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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. jest przekonana, że pluralistyczny system mediów jest zasadniczym warunkiem dalszego 
istnienia demokratycznego europejskiego modelu społeczeństwa;

2. uważa, że europejski krajobraz mediów podlega postępującemu procesowi ujednolicenia 
zarówno w zakresie mediów jak i rynków.

3. podkreśla, że koncentracja własności systemu mediów tworzy otoczenie sprzyjające 
monopolizacji rynku reklamowego, wprowadza bariery utrudniające wchodzenie na rynek 
dla nowych podmiotów oraz prowadzi do ujednolicenia treści medialnych; 

4. zauważa, że rozwój systemu mediów napędzany jest coraz częściej chęcią zysku i że w 
związku z tym procesy społeczne, polityczne lub gospodarcze, czy też wartości ujęte w 
kodeksach etyki dziennikarskiej nie są należycie zagwarantowane; stwierdza zatem, że 
prawo konkurencji musi być ściśle powiązane z prawem w zakresie mediów, aby 
zapewnić dostępność, konkurencję i dobrą jakość oraz uniknąć konfliktów między 
koncentracją własności mediów a władzami politycznymi, z uwagi na to że konflikty te 
szkodzą wolnej konkurencji, równym regułom gry i pluralizmowi;

5. domaga się zatem zapewnienia równowagi między nadawcami publicznymi i prywatnymi 
– w tych państwach członkowskich, w których istnieją nadawcy publiczni – oraz ścisłego 
powiązania prawa konkurencji i prawa w zakresie mediów w celu wzmocnienia
pluralizmu w mediach; podkreśla, że nadawcy publiczni również w coraz większym 
stopniu kierują się chęcią zysku, wskutek czego powstają wątpliwości co do właściwego 
wykorzystywania środków publicznych;

6. uważa, że głównym celem władz publicznych powinno być stworzenie warunków, które 
zapewnią wysoki poziom jakości mediów (włącznie z mediami publicznymi), zabezpieczą 
różnorodność mediów oraz zagwarantują całkowitą niezależność dziennikarzy; 

7. domaga się działań na rzecz poprawy konkurencyjności europejskich koncernów 
medialnych, aby w ten sposób istotnie kształtować wzrost gospodarczy, który należy 
wspierać również poprzez zwiększanie świadomości i wiedzy obywateli na temat kwestii 
ekonomiczno-finansowych;

8. podkreśla rosnący wpływ inwestorów z sektora medialnego z państw trzecich w Unii 
Europejskiej, w szczególności w nowych państwach członkowskich;

9. wzywa do konsekwentnego stosowania przepisów prawa konkurencji na poziomie 
europejskim i krajowym w celu zagwarantowania wysokiego poziomu konkurencyjności 
oraz umożliwienia nowym konkurentom wejścia na rynek; 

10. uważa, że europejskie prawo konkurencji przyczyniło się do ograniczenia koncentracji 
mediów; podkreśla jednak znaczenie niezależnej kontroli mediów przez państwa 
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członkowskie i wzywa w związku z tym do zapewnienia skuteczności, jasności, 
przejrzystości i wysokiego poziomu krajowych przepisów w zakresie mediów;

11. przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji, która chce opracować specjalne wskaźniki do 
oceny pluralizmu mediów w Unii Europejskiej;

12. zwraca się o sporządzenie dalszych wskaźników – wykraczających poza kwestię 
pluralizmu mediów – służących do badania systemu mediów i obejmujących zagadnienia 
związane z demokracją, praworządnością, prawami człowieka, prawami mniejszości oraz 
kodeksami etyki dziennikarskiej;

13. uważa, że zasady dotyczące koncentracji mediów powinny obejmować nie tylko własność 
i produkcję treści medialnych, lecz także kanały (elektroniczne) i mechanizmy dostępu do 
treści i ich rozpowszechniania w Internecie, takie jak wyszukiwarki.
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