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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно концентриране и плурализъм на медиите в Европейския съюз
(2007/2253(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 11 от Хартата за основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно плурализма 
на медиите в държавите-членки на Европейския съюз (SEC(2007)0032),

– като взе предвид Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно 
координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
упражняване на телевизионна дейност1,

– като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2002 г. относно концентрирането на 
медиите2,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по икономически и 
парични въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че Европейският съюз потвърди своя ангажимент за защита и 
насърчаване на плурализма на медиите като съществен стълб на правото на свобода 
на изразяване на мнения и свобода на информация съгласно член 11 от Хартата на 
основните права, които представляват основни принципи за опазване на 
демокрацията,

Б. като има предвид, че всяко разглеждане на въпроса за плурализма на медиите 
трябва да взема под внимание както плурализма на собствеността (външен 
плурализъм), така и плурализма на съдържанието (вътрешен плурализъм),

В. като има предвид, че концентрирането на собственост би могло да изложи на 
опасност плурализма и културното многообразие и че на някои пазари това 
концентриране се доближава до граници, при които плурализмът вече няма да бъда 
автоматично осигурен от свободната пазарна конкуренция,

Г. като има предвид, че европейските договори гарантират правото на създаване и 
притежаване на предприятия,

                                               
1 OВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.
2 OВ C 025, 29.01.2004 г., стр. 205.
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Д.  като има предвид, че новите технологии, комуникациите и информационните 
услуги следва да укрепят плурализма на медиите и културното многообразие,

Е. като има предвид, че основната грижа на медийния бизнес е финансовата печалба, 
медиите представляват идеологически и политически инструмент със значително 
влияние, който не следва да бъде разглеждан единствено в икономическо 
отношение,

Ж. като има предвид, че големите медийни предприятия са си изградили значителни и 
често доминиращи позиции на пазарите в държавите-членки, които се 
присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г.,

З. като има предвид, че приносът на многонационалните медийни предприятия към 
техническото оборудване и работния капитал в новите държави-членки беше от 
съществено значение за оживяването на медийното пространство, но инвестициите 
в човешки ресурси останаха на равнище, по-ниско от необходимото за подобряване 
на условията на труд и качеството на работа на професионалистите в медийната 
област,

И. като има предвид, че компетенцията на ЕС за действие в областта на плурализма на 
медиите се ограничава до законодателството относно конкуренцията и че 
финансовият размер на действията, насочени към вертикалното и хоризонтално 
концентриране на собственост върху медиите в най-новите държави-членки на ЕС 
не е достигнал границите, при които се прилага законодателството на ЕС относно 
конкуренцията,

Й. като има предвид, че потребителите на медии следва да разполагат с достъп до 
голям избор на съдържание от висококачествена журналистика до забавно-
развлекателни програми,

К. като има предвид, че медийните творци се стремят да създават съдържание с 
възможно най-високо качество при дадени условия, а условията не са еднакво 
задоволителни във всички държави-членки,

Л. като има предвид, че все по-голяма част журналисти се трудят при несигурни 
условия, без социалните гаранции, присъщи на обикновения пазар на труда, и че в 
новите държави-членки вероятността да се появят подобни условия е по-голяма,

М. като има предвид, че публикациите с търговска цел все повече използват създадено 
от потребителя съдържание, особено аудио-визуално съдържание срещу номинална 
такса, като по този начин поставят въпроси относно нелоялната конкуренция между 
професионалистите в областта на медиите,

Н. като има предвид, че увеличеното използване и доверие в създаденото от 
потребителя съдържание може да повлияе отрицателно върху личния живот на 
гражданите и обществените личности като създаде условия за постоянно 
наблюдение,

О. като има предвид, че уеб блоговете са все по-често срещан начин за себеизява на 
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професионалисти в медийната област, както и на частни лица, статутът на техните 
автори и издатели, включително техният правен статут, не е нито определен, нито 
ясно представен на читателите на уеб блогове, като това предизвиква несигурност 
по отношение на безпристрастността, надеждността, защитата на източниците, 
приложимостта на етичните кодекси и подвеждането под отговорност в случай на 
съдебни процеси,

П. като има предвид, че държавите-членки разполагат с голяма свобода на определяне 
на компетенцията на обществените медии и тяхното финансиране и че 
комерсиалните медии изразиха опасения от нелоялна конкуренция,

Р. като има предвид, че обществените медии имат забележимо пазарно присъствие 
единствено в аудио-визуалната и нелинеарната област и че често обществените 
медии на държавите-членки на ЕС страдат както от несъответно финансиране, така 
и от политически натиск,

С. като има предвид, че на някои пазари обществените медии са доминиращ играч, 
както по отношение на качеството, така и на пазарния дял,

Т. като има предвид, че обществените медии се нуждаят от определен стабилен 
пазарен дял, за да изпълняват своята мисия, пазарният дял не следва да бъда считан 
за цел сам по себе си,

У. като има предвид появата на нови медийни канали през последните десет години и 
като има предвид, че нарастването на дела на приходите от реклама в полза на 
изданията на медиите в Интернет е източник на загриженост за изданията на 
печатните медии,

Ф. като има предвид, че новото медийно пространство се доминира от установени 
обществени и частни доставчици,

