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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o opatreniach na podporu alternatívnych médií v Európe v záujme zabezpečenia 
pluralitného mediálneho prostredia a kultúrnej rozmanitosti
(2008/2011(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 150 a 151 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o 
spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o 
prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení
(prístupová smernica)2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o 
povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o 
univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných 
sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra 
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých 
ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských 
štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania5,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 
2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom 
spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre)6,

– so zreteľom na Bielu knihu o európskej komunikačnej politike, ktorú predložila Komisia 
(KOM(2006)0035),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o európskom prístupe k 
mediálnej gramotnosti v digitálnom prostredí (KOM(2007)0833),

                                               
1 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.
3  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21.
4 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
5 Ú. v. EÚ L 332, 18.12. 2007, s. 27.
6 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
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– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o pluralite médií v členských štátoch 
Európskej únie (SEK(2007)0032),

– so zreteľom na svoje uznesenie o rizikách porušovania slobody prejavu a informácií v EÚ 
a najmä v Taliansku (článok 11 ods. 2 Charty základných práv)1,

– so zreteľom na štúdiu Stav komunitných médií v Európskej únii (The State of 
Community Media in the European Union), o vypracovanie ktorej požiadal Európsky 
parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Community 
Media/Rec(2007)2 členským štátom o pluralite médií a rozmanitosti mediálneho obsahu,

– so zreteľom na vyhlásenie Výboru ministrov Rady Európy (Decl-31.01.2007E) o ochrane 
úlohy médií v demokracii v súvislosti s koncentráciou médií,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0000/2008),

A. keďže komunitné médiá sú neziskové organizácie, ktoré sa zodpovedajú spoločenstvu,
ktorému sa snažia slúžiť,

B. keďže výraz „neziskový“ znamená, že prvoradým cieľom takýchto médií je účasť na 
aktivitách vo verejnom a súkromnom záujme bez akéhokoľvek obchodného alebo 
peňažného zisku,

C. keďže zodpovednosť voči spoločenstvu znamená, že komunitné médiá majú informovať 
spoločenstvo o svojich aktivitách a rozhodnutiach, zdôvodňovať ich a podliehať 
sankciám v prípade nesprávneho konania,

D. keďže komunitné médiá sú otvorené účasti členov spoločenstva na tvorbe obsahu,

E. keďže komunitné médiá sa veľmi často nesústreďujú na väčšinové spoločenské skupiny, 
ale namiesto toho sú zamerané na rôzne menšie špecifické cieľové skupiny, ktoré v 
mnohých prípadoch existujú na miestnej úrovni,

F. keďže komunitné médiá musia mať jasne vymedzený mandát, napríklad zabezpečenie 
sociálnych potrieb, čo musí odrážať aj obsah, ktorý produkujú,

G. keďže jedným z hlavných nedostatkov komunitných médií v Európe je skutočnosť, že v 
rámci mnohých vnútroštátnych právnych systémov nie sú právne uznané,

H. keďže navyše žiadny z relevantných právnych textov Európskej únie sa zatiaľ nevenuje 
problematike komunitných médií,

                                               
1 Prijaté texty, P5_TA(2004)0373.
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I. keďže internet posunul tento sektor do novej éry vyznačujúcej sa novými možnosťami 
a výzvami,

J. keďže náklady na prechod z analógového na digitálne vysielanie znamenajú značné 
zaťaženie komunitných médií,

1. zdôrazňuje, že komunitné médiá sú efektívnym prostriedkom na posilňovanie kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti, sociálneho začlenenia a miestnej identity, čo vysvetľuje 
rozmanitosť tohto sektora;

2. poukazuje na to, že komunitné médiá pomáhajú posilňovať identitu konkrétnych 
záujmových spoločenstiev a zároveň umožňujú členom týchto spoločenstiev, aby 
venovali pozornosť ostatným spoločenským skupinám, a preto zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri podpore tolerancie a plurality v spoločnosti a prispievajú k medzikultúrnemu dialógu;

