
AD\716770LV.doc PE400.630v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Ekonomikas un monetārā komiteja

2007/2253(INI)

9.4.2008

ATZINUMS
Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Kultūras un izglītības komitejai

par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un plurālismu Eiropas Savienībā
(2007/2253(INI))

Atzinumu sagatavoja: Jorgo Chatzimarkakis



PE400.630v02-00 2/5 AD\716770LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\716770LV.doc 3/5 PE400.630v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ir pārliecināts, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir viens no svarīgākajiem 
priekšnoteikumiem demokrātiska Eiropas sabiedrības modeļa pastāvēšanai;

2. norāda, ka visi Eiropas plašsaziņas līdzekļi ir pakļauti progresējošai konverģencei, un tas 
attiecas gan uz visiem plašsaziņas līdzekļiem nozares aspektā, gan arī tirgus aspektā;

3. uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu sistēmas īpašuma tiesību koncentrēšanās rada vidi, kurā 
tiek monopolizēts reklāmas tirgus, ieviesti šķēršļus jaunu tirgus dalībnieku piekļuvei un 
izraisīta plašsaziņas līdzekļu satura vienveidība;

4. norāda, ka plašsaziņas līdzekļu sistēmas attīstību arvien lielākā mērā ietekmē orientēšanas 
uz peļņas gūšanu un ka tādēļ tajos pietiekamā mēra netiek atspoguļoti sabiedriskie, 
politiskie un ekonomiskie procesi, kā arī nav pietiekami nodrošinātas vērtības, kas 
izklāstītas žurnālistu rīcības kodeksos; tādēļ uzskata, ka ir nepieciešams sasaistīt 
konkurences tiesības ar plašsaziņas līdzekļus reglamentējošiem tiesību aktiem, lai 
nodrošinātu piekļuvi, konkurenci un kvalitāti un izvairītos no interešu konfliktiem, kas
rodas īpašumtiesību koncentrēšanas un politiskās varas īstenošanas rezultātā un kuri 
neveicina brīvu konkurenci, līdzvērtīgus konkurences apstākļus un plurālismu;

5. tādēļ prasa gan nodrošināt līdzsvaru starp publiskajām un privātajām raidsabiedrībām 
(dalībvalstīs, kurās pašlaik ir publiskās raidsabiedrības), gan arī garantēt konkurences 
tiesību un plašsaziņas līdzekļus reglamentējošo tiesību aktu sasaistīšanu, lai stiprinātu 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu; uzsver, ka plašsaziņas līdzekļu publiskās raidsabiedrības 
arī arvien vairāk ietekmē orientēšanās uz peļņas gūšanu, bieži radot šaubas par publiskā 
finansējuma atbilstīgu izmantošanu;

6. uzskata, ka valsts iestāžu galvenais uzdevums ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu 
plašsaziņas līdzekļu augsta līmeņa kvalitāti (arī attiecībā uz publiskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem), garantētu plašsaziņas līdzekļu dažādību un žurnālistu pilnīgu neatkarību;

7. pieprasa pasākumu īstenošanu, lai uzlabotu Eiropas plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu grupu 
konkurētspēju, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā izaugsmē, ko arī 
sekmētu iedzīvotāju izpratnes un zināšanu līmeņa uzlabošanās par ekonomikas un finanšu 
jautājumiem;

8. uzsver, ka Eiropas Savienībā attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem pieaug ieguldītāju 
ietekme no trešām valstīm, īpaši tas vērojams jaunajās dalībvalstīs;

9. pieprasa konkurences tiesību noteikumu konsekventu piemērošanu gan Eiropas, gan 
valstu līmenī, lai nodrošinātu lielu konkurences intensitāti un jaunu konkurentu piekļuvi 
tirgum; 

10. uzskata, ka Eiropas konkurences tiesības ir sekmējušas plašsaziņas līdzekļu koncentrācijas 
ierobežošanu; tomēr uzsver, cik svarīga ir neatkarīga dalībvalstu uzraudzība pār 



PE400.630v02-00 4/5 AD\716770LV.doc

LV

plašsaziņas līdzekļiem un tālab pieprasa, lai plašsaziņas līdzekļu regulēšana valsts līmenī 
būtu iedarbīga, skaidra, pārredzama un atbilstu augstiem standartiem;

11. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izstrādāt konkrētus rādītājus, kurus izmantojot var 
novērtēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu Eiropas Savienībā;

12. pieprasa, lai papildus plašsaziņas līdzekļu plurālisma vērtēšanai tiktu izstrādāti arī kritēriji 
plašsaziņas līdzekļu sistēmas analīzei, tostarp ņemot vērā to attieksmi pret demokrātiju, 
tiesiskumu, cilvēktiesībām un minoritāšu tiesībām, kā arī pret žurnālistu profesionālo 
disciplīnu;

13. uzskata, ka noteikumiem par plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanos jāregulē ne tikai 
īpašuma tiesības un plašsaziņas līdzekļu satura producēšana, bet arī piekļuves 
(elektroniskos) līdzekļi un mehānismi un satura izplatīšana internetā, piemēram, 
meklētājprogrammas.
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