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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl alternatyvios Europos žiniasklaidos rėmimo priemonių siekiant užtikrinti 
pliuralistinę žiniasklaidos aplinką ir kultūrų įvairovę
(2008/2011(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 150 ir 151 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/21/EB dėl bendros elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos 
(„Pagrindų direktyva“)1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie 
jų („Prieigos direktyva“)2,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimų („Leidimų direktyva“)3,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių 
ryšių tinklais ir paslaugomis („Universaliųjų paslaugų direktyva“)4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EBB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo5,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos 
bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro)6,

– atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą dėl Europos komunikacijos politikos 
(COM(2006)0035),

                                               
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
2 OL L 108, 2002 4 24, p. 7.
3 OL L 108, 2002 4 24, p. 21.
4 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
5OL L 332, 2007 12 18, p. 27.
6OL L 108, 2002 4 24, p. 1.
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl europinio požiūrio į 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą skaitmeninėje aplinkoje 
(COM(2007)0833),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo 
Europos Sąjungos valstybėse narėse (SEC(2007)0032),

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl žodžio ir informacijos laisvės pažeidimo rizikos ES 
ir ypač Italijoje (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis)1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento užsakytą tyrimą „Bendruomeninės žiniasklaidos 
padėtis Europos Sąjungoje“,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją Community 
Media/Rec(2007)2 valstybėms narėms dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos 
turinio įvairovės,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Ministrų komiteto deklaraciją (Decl-31.01.2007E) dėl 
žiniasklaidos vaidmens demokratijoje apsaugos esant žiniasklaidos koncentracijai,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto (A6-0000/2008) pranešimą,

A. kadangi bendruomeninei žiniasklaidai priklauso pelno nesiekiančios organizacijos, 
atskaitingos bendruomenei, kurią jos siekia aptarnauti,

B. kadangi „pelno nesiekiančios“ reiškia, kad pagrindinis šių žiniasklaidos priemonių tikslas 
– dalyvauti viešos ir privačios svarbos veikloje be komercinio ar piniginio pelno,

C. kadangi „atskaitingos bendruomenei“ reiškia, kad bendruomeninės žiniasklaidos 
priemonės turi informuoti bendruomenę apie savo veiksmus ir sprendimus, juos pagrįsti 
ir būti baudžiamos už netinkamą elgesį,

D. kadangi bendruomeninė žiniasklaida leidžia bendruomenės nariams dalyvauti jos 
valdymo ir turinio kūrimo procesuose,

E. kadangi bendruomeninė žiniasklaida labai dažnai neatstovauja visuomenės daugumai, o 
aptarnauja įvairias mažesnes tikslines grupes, kurios daugeliu atveju yra vietinės,

F. kadangi bendruomeninė žiniasklaida privalo turėti aiškiai apibrėžtus įgaliojimus, pvz., 
siekti socialinės naudos, ir tai turi atsispindėti jos turinyje,

                                               
1  Priimti tekstai, P5_TA(2004)0373.
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G. kadangi vienas pagrindinių Europos bendruomeninės žiniasklaidos trūkumų – daugelio 
valstybių narių teisinėse sistemose ji neturi teisinio statuso,

H. kadangi nė viename atitinkamos srities Europos Sąjungos teisiniame dokumente 
nesprendžiamas bendruomeninės žiniasklaidos klausimas,

I. kadangi pasaulinis tinklas lėmė naują šio sektoriaus raidos laikotarpį, naujas galimybes ir 
iššūkius,

J. kadangi perėjimo iš analoginio į skaitmeninį transliavimą sąnaudos bendruomeninei 
žiniasklaidai yra didelė našta,

1. pabrėžia, kad bendruomeninė žiniasklaida – veiksminga priemonė kultūrų ir kalbų 
įvairovei, socialinei integracijai ir vietos identitetui stiprinti, todėl šis sektorius toks 
įvairus;

2. pažymi, kad bendruomeninė žiniasklaida padeda stiprinti konkrečių bendruomenių 
identitetą ir kartu sudaro šių bendruomenių nariams galimybes bendrauti su kitomis 
visuomenės grupėmis, todėl atlieka svarbų vaidmenį skatinant visuomenės toleranciją, 
pliuralizmą ir prisideda prie tarpkultūrinio dialogo;