3. zdôrazňuje, že komunitné médiá sú nástrojom integrácie prisťahovalcov a takisto 
umožňujú znevýhodneným členom spoločnosti, aby sa stali aktívnymi účastníkmi tým, že 
sa zapoja do diskusií, ktoré sú pre nich dôležité;

4. poukazuje na to, že komunitné médiá fungujú ako katalyzátor miestnej kreativity, keďže 
poskytujú umelcom a kreatívnym podnikateľom verejný priestor na otestovanie nových 
myšlienok a koncepcií;

5. domnieva sa, že komunitné médiá prispievajú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšenie 
mediálnej gramotnosti občanov tým, že budú zapojení do tvorby a distribúcie obsahu;

6. poukazuje na to, že vzdelávanie osôb v oblasti digitálnych, internetových a redaktorských 
zručností ich zapojením do aktivít komunitných médií im umožňuje získať užitočné 
a prenosné zručnosti;

7. zdôrazňuje, že komunitné médiá pomáhajú posilňovať pluralitu médií, keďže ponúkajú 
dodatočnú perspektívu, pokiaľ ide o kľúčové otázky príslušného spoločenstva;

8. víta skutočnosť, že komunitné médiá môžu zvýšiť informovanosť občanov o existujúcich 
verejných službách a prispieť k podpore občianskej účasti na verejnej diskusii;

9. poznamenáva, že finančné zdroje komunitných médií sa značne líšia, vo všeobecnosti sú 
však skôr nedostatočné;

10. poznamenáva, že tento sektor nemá dostatočnú podporu na to, aby mohol venovať 
výrazné úsilie zvýšeniu svojho zastúpenia v Európskej únii a vnútroštátnych 
rozhodovacích orgánoch a posilneniu kontaktov s nimi;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby aktívnejšie spolupracovala s komunitnými médiami 
s cieľom vstúpiť do užšieho dialógu s občanmi;

12. vyzýva Komisiu, aby definovala komunitné médiá ako médiá, ktoré
a) sú neziskové a prednostne sa venujú aktivitám vo verejnom a súkromnom záujme 
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bez akéhokoľvek komerčného alebo peňažného zisku;
b) sa zodpovedajú spoločenstvu, ktorému sa snažia slúžiť, čo znamená, že majú 

informovať spoločenstvo o svojich krokoch a rozhodnutiach, zdôvodňovať ich 
a podliehať sankciám v prípade nesprávneho konania;

c) sú otvorené účasti členov spoločenstva na tvorbe obsahu.

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby udelili právne uznanie komunitným médiám ako 
samostatnej kategórii popri komerčných a verejných médiách, ak ešte stále nie sú právne 
uznané;

14. vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala komunitné médiá ako alternatívne riešenie „zdola 
nahor“, ktoré je určené na zvýšenie plurality médií pri vypracovávaní ukazovateľov 
plurality médií;

15. vyzýva členské štáty na aktívnejšiu podporu komunitných médií v záujme zabezpečenia 
plurality médií;

16. odporúča, aby členské štáty vymenovali člena sektora komunitných médií do svojich 
vnútroštátnych regulačných orgánov s cieľom umožniť riešenie problémov súvisiacich 
s komunitnými médiami;

17. žiada členské štáty, aby pri definovaní tzv. povinností prenosu („must carry“) zohľadnili 
aj osobitné ustanovenia týkajúce sa aktivít komunitných médií;

18. žiada Komisiu, aby zohľadnila pojem komunitných médií v rámci prebiehajúcej reformy 
regulačného rámca telekomunikačného sektora, ako aj budúcich právnych predpisov 
týkajúcich sa mediálneho sektora;

19. uznáva, že na jednej strane len malá časť tohto sektora vykazuje znalosti a skúsenosti na 
to, aby sa mohla uchádzať o podporu EÚ a využívať ju, zatiaľ čo na druhej strane 
úradníci zodpovední za poskytovanie finančných prostriedkov si neuvedomujú možnosti 
komunitných médií;

20. nabáda sektor k tomu, aby vo väčšej miere využíval projekty EÚ zamerané na 
poskytovanie finančných prostriedkov, ako je Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond, programy celoživotného vzdelávania a iné;

