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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at et pluralistisk mediesystem er en grundlæggende forudsætning for 
opretholdelsen af den demokratiske europæiske samfundsmodel;

2. konstaterer, at det europæiske medielandskab er underkastet en vedvarende konvergens
både i medie- og markedsoverskridende henseende;

3. understreger, at koncentrationen af medieejerskab betyder, at monopolisering af 
reklamemarkedet fremmes, at nye aktører hindres adgang til markedet, og at 
medieindholdet bliver ensartet;

4. konstaterer, at mediesystemets udvikling i stigende grad er styret af profitorientering, og 
at samfundsmæssige, politiske eller økonomiske processer og de værdier, der gives udtryk 
for i journalisters adfærdskodekser, derfor ikke bliver beskyttet i behørigt omfang, mener 
derfor, at konkurrencelovgivningen bør være tæt forbundet med medielovgivningen, 
således at adgang, konkurrence og kvalitet sikres, og interessekonflikter mellem 
koncentrationen af medieejerskab og den politisk magt undgås, idet det skader den frie 
konkurrence og hindrer lige vilkår og pluralisme;

5. kræver derfor, at der både sikres balance mellem de offentlige og private tv-selskaber - i 
de medlemsstater, hvor der eksisterer offentlige tv-selskaber - og at der sikres en tæt 
forbindelse mellem konkurrence- og medielovgivningen med henblik på at styrke 
pluraliteten i medierne; understreger, at offentlige tv-selskaber også i stigende grad er 
styret af profitorientering, hvilket ofte medføre tvivl om, hvorvidt de offentlige midler er 
blevet brugt på hensigtsmæssig vis;

6. mener, at de offentlige myndigheders væsentligste mål bør være at skabe de rette 
betingelser for kunne sikre, at medierne er af høj kvalitet (herunder de offentlige medier), 
at der er mangfoldighed i medierne, og at journalisternes fulde uafhængighed sikres;

7. kræver foranstaltninger til forbedring af de europæiske mediekoncerners konkurrenceevne 
for at yde et vigtigt bidrag til den økonomiske vækst, blandt andet ved at øge bevidstheden 
og udbrede viden om økonomiske og finansielle emner blandt borgerne;

8. understreger, at medieinvestorer fra tredjelande har større og større indflydelse i EU, 
navnlig i de nye medlemsstater;

9. kræver en konsekvent anvendelse af bestemmelserne i konkurrencelovgivningen på 
europæisk og nationalt plan med henblik på at tilvejebringe en høj konkurrenceintensitet 
og sikre nye markedsaktørers adgang til markedet;

10. mener, at den europæiske konkurrencelovgivning har bidraget til en begrænsning af 
mediekoncentrationen; understreger imidlertid betydningen af en selvstændig 
mediekontrol i medlemsstaterne og mener derfor, at medielovgivningen på nationalt plan 
bør være effektiv, klar, gennemsigtig og af høj standard;
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11. glæder sig over Kommissionens planer om at udarbejde konkrete indikatorer til måling af 
mediepluraliteten i EU;

12. kræver, at der ud over indikatorer til måling af mediepluraliteten også udarbejdes andre 
indikatorer til analyse af medierne, blandt andet hvad angår demokrati, retsstatsprincippet,
menneskerettigheder og mindretalsrettigheder samt professionelle adfærdskodeks for 
journalister;

13. mener, at bestemmelserne vedrørende mediekoncentration ikke blot bør gælde for 
ejerskab og produktion af medieindhold, men også for (elektroniske) kanaler og 
mekanismer for adgang til og udbredelse af indhold på internettet, f.eks. søgemaskiner.
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