3. pabrėžia, kad bendruomeninė žiniasklaida yra imigrantų integracijos priemonė, o 
blogesnes sąlygas turintiems visuomenės nariams sudaro galimybes tapti aktyviais jiems 
svarbių diskusijų dalyviais;

4. pažymi, kad bendruomeninė žiniasklaida skatina vietos kūrybingumą – menininkams ir 
kūrybingiems verslininkams tampa viešumo įrankiu naujoms idėjoms ir koncepcijoms 
išbandyti;

5. mano, kad bendruomeninė žiniasklaida padeda gerinti piliečių išprusimą žiniasklaidos 
klausimais, nes jie tiesiogiai dalyvauja kuriant ir platinant jos turinį;

6. pažymi, kad bendruomeninės žiniasklaidos veikloje dalyvaujančių žmonių įgyjami 
skaitmeninių technologijų, interneto ir redagavimo įgūdžiai yra naudingi ir juos galima 
perduoti kitiems;

7. pabrėžia, kad bendruomeninė žiniasklaida padeda stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą, nes 
suteikia papildomų perspektyvų konkrečiai bendruomenei itin svarbiais klausimais;

8. teigiamai vertina tai, kad bendruomeninė žiniasklaida gali labiau informuoti piliečius apie 
esamas viešąsias paslaugas ir padėti skatinti dalyvavimą viešose diskusijose;

9. pažymi, kad bendruomeninės žiniasklaidos finansiniai ištekliai labai skirtingi, bet 
apskritai gana menki;
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10. pažymi, kad šiam sektoriui trūksta paramos, kad jis galėtų iš esmės geriau atstovauti savo 
nariams Europos Sąjungoje ir valstybių narių lygmens sprendimus priimančių subjektų 
atžvilgiu, pagerinti ryšius su Europos Sąjunga ir su šiais subjektais;

11. ragina Komisiją aktyviau bendradarbiauti su bendruomenine žiniasklaida ir taip pradėti 
glaudesnį dialogą su piliečiais;

12. ragina Komisiją bendruomeninę žiniasklaidą apibrėžti kaip žiniasklaidą, kuri yra:
a) nesiekianti pelno, daugiausia dalyvaujanti viešos ir privačios svarbos veikloje be 

komercinio ar piniginio pelno;
b) atskaitinga bendruomenei, kurią ji siekia aptarnauti, t. y. turi informuoti 

bendruomenę apie savo veiksmus ir sprendimus, juos pagrįsti, o netinkamo elgesio 
atvejais būti baudžiama,

c) leidžianti bendruomenės nariams dalyvauti jos valdymo ir turinio kūrimo procesuose;

13. ragina valstybes nares bendruomeninę žiniasklaidą teisiškai pripažinti kaip grupę, atskirą 
nuo komercinės ir viešosios žiniasklaidos, jei tai dar nepadaryta;

14. ragina Komisiją nustatant žiniasklaidos pliuralizmo rodiklius į bendruomeninę 
žiniasklaidą atsižvelgti kaip į alternatyvią, koncepcijai „nuo atskiro prie bendro“ 
priklausančią priemonę žinisklaidos pliuralizmui didinti;

15. ragina valstybes nares aktyviau remti bendruomeninę žiniasklaidą, kad būtų užtikrintas 
žiniasklaidos pliuralizmas;

16. rekomenduoja valstybėms narėms bendruomeninės žiniasklaidos atstovą paskirti į savo 
reguliavimo institucijas, kad būtų galima spręsti bendruomeninės žiniasklaidos 
problemas;

17. prašo valstybes nares apibrėžiant privalomo transliavimo pareigas įtraukti specialias 
nuostatas dėl bendruomeninės žiniasklaidos veiklos;

18. prašo Komisiją į bendruomeninės žiniasklaidos sąvoką atsižvelgti vykdant dabartinę 
telekomunikacijų sektoriaus reglamentavimo sistemos reformą ir būsimuose žiniasklaidos 
sektoriaus teisės aktuose;

19. pripažįsta, kad tik nedidelė sektoriaus dalis turi žinių ir patirties teikti paraiškas ES 
paramai gauti ir ja pasinaudoti, o finansavimą tvirtinantys pareigūnai nežino 
bendruomeninės žiniasklaidos galimybių;

