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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról 
(2007/2253(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 11. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió tagállamain belül a médiapluralizmusról szóló bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2007)0032),

– tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben 
megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló, 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a médiakoncentrációról szóló 2002. november 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Unió megerősítette elkötelezettségét a médiapluralizmus védelme és 
előmozdítása iránt, amely az alapjogi charta 11. cikkében foglalt – továbbra is a 
demokrácia megőrzésének alapelveit alkotó –, a tájékoztatáshoz való jog és a 
szólásszabadság alapvető pillére,

B. mivel a médiapluralizmus vizsgálatának mind a tulajdonviszonyok pluralizmusát (külső 
pluralizmus), mind a tartalompluralizmust (belső pluralizmus) figyelembe kell vennie,

C. mivel a tulajdonjogok korlátlan koncentrációja veszélyeztetheti a pluralizmust és a 
kulturális sokszínűséget, és mivel bizonyos piacokon a koncentráció olyan határértékhez 
közeledik, hogy a szabadpiaci verseny már nem garantálja automatikusan a pluralizmust,

D. mivel az európai szerződések biztosítják a vállalkozás alapításához és birtoklásához való 
jogot,

E. mivel az új technológiáknak, kommunikációs és információs szolgáltatásoknak fokozniuk 
kellene a médiapluralizmust és a kulturális sokszínűséget,

F. mivel annak ellenére, hogy a médiaszakma elsődleges érdeke az anyagi haszon, a média 
továbbra is jelentős befolyással rendelkező ideológiai és politikai eszköz, amely nem 

                                               
1 HL L 332., 2007.12.18., 27. o.
2 HL C 025., 2004.1.29., 205. o.
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közelíthető meg kizárólag gazdasági szempontból,

G. mivel a nagy médiavállalkozások jelentős, sőt gyakran domináns pozíciót építettek ki 
azon tagállamok piacain, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz,

H. mivel az új tagállamokban a multinacionális médiavállalkozások műszaki 
berendezésekhez és működő tőkéhez való hozzájárulása alapvető fontosságú volt a 
médiapaletta megújításában, a humán tőkével kapcsolatos beruházások azonban nem érték 
el a médiaszakemberek munkakörülményeinek és munkaminőségének javításához 
szükséges szintet,

I. mivel az EU hatásköre a médiapluralizmussal kapcsolatos intézkedés terén a versenyjogra 
korlátozódik, és mivel az EU legújabb tagállamaiban a médián belüli tulajdonviszonyok
vertikális és horizontális koncentrációjára irányuló tevékenységek pénzügyi mértéke nem 
érte el azt a határt, ahol az EU versenyjoga alkalmazandó lenne,

J. mivel a médiafogyasztók számára a tartalom tekintetében széles körű választási 
lehetőséget kell biztosítani a magas szintű újságírástól a könnyű szórakoztatásig,

K. mivel a médián belül az alkotók arra törekszenek, hogy az adott feltételek mellett a 
legjobb minőségű tartalmat állítsák elő, a feltételek azonban nem egyformán megfelelők
valamennyi tagállamban,

L. mivel az újságírók egyre nagyobb arányban tapasztalják, hogy bizonytalan feltételekkel 
alkalmazzák őket, és esetükben hiányoznak az általános munkaerőpiacon rendszerint 
meglévő szociális garanciák, és mivel a szóban forgó feltételek előfordulása az új 
tagállamokban valószínűbb,

M. mivel a kereskedelmi kiadványok egyre növekvő mértékben használnak fel felhasználók 
által létrehozott tartalmat – különösen audiovizuális tartalmat – névleges díjért, ami a 
tisztességtelen verseny kérdését veti fel a médiaszakemberek között,

N. mivel a felhasználók által létrehozott tartalom fokozott használata és az arra való 
támaszkodás az állandó megfigyelés feltételeinek megteremtésével hátrányosan érintheti a 
polgárok és közéleti személyiségek magánéletét,

O. mivel a weblogok a médiaszakemberek és a magánszemélyek önkifejezésének is egyre 
általánosabb közvetítő eszközévé válnak, a szerzőik és kiadóik helyzete, többek között a 
jogi státusuk, nincs megállapítva és nem világos a weblogok olvasói számára, ami 
bizonytalanságot idéz elő a tárgyilagosság, a megbízhatóság, az információforrás-
védelem, az etikai kódexek alkalmazhatósága és per esetén a felelősség meghatározása 
tekintetében,

P. mivel a tagállamok tágan értelmezhetik a közszolgálati média feladatkörét és 
finanszírozását, és mivel a kereskedelmi média aggodalmát fejezte ki a tisztességtelen 
verseny miatt,