Х. като има предвид, че напоследък случаите, когато свободата на изразяване на 
мнение влиза в сблъсък със зачитането на религиозни и други вярвания, придобиха 
все по-голяма значимост,

Ц. като има предвид, че равнището на медийна грамотност сред гражданите на 
Европейския съюз е под желаното ниво и че осведомеността относно 
необходимостта от медийна грамотност е ниска,

1. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да защитават плурализма на 
медиите, да гарантират, че всички граждани на ЕС могат да имат достъп до 
свободни и многообразни медии във всички държави-членки и да препоръчват 
подобрения, когато това е необходимо;

2. предлага, в тази връзка, установяването на независими омбудсмани по въпросите на 
медиите в държавите-членки;

3. приветства усилията за създаване на харта за свобода на медиите и стремежа за 
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нейното приемане в цяла Европа;

4. подчертава необходимостта от въвеждане на системи за контрол и прилагане на 
плурализма на медиите, които се основават върху надеждни и безпристрастни 
показатели;

5. изразява съгласие, че равнището за измерване на плурализма на медиите би 
следвало да се установява от отделната държава-членка;

6. подчертава необходимостта органите на ЕС и на държавите-членки да гарантират 
журналистическата и редакционна независимост посредством подходящи и 
специфични правни и социални гаранции, както и необходимостта собствениците 
на медии да следват най-добрата практика на всеки пазар, където извършват 
дейност;

7. предлага въвеждането на такси, съизмерими с търговската стойност на създаденото 
от потребителя съдържание, както и на етични кодекси и условия за ползване за 
създадено от потребителя съдържание в публикациите с търговска цел;

8. приветства донесените от новите медии динамика и многообразие на медийното 
пространство и насърчава отговорното ползване на новите канали, например 
мобилната телевизия;

9. предлага изясняване на статута, правен или от друго естество, на уеб блоговете и 
насърчава тяхното доброволно етикетиране в зависимост от техните професионални 
и финансови отговорности и интересите на техните автори и издатели;

10. препоръчва включването на медийна грамотност сред деветте основни умения и 
подкрепя разработването на европейска обща учебна програма за медийна 
грамотност;

11. насърчава оповестяването на собствеността на отделните медии, за да се разберат 
целите и контекстът на издателя;

12. призовава държавите-членки да гарантират, че прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на конкуренцията спрямо медиите, а също така спрямо Интернет и 
сектора на комуникационните технологии улеснява и насърчава плурализма на 
медиите, както и да предприемат съответни мерки, когато съсредоточаването на 
собственост оказва отрицателно въздействие върху плурализма на медиите;

13. препоръчва разпоредбите, уреждащи предоставянето на държавна помощ, да се 
прилагат по начин, който позволява на обществените медии да изпълняват своята 
функция в динамична среда, като се избягва нелоялната конкуренция, която води до 
обедняване на медийното пространство;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

EU membership has almost doubled since the beginning of 2004. Ensuring the convergence
of standards for the protection of democracy and basic freedoms towards the highest existing 
levels is one of the main post-enlargement challenges.

In this context, the report welcomes all initiatives aimed at safeguarding democracy and 
points out that the media remains an influential political tool, which should not be treated 
solely on economic terms.
The report recognises the decision of the European Commission to entrust determining the 
reliable and impartial indicators of media pluralism to a consortium of 3 European 
universities. In addition, this report stresses the need to institute the monitoring and 
implementation systems based on the indicators thus determined. Media ombudsmen are seen 
as a part of the necessary systems.

The report also recognises the ongoing efforts of publishers' and journalists' representatives to 
create a charter of media freedom. In addition, the report underscores the need for social and 
legal guarantees for journalists and editors.
The report advocates the adoption by the multinational enterprises of the best practice for 
editorial and journalistic freedom in each country where they operate. It expresses concern 
over lower standards being applied in the member states acceded to the EU in 2004 and 2007.

The development and acceptance of new technologies have led to the emergence of new 
media channels and new kinds of content. The emergence of new media has brought more 
dynamic and diversity into the media landscape; the report encourages responsible use of new 
channels.

In this context the report points out that the undetermined and unindicated status of authors 
and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source 
protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of 
lawsuits.

It recommends clarification of the legal status of different categories of weblog authors and 
publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs.

The report acknowledges the spreading use for a nominal fee of user-generated content by the 
commercial publications and the privacy and competition issues this generates. It 
recommends compensating non-professionals commensurately to the commercial value they 
generate and using ethical codes to protect the privacy of citizens and public figures.

The report acknowledges the challenges posed to the print outlets by the migration of the 
advertising revenues to the internet but points out that new commercial media landscape is 
dominated by the established public and private media content providers. It also takes the 
standpoint that the concentration of media ownership is approaching levels where the media 
pluralism is not guaranteed by the forces of the free market, especially in the new member 
states.

The report recognises that the public service media needs a sizable and stable market share to 
fulfil its mission but urges it to avoid unfair competition and pursuit of the market share for its 
own sake. It point out that whereas in certain markets the public service media is a leading 
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market participant, it mostly suffers from inadequate funding and political pressure.
Finally the report recognises the need to increase media literacy in the EU, recommends the 
inclusion of media literacy among the 9 basic competences and supports the development of 
the European core curriculum for media literacy.
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