20. ragina sektorių labiau naudotis ES finansavimo sistemų, pvz., Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos socialinio fondo, visą gyvenimą trunkančio mokymosi programų ir kitų 
programų, paslaugomis;



PR\712949LT.doc 7/12 PE402.919v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

21. siūlo Komisijai sukurti Europos interneto platformą, kurioje būtų galima skleisti naudingą 
ir svarbią informaciją apie šį sektorių, padėti kurti jo tinklus ir keistis gerąja patirtimi;

22. ragina Komisiją vykdyti nuolatinį Europos lygmens dialogą su šiuo sektoriumi, kadangi 
bendruomeninė žiniasklaida teikia papildomą vertę įgyvendinant ES tikslus, ir skatinti 
sektoriaus dalyvavimą šiose diskusijose;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendruomeninės žiniasklaidos apibrėžimas

Pranešime ieškoma priemonių bendruomeninei ar alternatyviajai žiniasklaidai Europoje remti, 
kad būtų užtikrinta labiau pliuralistinė žiniasklaidos aplinka, kultūrų įvairovė, o šis sektorius 
aiškiai apibrėžtas kaip atskira žiniasklaidos sektoriaus grupė. Bendruomeninė arba 
alternatyvioji žiniasklaida (toliau – „CM“) gali būti apibrėžiama kaip:

pelno nesiekianti žiniasklaida, atskaitinga bendruomenei, kurią ji siekia aptarnauti; 
žiniasklaida, leidžianti bendruomenės nariams dalyvauti jos valdymo ir turinio kūrimo 
procesuose; atskira žiniasklaidos sektoriaus grupė, egzistuojanti greta komercinės ir 
viešosios žiniasklaidos.

CM skirta konkrečioms tikslinėms grupėms. CM funkcija aiškiai apibrėžta ir atitinka jos 
turinį. Įgyvendinant šią funkciją svarbiausia – socialinė nauda visuomenei. 

CM kuria sanglaudą, stiprina identitetą, skatina bendrumus, išsaugo kultūrų ir kalbų įvairovę. 

Bendruomeninę žiniasklaidą dažniausiai globoja veiklūs, kūrybingi piliečiai, kuriems rūpi 
socialiniai klausimai.

CM padeda gerinti piliečių išprusimą žiniasklaidos klausimais, nes jie tiesiogiai dalyvauja 
kuriant ir platinant jos turinį.

2. Istorinės aplinkybės ir status quo

Pirmiausia CM veikla atsirado penktajame dešimtmetyje Lotynų Amerikoje kaip protesto 
judėjimas alavo kasykloje, o šeštajame dešimtmetyje toliau vystėsi Šiaurės Amerikoje.

Vakarų Europoje CM pradėjo formuotis septintajame aštuntajame dešimtmečiuose ir siekė 
teikti alternatyvaus turinio informaciją, palyginti su viešaisiais kanalais, turėjusiais laikytis 
griežtų valstybės nustatytų turinio reikalavimų. Devintojo dešimtmečio liberalizacija leido kai 
kurioms CM iniciatyvoms suteikti teisinį statusą. Nuo tada Vakarų Europoje šis sektorius 
lėtai, bet nuolat buvo vis labiau pripažįstamas. 

Vis dėlto daugelyje 2004 m. ir 2007 m. į Europos Sąjungą įstojusių šalių šio sektoriaus 
istorija buvo šiek tiek kitokia. Piratinis transliavimas pilietinių teisių judėjimams buvo 
priemonė protestuoti prieš autoritarines vyriausybes. Pavyzdžiai – 1969 m. įsteigtas 
Slovėnijos „Radio Student“. Be to, kai kuriose kitose Centrinės Europos šalyse kuriant 
alternatyvius žiniasklaidos judėjimus svarbų vaidmenį atliko bažnyčia. Pvz., Lenkijoje 
katalikiškas CM radijas buvo glaudžiai susijęs su Lenkijos opozicija, lėmusia 1989 m. 
pokyčius.
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Atsiradęs pasaulinis tinklas pastaraisiais metais perkėlė šį sektorių į kai kurių subjektų 
vadinamą „trečiąjį bendruomeninės žiniasklaidos amžių“. Šis iššūkis tenka ne tik CM, bet ir 
visai kitai žiniasklaidai. 