Q. mivel a közszolgálati média csak az audiovizuális és nem lineáris területeken rendelkezik 
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figyelemre méltó piaci jelenléttel, és mivel az EU-tagállamok közszolgálati médiumai 
gyakorta szenvednek a nem megfelelő finanszírozás és a politikai nyomásgyakorlás miatt,

R. mivel bizonyos piacokon a közszolgálati média mind a minőség, mind a piaci részesedés 
tekintetében domináns szereplő,

S. mivel a közszolgálati médiának feladata teljesítéséhez szüksége van egy stabil piaci 
részesedésre, ugyanakkor a piaci részesedés önmagában nem tekinthető végcélnak,

T. mivel az elmúlt évtizedben új médiacsatornák jelentek meg, és mivel az internetes 
csatornáknak jutó reklámbevételek növekvő aránya aggodalmat vált ki a nyomtatott 
médiacsatornákban,

U. mivel az új médiapalettát régi bevált közszolgálati és magánszolgáltatók uralják,

V. mivel az olyan esetek, ahol a szólásszabadság összeütközésbe került a vallási és egyéb 
meggyőződés tiszteletben tartásával, az utóbbi időben nagyobb érdeklődést váltottak ki,

W. mivel az Európai Unió polgárai körében a médiaműveltség nem éri el a kívánatos szintet, 
és a médiaműveltség szükségességét kevéssé ismerik fel,

1. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy védelmezzék a médiapluralizmust annak 
biztosítása érdekében, hogy minden tagállamban valamennyi uniós polgárnak szabad és 
sokszínű média álljon rendelkezésére, valamint hogy szükség esetén fejlesztéseket 
javasoljanak;

2. ezzel kapcsolatban javasolja, hogy a tagállamokban nevezzenek ki médiáért felelős 
független ombudsmant;

3. üdvözli a médiaszabadsággal kapcsolatos charta létrehozására, valamint az annak Európa-
szerte történő elfogadására irányuló erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozza, hogy a médiapluralizmus tekintetében megbízható és tárgyilagos mutatók 
alapján ellenőrzési és végrehajtási rendszereket kell létrehozni;

5. egyetért azzal, hogy a médiapluralizmust tagállamonként kell mérni;

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU és a tagállamok hatóságai megfelelő és 
egyedi jogi és szociális garanciák révén biztosítsák az újságírói és szerkesztői
függetlenséget, valamint hogy a médiatulajdonosok minden egyes piacon, ahol 
megjelennek, a legjobb gyakorlatot kövessék;

7. javasolja a felhasználók által létrehozott tartalom kereskedelmi értékével arányos díjak, 
valamint a kereskedelmi kiadványokban megjelenő, a felhasználók által létrehozott 
tartalomra vonatkozó etikai kódexek és felhasználási feltételek bevezetését;

8. üdvözli az új média által a médiapalettán előidézett lendületet és sokszínűséget, és az új 
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csatornák, például a mobil televíziók felelős használatára ösztönöz;

9. javasolja a weblogok jogi és egyéb státusának tisztázását, továbbá a weblogoknak a
szerzők és kiadók szakmai, valamint pénzügyi kötelezettségének és érdekeinek megfelelő 
önkéntes besorolását;

10. javasolja, hogy a médiaműveltség kerüljön be a 9 alapvető kompetencia közé, és 
támogatja a médiaműveltségre vonatkozó központi európai alaptanterv kidolgozását;

11. ösztönzi a médiacsatornák tulajdonviszonyainak felfedését a kiadó céljai és háttere 
megértésének elősegítése érekében;

12. ösztönzi a tagállamokat annak biztosítására, hogy az európai uniós versenyjognak a 
médiára, az Internetre és a kommunikációs technológiai ágazatra való alkalmazása segítse 
elő és támogassa a médiapluralizmust, valamint hogy tegyék meg a megfelelő 
helyreigazító intézkedéseket, ahol a tulajdonjogok koncentrációja kedvezőtlen hatást 
gyakorol a médiapluralizmusra;

13. ajánlja, hogy az állami támogatásra irányadó előírásokat olyan módon hajtsák végre, hogy 
a közszolgálati média el tudja látni feladatát egy dinamikus környezetben, ugyanakkor 
pedig elkerülhető legyen a médiapaletta minőségi romlásához vezető tisztességtelen 
verseny;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint 
a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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Az EU tagállamainak száma csaknem megkétszereződött 2004 eleje óta. A bővítést követő 
legfontosabb kihívások közé tartozik a demokrácia és az alapvető szabadságok védelmére 
vonatkozó normáknak a létező legmagasabb szinthez való közelítése.