21. navrhuje, aby Komisia vytvorila európsku internetovú platformu na šírenie informácií, 
ktoré sú pre tento sektor užitočné a relevantné, s cieľom uľahčiť vzájomné prepojenie a 
výmenu najlepších postupov;

22. vyzýva Komisiu, aby viedla pravidelný dialóg s týmto sektorom na európskej úrovni 
vzhľadom na prínos komunitných médií k plneniu cieľov EÚ a aby podporovala účasť 
sektora v takýchto diskusiách;

23. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a vládam a parlamentom 
členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Definovanie komunitných médií

Cieľom tejto správy je stanoviť opatrenia na podporu komunitných alebo alternatívnych médií 
v Európe s cieľom zaručiť pluralitnejšie mediálne prostredie, kultúrnu rozmanitosť a jasne 
definovať tento sektor ako osobitnú kategóriu v rámci mediálneho sektora. Komunitné alebo 
alternatívne médiá (ďalej len „KM“) možno definovať takto:

KM sú médiá, ktoré sú neziskové a zodpovedné voči spoločenstvu, ktorému sa snažia 
slúžiť. Sú otvorené účasti členov spoločenstva na tvorbe obsahu. Ako také predstavujú 
popri komerčných a verejných médiách osobitnú kategóriu v rámci mediálneho sektora.

KM sa orientujú na špecifické cieľové skupiny. Ich úloha je jasne definovaná a realizuje sa 
primerane obsahu. V popredí je pritom sociálny prospech pre spoločnosť.

KM zabezpečujú súdržnosť, poskytujú identitu, podporujú spoločné črty a chránia kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť.

V KM väčšinou pôsobia angažovaní, kreatívni občania, ktorým záleží na sociálnych otázkach.

KM prispievajú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšenie mediálnej gramotnosti občanov tým, 
že budú priamo zapojení do tvorby a distribúcie obsahu.

2. Historické súvislosti a status quo

Činnosť KM bola po prvýkrát zaznamenaná v štyridsiatych rokoch v Latinskej Amerike ako 
protestné hnutie v bani na ťažbu cínu a ďalej sa rozvíjala v päťdesiatych rokoch v Severnej 
Amerike.

V západnej Európe sa KM objavili v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia a ich 
cieľom bolo poskytovanie alternatívneho obsahu v porovnaní s verejnoprávnymi vysielacími 
kanálmi, ktoré sa museli riadiť prísnymi štátnymi nariadeniami týkajúcimi sa obsahu. Vďaka 
liberalizácii, ku ktorej došlo v osemdesiatych rokoch 20. storočia, získali niektoré iniciatívy 
KM právne postavenie. Odvtedy získava tento sektor v rámci celej západnej Európy pomaly, 
ale isto čoraz väčšie uznanie.

V mnohých krajinách, ktoré vstúpili do Európskej únie v rokoch 2004 a 2007, však tento 
sektor zaznamenáva trochu odlišný vývoj. Hnutia za občianske práva využívajú ako nástroj 
prostestu proti autoritárskym vládam pirátske vysielanie. Príkladom je slovinské Rádio 
Student, ktoré bolo založené v roku 1969. Navyše v niektorých ďalších krajinách strednej 
Európy zohrávala významnú úlohu pri rozvoji hnutí v oblasti alternatívnych médií i cirkev. 
Napríklad v Poľsku bolo katolícke rádio v oblasti KM úzko prepojené s poľskou opozíciou, 
čo viedlo k zmenám v roku 1989.

Príchod internetu posunul tento sektor v priebehu niekoľkých uplynulých rokov do fázy, ktorú 
niektorí označujú ako „tretí vek komunitných médií“. KM sa o túto výzvu delia spolu 
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so všetkými ostatnými médiami.

3. Sociálny a kultúrny prospech

KM môžu slúžiť rôznym sociálnym a kultúrnym cieľom.

Úloha KM v rámci kultúrneho dialógu, sociálneho začlenenia a súdržnosti spoločenstiev

KM prispievajú k posilňovaniu identity špecifických záujmových spoločenstiev a zároveň 
umožňujú členom týchto spoločenstiev nadviazať kontakt s ostatnými spoločenskými 
skupinami. Môžu preto zohrávať kľúčovú úlohu pri podporovaní tolerancie a plurality v 
spoločnosti.

