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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изказва убеждението си, че една плуралистична медийна система представлява 
основно изискване за по-нататъшното съществуването на демократичния 
европейски обществен модел,

2. установява, че европейското медийно пространство е подложено на усилено 
сближаване, както по отношение на медиите, така и по отношение на пазара;

3. подчертава, че концентрацията на собственост в медийната система създава среда, 
подкрепяща монополизацията на пазара за рекламна дейност, въвежда бариери за 
навлизането на нови участници на пазара и също така води до еднообразие по 
отношение на медийното съдържание;

4. посочва, че развитието на медийната система все повече се ръководи от стремеж 
към печалба и че по тази причина обществени, политически или икономически 
процеси както и стойностите, залегнали в журналистическите кодекси на поведение, 
не са защитени в достатъчна степен; счита по тази причина, че конкурентното право 
трябва да се свърже с медийното право, за да се гарантират достъпа, конкуренцията 
и качеството и да се избегнат конфликти на интереси между концентрацията на 
собственост в областта на медиите и политическата власт, които са пагубни за 
свободната конкуренция, равните условия и плурализма;

5. по тази причина призовава за осигуряване на равновесие между обществените и 
частните радио- и телевизионни оператори – в тези страни-членки, в които 
понастоящем съществуват обществени радио-и телевизионни оператори – и за 
гарантиране на взаимовръзката между конкурентното и медийното право, за да се 
укрепи медийният плурализъм ; подчертава, че обществените радио- и 
телевизионни оператори също така все-повече се ръководят от стремеж към 
печалба, като това често повдига въпроси относно подходящото използване на 
обществените фондове;

6. счита, че основната цел на публичните органи би следвало да бъде създаването на 
условия (включително за обществените медии), осигуряващи високо равнище на 
качество на медиите, гарантиращи медийното многообразие и пълната 
независимост на журналистите;

7. призовава за предприемане на мерки за повишаване на конкурентоспособността на 
европейските медийни концерни, с цел да бъде даден важен принос за 
икономическия растеж, като тези мерки бъдат подкрепяни и чрез повишаване на 
равнището на осведоменост и на познанията по икономически и финансови въпроси 
сред гражданите;

8. подчертава засилващото се влияние в Европейския съюз, особено в новите държави-
членки, на инвеститори в областта на медиите от трети държави;
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9. призовава за последователно прилагане на конкурентното право на европейско и 
национално равнище с цел да се осигури висока интензивност на конкуренцията и 
достъп до пазара за нови участници в конкуренцията; 

10. счита, че европейското конкурентно право е допринесло за ограничаване на 
медийната концентрация; подчертава обаче значението на независимия контрол 
върху медиите от страна на държавите-членки и настоятелно призовава, за тази цел 
регулирането на медиите на национално равнище да бъде ефективно, ясно, 
прозрачно и на високо равнище;

11. приветства намерението на Комисията да разработи конкретни показатели за 
измерване на медийния плурализъм в Европейския съюз;

12. призовава за разработване и на други показатели за наблюдение на медийната 
система освен медийния плурализъм, които да служат за критерии за анализ на 
медиите, като обхващат насочеността по отношение на демокрацията, правовата 
държава, правата на човека и на малцинствата, както и професионалните кодекси за 
поведение на журналистите;.

13. счита, че правилата относно медийната концентрация би трябвало да регулират не 
само собствеността върху медийното съдържание и производството на медийно 
съдържание, но също така и (електронните) средства и механизми за достъп и 
разпространяване на съдържание по Интернет, като например търсещи машини.
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