3. Socialinė ir kultūrinė nauda

Bendruomeninė žiniasklaida gali atlikti įvairias socialines ir kultūrines funkcijas. 

CM vaidmuo stiprinant kultūrinį dialogą, socialinę integraciją ir bendruomenės 
sanglaudą

CM padeda stiprinti konkrečių bendruomenių identitetą ir sudaro jų nariams galimybes 
bendrauti su kitomis visuomenės grupėmis. Todėl jie gali atlikti svarbų vaidmenį puoselėjant 
visuomenės toleranciją ir pliuralizmą.

Pavyzdys: Londone mokyklos nelankančiam jaunimui ir futbolo mėgėjams patikima užduotis 
dalyvauti internetiniame radijo projekte, kuriame sprendžiami įvairūs sirgaliams aktualūs 
aspektai. Jaunimas komentuoja rungtynes, ima interviu iš įžymybių, diskutuoja apie rasizmą, 
homofobiją ir riaušes, nusikaltėlius suveda su aukomis. Šią jų veiklą globoja profesionalūs 
Londono universiteto radijo darbuotojai. Projektą remia valstybė ir didelis Londono futbolo 
klubas, kurio tinklalapyje projektas ir skelbiamas. 

CM yra veiksminga priemonė socialinei integracijai ir didesnėms vietos lygmens galioms 
stiprinti. CM gali nepalankias sąlygas turintiems bendruomenės nariams sudaryti galimybę 
tapti aktyviais visuomeninio gyvenimo dalyviais – dalyvauti diskusijose jiems svarbiais 
klausimais. 

Pavyzdys: Į pagyvenusių piliečių auditoriją orientuotą „Angel Radio“ (Jungtinė Karalystė) 
administruoja irgi pagyvenę piliečiai, siekiantys aktyviau dalyvauti bendruomeniniame 
gyvenime. Šiame radijuje daug laidų, kuriose sprendžiamos pagyvenusiems žmonėms 
aktualios problemos. Stotis siekia skatinti viešas diskusijas savo klausytojų auditorijai 
svarbiais klausimais. Ji išleido vietos mokykloms skirtus CD, kuriais siekiama didinti 
sąmoningumą pagyvenusių žmonių patiriamo abejingumo, fizinės ir psichinės prievartos 
klausimais.  

CM padeda piliečiams geriau įveikti naujus iššūkius, nes jiems lengviau per CM vienam kitą 
surasti.

Pavyzdys: Nauja pradžia šalyje, kurios kultūros žmogus nepažįsta, o kalbos nemoka – mobilių 
europiečių kasdienybė. Kiekviena nauja pradžia lengvesnė, jeigu galima pasikeisti patirtimi su 
to paties likimo žmonėmis iš senosios gimtinės. Šios srities interneto transliacijos ir 
publikacijos – gerai veikiantys CM pavyzdžiai.
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Bendruomeninė žiniasklaida ir išprusimas žiniasklaidos srityje

CM gali padėti stiprinti individualius įgūdžius su žiniasklaidos aplinka susijusiose profesijose. 
Bendruomeninės žiniasklaidos veikloje įgyjami skaitmeninių technologijų ir interneto 
įgūdžiai yra labai naudingi ir juos galima perduoti kitiems. Tai padeda žmonėms ne tik 
įsidarbinti žiniasklaidoje, bet ir pradėti geriau save vertinti ir įgauti pasitikėjimo savimi. Jiems 
grįžta motyvacija mokytis. 

Bendruomeninė žiniasklaida kaip vietos bendruomenių ir vietos viešųjų paslaugų sąsaja

CM gali geriau informuoti piliečius apie esamas viešąsias paslaugas ir juos skatinti padėti šias 
paslaugas teikti, kad būtų geriau tenkinami bendruomenės poreikiai. Vietos viešąsias 
paslaugas teikiančios institucijos, bendradarbiaudamos su CM, gali palaikyti ryšius su vietos 
bendruomene.

Kūrybinio vietos lygmens potencialo skatinimas

CM skatina vietos kūrybingumą – menininkams ir kūrybingiems verslininkams tampa 
viešumo įrankiu naujoms idėjoms ir koncepcijoms išbandyti. 

