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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet har upprepade gånger framfört åsikten att kommissionen bör påskynda 
etableringen av en stabil rättslig ram, för såväl media som informationssamhället i stort, 
som garanterar att mångfalden skyddas i lika hög grad i samtliga medlemsstater och som 
ger operatörerna möjlighet att tillvarata alla de möjligheter som den inre marknaden 
erbjuder.

B. Mångfald i medierna är en grundförutsättning för yttrande- och informationsfriheten enligt 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

C. I sitt arbetsdokument understryker kommissionen att begreppet mångfald i medierna inte 
kan begränsas till att endast gälla frågan om koncentration av företagsägandet utan att det 
även bör omfatta frågor som rör offentliga radio- och televisionstjänster, politiskt 
inflytande, ekonomisk konkurrens, kulturellt mångfald, utvecklingen av ny teknik, insyn 
och öppenhet samt arbetsvillkoren för journalister verksamma inom EU.

D. Sedan 1995 har parlamentet varnat för att skillnader mellan de olika nationella 
lagstiftningarna om mediekoncentration har en skadlig inverkan på hur den inre 
marknaden fungerar.

E. Reklaminkomster förblir mediernas främsta inkomstkälla, och det faktum att vissa 
annonsörer har en dominerande ställning leder ibland till ett ovälkommet tryck på 
företagen och på det innehåll och de produkter som de erbjuder sin publik.

F. I praktiken händer det ofta att myndigheterna tummar på grundprincipen om att fritt sprida 
och ta emot information.

G. Offentliga radio- och televisionstjänster måste ha tillräckligt med resurser och adekvata 
institutioner för att kunna förbli oberoende av politiska påtryckningar och 
marknadskrafter.

H. Offentliga radio- och televisionstjänster är i dagsläget pressade att konkurrera om 
tittarsiffror med kommersiella kanaler vars verksamhet i slutändan inte går ut på att göra 
kvalitetsprogram utan på att säkra en så bred publik som möjligt. Detta är omotiverat och 
till skada för programmens kvalitet.

I. Så länge de tvingas tillgodose den breda publiken kommer offentliga radio- och 
televisionstjänster att glömma sin underordnade roll, ha en störande inverkan på 
reklammarknaden och konkurrera med kommersiella televisionskanaler på ett orättvist 
sätt.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åta sig att främja en stabil rättslig ram 
som garanterar att mångfalden garanteras i lika stor omfattning i samtliga medlemsstater.
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2. För att påskynda ett system som säkrar mångfald och konkurrens uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att dels vidta konkreta åtgärder 
för att förhindra att kabel- och satellittelevisionsföretag liksom digitala operatörer 
missbrukar sin monopolställning, dels upprätta en objektiv ram för tilldelning av 
sändningslicens med full insyn och utifrån rättvisa kriterier.

3. Europaparlamentet understryker behovet att begränsa vissa produktmärkens dominans på 
annonsmarknaden.

4. Europaparlamentet beklagar att det nya direktivet om audiovisuella medietjänster är 
begränsat till att endast ålägga medlemsstaterna en skyldighet att säkra de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende, och att det inte anger en tydligare roll för dessa 
myndigheter.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skingra den aura av ”sanningsväktare” 
som några av dem har försökt knyta till de nationella tillsynsmyndigheter, varvid de givit 
upphov till ett allvarligt demokratiskt underskott. Parlamentet föreslår istället att man för 
att undvika censur, ex ante såväl som ex post, ombildar dessa myndigheter till organ för 
att skydda barn och ungdom och främja folkhälsan, samt ger dem nya namn för att 
särklilja dem från befintliga audiovisuella styrelser.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett direktiv för att begränsa 
ägandet av media, säkra mångfald i utbudet, främja och bevara den kulturella mångfalden 
och se till att alla medieföretag har lika tillgång till de tekniska anläggningar som ger dem 
möjlighet att nå publiken i sin helhet.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja offentliga radio- och 
televisionstjänster av hög kvalitet som kan erbjuda ett reellt alternativ till de kommersiella 
kanalernas programutbud och som kan, utan att behöva konkurrera om tittarsiffror och 
annonsintäkter, inta en mer synlig plats på den europeiska scenen där de kan slå vakt om
mångfalden i medierna, den demokratiska dialogen och samtliga medborgares tillgång till 
mediainnehåll av hög kvalitet.
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