Ezzel összefüggésben a jelentés üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely a demokrácia 
védelmére irányul, és rámutat arra, hogy a média továbbra is befolyásos politikai eszköz, 
amelyet nem lehet kizárólag gazdasági szempontból megközelíteni.
A jelentés elfogadja az Európai Bizottság azzal kapcsolatos határozatát, hogy a 
médiapluralizmus megbízható és tárgyilagos mutatóinak meghatározásával egy 3 egyetemből 
álló konzorciumot bízzon meg. Továbbá a jelentés hangsúlyozza, hogy az ilyen módon 
meghatározott mutatók alapján létre kell hozni az ellenőrzési és végrehajtási rendszereket. A 
médiáért felelős ombudsman intézményét a szükséges rendszerek részének kell tekinteni.

A jelentés ezenkívül elismeri a kiadók és az újságírók képviselőinek a médiaszabadságról 
szóló charta létrehozására irányuló folyamatos erőfeszítéseit. Továbbá a jelentés 
hangsúlyozza, hogy az újságíróknak és a szerkesztőknek szociális és jogi garanciákra van 
szükségük. 

A jelentés támogatja, hogy a multinacionális vállalkozások a működésük helye szerinti 
valamennyi országban alkalmazzák a szerkesztői és újságírói szabadságra vonatkozó legjobb 
gyakorlatot. A jelentésben kifejezésre jutnak azon aggályok, amelyek az EU-hoz 2004-ben és 
2007-ben csatlakozott tagállamokban alkalmazott, alacsonyabb szintű előírásokkal 
kapcsolatosak.
Az új technológiák kidolgozása és elfogadása új médiacsatornák és új típusú tartalmak 
megjelenéséhez vezetett. Az új média megjelenése következtében dinamikusabb és 
sokszínűbb lett a médiapaletta; a jelentés az új csatornák felelős felhasználására ösztönöz. 

Ezzel kapcsolatban a jelentés rámutat arra, hogy a weblogok szerzőinek és kiadóinak 
meghatározatlan és jelöletlen státusa bizonytalanságot idéz elő a tárgyilagosság, 
megbízhatóság, az információforrás-védelem, az etikai kódexek alkalmazhatósága és per 
esetén a felelősség meghatározása tekintetében. 

Javasolja a különböző csoportokba tartozó weblogszerzők és -kiadók jogi státusának 
tisztázását, valamint az érdekek felfedését és a weblogok önkéntes besorolását.

A jelentés tudomásul veszi, hogy a kereskedelmi kiadványok egyre inkább névleges díjat 
alkalmaznak a felhasználók által létrehozott tartalom tekintetében, valamint rámutat az ebből 
adódó, a magánélethez való joggal és a versennyel kapcsolatos kérdésekre. Javasolja, hogy a 
nem szakmabeliek az általuk előállított kereskedelmi értékkel arányos ellenértéket kapjanak, 
valamint hogy a polgárok és a közéleti személyiségek magánéletének védelme érdekében 
alkalmazzanak etikai kódexeket.

A jelentés elismeri, hogy a reklámbevételeknek az Internethez való áramlása kihívásokat 
jelent a nyomtatott csatornák számára, rámutat azonban arra, hogy az új kereskedelmi 
médiapalettát a régi bevált köz- és magán-médiatartalomszolgáltatók uralják. Ezenkívül az az 
álláspontja, hogy a médián belüli tulajdonviszonyok koncentrációja olyan mértéket kezd 
ölteni, hogy a szabadpiaci erők – különösen az új tagállamokban – nem garantálják a 
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médiapluralizmust.
A jelentés elismeri, hogy a közszolgálati médiának a feladata ellátásához meglehetős és stabil 
piaci részesedésre van szüksége, de nyomatékosan hangsúlyozza a tisztességtelen verseny és a 
piaci részesedés önmagáért való hajszolásának elkerülését. Rámutat arra, hogy mivel a 
közszolgálati média bizonyos piacokon domináns szereplő, javarészt a nem megfelelő 
finanszírozás és a politikai nyomásgyakorlás miatt szenved.

Végezetül a jelentés elismeri, hogy az EU-ban növelni kell a médiaműveltséget, valamint 
javasolja, hogy a médiaműveltség kerüljön be a 9 alapvető kompetencia közé, és támogatja a 
médiaműveltségre vonatkozó központi európai alaptanterv kidolgozását.
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