Príklad: V Londýne sú mladí ľudia, ktorí zanechali štúdium, a priaznivci futbalu zapojení 
do rozhlasového projektu na internete, ktorý je venovaný rôznym aspektom fanúšikovstva. 
Komentujú zápasy, robia interview s idolmi, čelia rasizmu, homofóbii a výtržníctvu 
a konfrontujú páchateľov s obeťami. Pracujú pritom pod vedením profesionálnych 
rozhlasových tvorcov jednej londýnskej univerzity. Projekt je podporovaný zo strany štátu, 
financovaný veľkým londýnskym futbalovým klubom a zverejnený na jeho domovskej 
stránke.

KM sú efektívnym prostriedkom na posilnenie sociálneho začlenenia a postavenia na miestnej 
úrovni. KM môžu umožniť znevýhodneným členom spoločenstva, aby sa stali aktívnymi 
účastníkmi spoločnosti a mohli sa zapájať do diskusií týkajúcich sa otázok, ktoré sú pre nich 
dôležité.

Príklad: Angel Radio (Spojené kráľovstvo) sa zameriava na starších občanov, ktorí ho i tvoria 
a ktorí sa snažia zohrávať aktívnejšiu úlohu v živote spoločenstva. Stanica vytvára množstvo 
obsahu, ktorý sa konkrétne zaoberá otázkami týkajúcimi sa starších občanov. Táto rozhlasová 
stanica sa pokúša rozprúdiť verejnú diskusiu o otázkach dôležitých pre túto cieľovú skupinu. 
Produkovala viacero CD pre miestne školy, ktoré sa usilujú zvýšiť informovanosť o otázkach, 
ako je zanedbávanie starších občanov, ako aj zlé fyzické a psychické zaobchádzanie s nimi.

KM pomáhajú občanom, aby si dokázali lepšie poradiť s novými výzvami, pretože osoby, 
ktoré takýmto výzvam čelia, sa prostredníctvom KM ľahšie nájdu.

Príklad: Nový začiatok v krajine, ktorej kultúru a jazyk človek nepozná, patrí ku každodennej 
skúsenosti mobilných občanov Európy. Každý takýto začiatok je ľahší, ak si človek môže 
vymeniť skúsenosti s ľuďmi zo svojej rodnej krajiny, ktorí majú rovnaký osud. 
Zodpovedajúce internetové stránky sú dobre fungujúcimi príkladmi KM.
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Komunitné médiá a mediálna gramotnosť

KM majú potenciál slúžiť ako nástroj na posilňovanie individuálnych zručností v povolaniach 
v rámci mediálneho prostredia. Odborné vzdelávanie v oblasti digitálnych a internetových 
zručností v súvislosti s činnosťou KM je zárukou mimoriadne užitočných a prenosných 
zručností. Pomôže to občanom nielen získať zamestnanie v mediálnom sektore, ale aj 
nadobudnúť sebaúctu a sebadôveru. Opäť tak získajú motiváciu učiť sa.

Komunitné médiá ako prepojenie medzi miestnymi spoločenstvami a miestnymi 
verejnými službami

KM môžu zvýšiť informovanosť občanov o existujúcich verejných službách a nabádať ich, 
aby tiež prispeli k tomu, aby verejné služby lepšie odrážali potreby spoločenstva. Miestne 
inštitúcie v oblasti verejných služieb môžu spolupracovať s KM s cieľom nadviazať kontakt 
s miestnym spoločenstvom.

Podpora miestneho tvorivého potenciálu

KM pôsobia ako katalyzátor miestnej kreativity a poskytujú umelcom a kreatívnym 
podnikateľom priestor na otestovanie nových myšlienok a koncepcií na verejnosti.