Pavyzdys: Amsterdamo kanalas „Open Channel“ yra bendruomeninė televizijos iniciatyva. 
TV laidos, pvz., „Hoekstreen Live“, yra avangardo kūrybos programos. „Hoekstreen Live“ –
dvylikos valandų trukmės laida, kurioje pokalbių laidos formatas išplečiamas aktyviais 
dalyviais iš šalies – kamera perduodama iš rankų į rankas kiekvienam, norinčiam filmuoti. 
Norintys dalyvauti žmonės gali įeiti į studiją ir prisidėti prie laidos tiesiog jai vykstant. Tai ir
interneto bei televizinės žiniasklaidos suartėjimo eksperimentas. Jie turi virtualią TV grupę, 
filmuojančią ir transliuojančią internetu grindžiamame virtualiame pasaulyje „Second Life“ 
vykstančius renginius. 

Žiniasklaidos pliuralizmas ir bendruomeninė žiniasklaida

Žiniasklaidos pliuralizmas – koncepcija, apimanti piliečių galimybę naudotis daugeliu įvairių 
informacijos šaltinių, teikiančių labai įvairią informaciją, kuria remdamiesi jie gali susidaryti 
nuomonę neveikiami vienos vyraujančios nuomonę formuojančios jėgos. Žiniasklaidos 
pliuralizmas laikomas svarbiu demokratinės visuomenės elementu, todėl jis įtvirtintas 
Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje. CM padeda stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą, nes 
pateikia papildomas perspektyvas konkrečiai bendruomenei itin svarbiais klausimais.

Pavyzdys: Žiniasklaidos iniciatyva „La Maison des Media Libres“ – Prancūzijos iniciatyva, 
keturias CM televizijas suvienijusi į vieną organizaciją, siekiant pateikti alternatyvią einamųjų 
reikalų, socialinių ir kultūros klausimų perspektyvą. Tikslas – sukurti alternatyvios 
žiniasklaidos centrą, apimantį televiziją ir radiją, knygų leidybą, filmų platinimą ir kūrimą.

4. ES ir CM
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Komunikacijos politika
Baltojoje knygoje dėl Europos komunikacijos politikos aiškiai nurodoma teisė gauti 
informaciją, saviraiškos laisvė, įtraukimas, įvairovė ir dalyvavimas. Šiomis vertybėmis turi 
būti grindžiama aptariamos srities ES politika. Vienas pagrindinių Baltojoje knygoje 
skatinamų principų – vietos lygmeniu tiesiogiai spręsti vietines piliečių problemas. ES 
politikos iniciatyvos ir jų poveikis turėtų būti aptariamas vietinėmis kasdienio žmonių 
gyvenimo aplinkybėmis. CM galėtų padėti skatinti piliečius dalyvauti viešose diskusijose, o 
Komisijai padėti susieti piliečių problemas ir ES politiką. Aktyviau bendradarbiaudama su 
vietos CM, Komisija galėtų pradėti glaudesnį dialogą su piliečiais.

Švietimas ir išprusimas žiniasklaidos srityje
Naujausiame Komisijos komunikate dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo 
teigiama, kad „taip pat svarbu, kad piliečiai geriau suprastų žiniasklaidos ekonominį ir 
kultūrinį aspektą ir kad būtų diskutuojama apie tai, kokia svarbi Europos ekonomikai stipri ir 
konkurencinga pasauliniu mastu žiniasklaida, skatinanti pliuralizmą ir kultūrinę įvairovę“. 
CM akivaizdžiai padeda gerinti piliečių žinias apie žiniasklaidos pramonę, ypač tada, kai 
jie tiesiogiai dalyvauja kuriant ir platinant jos turinį.

Žiniasklaidos pliuralizmas
2009 m. pradžioje Komisija ketina paskelbti komunikatą dėl žiniasklaidos pliuralizmo 
rodiklių, atspindintį didelį ES institucijų susirūpinimą, kad žiniasklaidos pliuralizmą ir 
įvairovę mažina žiniasklaidos koncentracija. Paskelbus komunikatą turi vykti viešos 
konsultacijos. Šiose diskusijose į CM turėtų būti atsižvelgiama kaip į alternatyvią, 
koncepcijai „nuo atskiro prie bendro“ priklausančią priemonę žiniasklaidos 
pliuralizmui didinti. 
Be to, aktyvesnė valstybių narių parama bendruomeninei žiniasklaidai galėtų padėti 
užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą.

