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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa konvint li sistema ta' midja pluralistika hija rekwiżit fundamentali biex jiġi 
ppreservat mudell ta' soċjetà demokratiku Ewropew;

2. Jinnota li x-xenarju Ewropew tal-midja huwa suġġett għal konverġenza li qiegħda tagħmel 
progress, kemm fir-rigward tal-midja kif ukoll is-suq;

3. Jenfasizza li l-konċentrazzjoni tas-sjieda tas-sistema tal-midja toħloq ambjent li 
jiffavorixxi l-monopolizzazzjoni tas-suq tar-reklami, tintroduċi ostakoli għall-aċċess ta' 
parteċipanti ġodda fis-suq u twassal ukoll għall-uniformità tal-kontenut tal-midja;

4. Jinnota li l-iżvilupp tas-sistema tal-midja dejjem aktar qed jitmexxa mill-interess tal-
profitti u li, għalhekk, il-proċessi politiċi, ekonomiċi jew dawk relatati mas-soċjetà, jew il-
valuri espressi fil-kodiċi ta' kondotta tal-ġurnalisti, mhumiex salvagwardjati biżżejjed; 
jikkunsidra, għalhekk, li l-liġi tal-kompetizzjoni  u l-liġi tal-midja għandhom ikunu 
interkonnessi, sabiex ikunu garantiti l-aċċess, il-kompetizzjoni u l-kwalità u biex jiġu 
evitati konflitti ta' interess bejn il-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-midja u l-poter politiku, li 
huma ta' ħsara għall-kompetizzjoni ħielsa, għal kundizzjonijiet ugwali u għall-pluraliżmu;

5. Jitlob, għalhekk, għal bilanċ kemm bejn ix-xandara pubbliċi u privati - f'dawk l-Istati 
Membri fejn jeżisti xandir pubbliku fil-preżent - u sabiex ir-rabta reċiproka bejn il-liġi tal-
kompetizzjoni u l-liġi tal-midja tkun iggarantita sabiex tissaħħaħ il-pluralità tal-midja; 
jenfasizza li x-xandara tal-midja pubblika wkoll huma kkontrollati mill-interess tal-
profitti, u spiss iqumu kwistjonijiet relatati ma' l-użu xieraq ta' fondi pubbliċi;

6. Jemmen li l-objettivi prinċipali ta' l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu li joħolqu 
kundizzjonijiet li jiżguraw livell għoli ta' kwalità tal-midja (inklużi dawk tal-midja 
pubblika), li jiżguraw id-diversità tal-midja u jiggarantixxu l-indipendenza sħiħa tal-
ġurnalisti;

7. Jitlob għal miżuri li jtejbu l-kompetittività tal-kumpaniji tal-midja Ewropej sabiex jagħtu 
kontribut sinifikattiv lit-tkabbir ekonomiku, li għandu jitrawwem ukoll permezz ta' żieda 
fil-livell ta' kuxjenza u għarfien ta' l-aspetti ekonomiċi u finanzjarji fost iċ-ċittadini;

8. Jenfasizza l-influwenza dejjem tiżdied ta' investituri tal-midja minn pajjiżi terzi fl-Unjoni 
Ewropea speċjalment fl-Istati Membri ġodda;

9. Jitlob għal applikazzjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni fil-livell 
Ewropew u nazzjonali, sabiex ikunu ggarantiti livell għoli ta' kompetizzjoni u aċċess għas-
suq għal kompetituri ġodda; 

10. Huwa tal-fehma li l-liġi Ewropea tal-kompetizzjoni għenet għal-limitazzjoni tal-
konċentrazzjoni tal-midja; madankollu jenfasizza l-importanza ta' midja indipendenti bis-
superviżjoni ta' l-Istat Membru u jħeġġeġ, għal dan il-għan, li r-regolazzjoni tal-midja fil-
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livell nazzjonali tkun effettiva, ċara, trasparenti u ta' standard għoli;

11. Jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex toħloq indikaturi speċifiċi biex tiġi 
evalwata l-pluralità tal-midja fl-Unjoni Ewropea;

12. Jitlob li jiġu stabbiliti indikaturi oħra, apparti l-pluralità tal-midja, bħala kriterji biex tiġi 
studjata l-midja; dawn għandhom ikunu orjentati lejn id-demokrazija, il-liġi ta' l-istat, id-
drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi u kodiċi ta' kondotta professjonali għall-
ġurnalisti.

13. Jikkunsidra li r-regoli dwar il-konċentrazjoni tal-midja għandhom jirregolaw mhux biss is-
sjieda u l-produzzjoni tal-kontenut tal-midja, iżda wkoll il-kanali u l-mekkaniżmi 
(elettroniċi) għall-aċċess u t-tixrid tal-kontenut fuq l-internet, bħalma huma l-magni ta' 
tiftix.
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