Príklad: Amsterdam Open Channel je iniciatívou v oblasti komunitnej televízie. TV relácie 
ako Hoekstreen Live ponúkajú avantgardné tvorivé programy. Hoekstreen Live je 12-
hodinová relácia, ktorá využíva participatívny prístup k talkshow, keďže kamera sa presúva 
z ruky do ruky každému, kto má záujem natáčať. Každý, kto sa chce zúčastniť, môže vstúpiť 
do štúdia a naživo prispieť do relácie. Relácia takisto experimentuje so zbližovaním internetu 
a vysielacích médií. Pracuje tu virtuálny televízny štáb, ktorý natáča a vysiela udalosti 
konajúce sa v „druhom živote“, čiže vo virtuálnom svete založenom na internete.

Pluralita médií a komunitné médiá

Pluralita médií je koncepciou, ktorá znamená, že občania majú prístup k širokej ponuke 
informačných zdrojov na širokej škále obsahov, ktoré im umožňujú vytvoriť si názor bez 
neprimeraného vplyvu jedného dominantného subjektu formujúceho názor. Ako taká sa 
považuje za dôležitý prvok demokratickej spoločnosti a preto je tiež zakotvená v článku 11 
Charty základných práv. KM prispievajú k posilňovaniu plurality médií, keďže ponúkajú 
dodatočné perspektívy k otázkam, ktoré sú stredobodom záujmu príslušného spoločenstva.

Príklad: La Maison des Media Libres je francúzska iniciatíva, ktorá zastrešuje štyri televízne 
iniciatívy KM v rámci jednej organizácie, a to s cieľom ponúknuť alternatívny pohľad na 
súčasné otázky, ako aj na sociálne a kultúrne problémy. Cieľom je zriadiť centrum pre 
alternatívne médiá, ktoré by zahŕňalo televíznu a rozhlasovú produkciu, vydávanie kníh, 
distribúciu filmov a činnosti súvisiace s filmom.

4. EÚ a KM

Komunikačná politika
V Bielej knihe o európskej komunikačnej politike sa jasne spomína právo na informácie, 
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sloboda prejavu, začlenenie, rozmanitosť a účasť, ktoré by mali usmerňovať politické 
rozhodovanie EÚ v tejto oblasti. Jednou z kľúčových zásad, ktoré sa vyzdvihujú v tejto bielej 
knihe, je bezprostredné riešenie problémov občanov na miestnej úrovni. O politických 
iniciatívach EÚ a ich účinkoch by sa malo diskutovať v miestnych súvislostiach 
každodenného života ľudí. KM by mohli pomáhať pri podporovaní občianskej účasti na 
verejnej diskusii a poskytnúť Komisii podporu pri vytváraní prepojení medzi problémami 
občanov a politikami EÚ. Aktívnejšia spolupráca s KM pôsobiacimi na miestnej úrovni 
by mohla byť pre Komisiu prostriedkom na začatie užšieho dialógu s občanmi.

Vzdelávanie a mediálna gramotnosť
V nedávnom oznámení Komisie o mediálnej gramotnosti sa uvádza, že „je takisto dôležité, 
aby občania lepšie chápali hospodársky a kultúrny aspekt médií a aby prebehla diskusia o 
tom, aké je pre európske hospodárstvo dôležité mať silné a konkurencieschopné médiá na 
globálnej úrovni, zabezpečujúce pluralitu a kultúrnu rozmanitosť“. KM jednoznačne 
prispievajú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšenie porozumenia občanov pre mediálny 
priemysel, najmä ich bezprostredným zapojením do vytvárania a distribúcie obsahu.

Pluralita médií
Komisia má v zámere zverejniť na začiatku roku 2009 oznámenie o ukazovateľoch plurality 
médií, ktoré bude reagovať na všeobecné obavy inštitúcií EÚ, že koncentrácia médií brzdí 
pluralitu a rozmanitosť médií. Toto oznámenie má byť sprevádzané verejnou konzultáciou. 
Táto konzultácia by mala zohľadňovať KM ako alternatívne riešenie „zdola nahor“, 
ktoré je určené na zvýšenie plurality médií.
Navyše aktívnejšia podpora KM zo strany členských štátov by mohla byť prostriedkom 
na zabezpečenie plurality médií.

