredstva in instrumente, ki 
jim zagotavljajo dejansko neodvisnost od političnega pritiska in tržnih sil,

H. ker storitve javne radiodifuzije zdaj nepremišljeno, brez cilja in na račun kakovosti 
vsebine svojega programa tekmujejo s komercialnimi postajami, da bi si zagotovile tržni 
delež, pri čemer cilj dejansko ni kakovost, ampak izpolnjevanje pričakovanj večine,

I. ker so storitve javne radiodifuzije odgovorne za izpolnjevanje zahtev večinske javnosti, 
zanemarjajo svoje resnično poslanstvo, se vključujejo na oglaševalski trg in se srečujejo z 
nelojalno konkurenco komercialnih televizij,

1. poziva Komisijo, da si prizadeva za oblikovanje stalnega pravnega okvira, ki bi zagotovil 
določeno stopnjo zaščite pluralizma v vseh državah članicah;

2. poziva Komisijo in države članice, da ob upoštevanju sistema pluralne konkurence
sprejmejo konkretne ukrepe za preprečevanje monopolističnih zlorab na področju 
kabelske in satelitske televizije ali analognega in digitalnega oddajanja ter za zagotovitev 
podpore objektivnemu okviru za izdajanje dovoljenj za oddajanje na podlagi preglednih in 
nepristranskih meril;
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3. poudarja potrebo po odpravljanju prevladujočega položaja nekaterih blagovnih znamk v 
oglaševanju;

4. obžaluje, da se je nova direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah omejila na uvedbo 
obveznosti za države članice, da zagotavljajo neodvisnost nacionalnih regulativnih 
organov, vendar ni dodatno opredelila vloge teh organov;

5. spodbuja države članice, da nacionalnim regulativnim organom odvzamejo sloves 
zagotavljanja resnice, ki so jim ga pripisale nekatere od njih, kar je resno ogrozilo 
demokracijo, ter predlaga, da se za preprečevanje predhodne in naknadne cenzure ti 
organi preoblikujejo v organe za zaščito otrok, mladih in zdravja ter se tudi drugače 
poimenujejo za razlikovanje od sedanjih svetov na avdiovizualnem področju;

6. poziva Komisijo, da pripravi direktivo za opredelitev omejitev lastništva medijev, 
zagotovitev pluralizma, spodbujanje in ohranjanje kulturne raznolikosti ter zaščito dostopa 
vseh medijskih podjetij do tehničnih elementov, ki jim omogočajo stik z vsemi državljani;

7. poziva države članice, da podprejo visokokakovostne storitve javne radiodifuzije, ki lahko 
tekmujejo s programsko shemo komercialnih postaj ter lahko brez udeležbe v konkurenci 
za pridobivanje tržnih deležev in prihodkov iz oglaševanja dosežejo razpoznavnost v 
evropskem prostoru ter imajo vlogo temeljnih dejavnikov za ohranjanje pluralizma 
medijev, demokratičnega dialoga in zagotavljanja dostopa vseh državljanov do 
visokokakovostnih vsebin.
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