5. Sektoriaus poreikiai

Vienas pagrindinių Europos CM trūkumų – daugelio valstybių narių įstatymuose ji neturi 
teisinio statuso. Vienas teigiamų pavyzdžių – Jungtinė Karalystė, kur CM teisiškai 
pripažįstama kaip ir privati bei komercinė žiniasklaida. Europos Sąjungoje, priešingai, CM 
nenurodoma kaip atskira žiniasklaidos forma – šios žiniasklaidos priemonės veikia tik kaip 
viešieji ir komerciniai žiniasklaidos paslaugų teikėjai. 

Nė viename teisiniame tekste nėra CM sąvokos

Šiomis sąlygomis CM padėtis sudėtinga.

Oficialiai pripažintas teisinis statusas svarbus CM raidai. Šį statusą turintį sektorių labiau 
pastebės politikos kūrėjai, jis galės pritraukti galimų reklamos užsakovų ar finansuotojų.

Remdamosi galiojančiais teisės aktais, valstybės narės turėtų pasinaudoti galimybe savo 
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vidaus įstatymuose apibrėžti privalomo transliavimo pareigas ir į jas įtraukti CM. Privalomo 
transliavimo pareigos turi būti pagrįstos atsižvelgiant į aiškiai apibrėžtus visuotinės svarbos 
tikslus. Šie tikslai apima, inter alia, saviraiškos laisvę, žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir 
kalbų įvairovę ir socialinę integraciją. 

Kultūrų įvairovę ir žiniasklaidos pliuralizmą valstybių narių institucijos gali pasitelkti 
siekdamos įvertinti, ar operatoriai į savo tinklus turi įtraukti konkrečias transliavimo 
paslaugas. Skaitmeninėje aplinkoje taip pat svarbu užtikrinti, kad į elektroninių programų 
sąrašus būtų įtraukta ir CM. Todėl ES ir valstybių narių reguliavimo institucijos, 
remdamosi šiomis sąvokomis, turėtų skirti radijo dažnius CM priemonėms ir jas 
įtraukti į skaitmeninę aplinką, taip pat ir perėjus prie skaitmeninio transliavimo.

Šioje srityje reikia pažymėti, kad perėjimo iš analoginio į skaitmeninį transliavimą sąnaudos 
CM veiklai yra didelė našta.

6. Bendruomeninės žiniasklaidos finansavimas

CM finansiniai ištekliai gali būti labai skirtingi, bet dažniausiai būna gana menki. ES 
finansavimas gali būti svarbus pajamų šaltinis. Atsižvelgiant į tai, kad šis sektorius labai 
įvairus, o jo teikiama nauda apima daugelį sričių, jis gali naudotis daugeliu ES finansavimo 
sistemų, pvz., Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi programos ir kitų programų, paslaugomis. 

Vis dėlto tik nedaugelis sektoriaus atstovų turi žinių ir patirties teikti paraiškas ES paramai 
gauti ir ja naudotis. Finansavimą tvirtinantys pareigūnai irgi nežino, kokios plačios CM 
galimybės. 

Todėl yra galimybių dar labiau integruoti CM koncepciją į ES paramos veiksmus. 
Informacija apie paraiškas šiuo metu teikiamam ES finansavimui gauti turėtų būti 
teikiama bendruomeninei žiniasklaidai skirtame europiniame internetiniame šaltinyje.

7. Sektoriaus organizavimas ir atstovavimas ES lygmeniu

Kadangi CM neminima jokiuose ES dokumentuose, aiškiai matyti, kad šiam sektoriui trūksta 
ryšių su Europos lygmens teisės aktų leidėjais ir administracija. 

Europos telekomunikacijų taisyklių persvarstymas šiam sektoriui būtų puiki proga priversti 
kitus jį išgirsti ir dalyvauti diskusijose. Tai taikytina ir planuojamoms viešoms konsultacijoms 
dėl žiniasklaidos pliuralizmo rodiklių. Papildoma CM teikiama nauda įgyvendinant ES 
tikslus – geras argumentas Komisijai apsvarstyti galimybę remti sektoriaus dalyvavimą 
Europos lygmens diskusijose.
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