5. Potreby sektora

Jednou z hlavných slabín, pokiaľ ide o pozíciu KM v Európe, je nedostatok právneho uznania 
v rámci mnohých vnútroštátnych právnych systémov. Jedným z pozitívnych príkladov je 
Spojené kráľovstvo, kde sú KM z právneho hľadiska uznané popri súkromných a komerčných 
médiách. Naopak EÚ sa doteraz o KM ako o osobitnej forme médií nezmieňovala, ale 
používala len výraz „poskytovatelia verejných a komerčných mediálnych služieb“.

Žiadny z relevantných právnych textov sa nevenuje pojmu KM.

Za týchto podmienok sú KM vystavené ťažkej situácii.

Oficiálne uznané právne postavenie je dôležité na rozvoj KM. Umožňuje sektoru zvýšiť profil 
medzi tvorcami politiky a nadviazať kontakt s potenciálnymi zadávateľmi reklamy alebo 
subjektmi poskytujúcimi finančné prostriedky.

Na základe platných predpisov by mali členské štáty využívať možnosť definovať tzv. 
povinnosti prenosu („must carry“) vo svojich vnútroštátnych právnych systémoch s cieľom 
zahrnúť KM. Povinnosti prenosu musia byť primerané v kontexte jasne definovaných cieľov 
všeobecného záujmu. Tieto ciele zahŕňajú okrem iného slobodu prejavu, pluralitu médií, 
kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a sociálne začlenenie.



PR\712949SK.doc 11/11 PE402.919v01-00

SK

Vnútroštátne orgány môžu využiť kultúrnu rozmanitosť a pluralitu médií na posúdenie toho, 
či je potrebné, aby prevádzkovatelia zahrnuli do svojich sietí osobitné vysielacie služby. 
V digitálnom prostredí je takisto dôležité zabezpečiť, aby nástroje, ako sú elektronickí 
programoví sprievodcovia (Electronic Programming Guides), zahŕňali vo svojich zoznamoch 
dostupné KM. Preto by mali EÚ a regulačné orgány členských štátov venovať pozornosť 
týmto pojmom s cieľom zdôvodniť prideľovanie rádiových frekvencií komunitným 
médiám a ich začlenenie do digitálneho prostredia, a to aj po prechode na digitálne 
vysielanie.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že náklady na prechod z analógového na digitálne 
vysielanie prinášajú výrazne zaťaženie pre aktivity KM.

6. Financovanie komunitných médií

Finančné zdroje KM sa môžu značne líšiť, vo všeobecnosti sú však skôr nedostatočné. 
Financovanie EÚ môže byť dôležitým zdrojom príjmu. Vzhľadom na to, že tento sektor je 
rôznorodý a výhody KM sú všeobecne rozšírené, sektor môže profitovať z celej škály 
finančných zdrojov EÚ, ako sú Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, 
programy celoživotného vzdelávania a iné.

Len menšia časť sektora má však poznatky a skúsenosti na to, aby sa mohla uchádzať o 
podporu EÚ a využívať ju. Na druhej strane, úradníci zodpovední za poskytovanie finančných 
prostriedkov si takisto neuvedomujú šírku možností KM.

Existuje teda priestor na rozsiahlejšiu integráciu koncepcie KM do podporných akcií EÚ.
Informácie o uplatňovaní súčasného financovania zo strany EÚ by sa mali šíriť 
prostredníctvom európskeho zdroja na báze interentu určeného pre KM.

7. Organizácia a zastúpenie sektora na úrovni EÚ

Absencia akejkoľvek zmienky o KM v dokumentoch EÚ je jasným signálom toho, že sektoru 
chýbajú prepojenia so zákonodarnými subjektmi a správou na európskej úrovni.

Prebiehajúca revíza európskych telekomunikačných pravidiel by bola pre tento sektor 
významnou príležitosťou na vyjadrenie názoru a zapojenie sa do diskusie. To isté platí pre 
plánované verejné konzultácie o ukazovateľoch plurality médií. Prínos KM k plneniu cieľov 
EÚ je pre Komisiu vhodným argumentom na posúdenie podpory účasti tohto sektora na 
diskusiách na európskej úrovni.
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