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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je pevne presvedčený, že pluralitný mediálny systém je základom pretrvania 
demokratického európskeho modelu spoločnosti;

2. konštatuje, že európske mediálne prostredie podlieha pokračujúcej konvergencii tak 
z mediálneho, ako aj trhového hľadiska;

3. zdôrazňuje, že koncentrácia vlastníctva mediálneho systému vytvára prostredie priaznivé 
pre monopolizáciu trhu s reklamou, zavádza prekážky pre vstup nových účastníkov trhu 
a vedie aj k uniformite mediálneho obsahu;

4. upozorňuje, že vývoj mediálnych systémov sa vo zvýšenej miere orientuje na zisk, a teda 
náležite nezohľadňuje spoločenské, politické ani hospodárske procesy, ani hodnoty 
vyjadrené v etickom kódexe novinárov; domnieva sa preto, že predpisy pre hospodársku 
súťaž sa musia skĺbiť s mediálnym zákonom, aby sa tak zabezpečil prístup, hospodárska 
súťaž a kvalita a predišlo sa konfliktom záujmov medzi koncentráciou vlastníctva médií 
a politickou silou, ktoré majú zhubný vplyv na slobodnú hospodársku súťaž, 
a rovnocennými podmienkami a pluralitou;

5. žiada preto o vyváženosť verejnoprávnych a súkromných vysielacích staníc – v tých 
členských štátoch, v ktorých verejnoprávne vysielacie stanice v súčasnosti existujú, 
a zaručenie vzájomného prepojenia právnych predpisov o hospodárskej súťaži 
s mediálnym zákonom v záujme posilnenia plurality médií; zdôrazňuje, že verejnoprávne 
vysielacie stanice sa tiež vo zvýšenej miere orientujú na zisk, čo často vyvoláva otázky 
týkajúce sa vhodného využívania verejných financií;

6. je presvedčený, že hlavným cieľom orgánov verejnej moci by malo byť vytváranie 
podmienok, ktoré zabezpečia vysokú úroveň kvality médií (vrátane kvality 
verejnoprávnych médií), ich rôznorodosť a zaručia úplnú nezávislosť novinárov;

7. požaduje opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti európskych mediálnych 
koncernov s cieľom významne prispieť k hospodárskemu rastu, ktorého rozvoj podporí aj 
zvyšovanie povedomia a znalostí občanov o hospodárskych a finančných otázkach;

8. zdôrazňuje rastúci vplyv mediálnych investorov z tretích krajín v Európskej únii, najmä 
v nových členských štátoch;

9. žiada dôsledné uplatňovanie ustanovení právnych predpisov upravujúcich hospodársku 
súťaž na európskej a národnej úrovni s cieľom zabezpečiť intenzívnu hospodársku súťaž 
a prístup na trh pre nových účastníkov hospodárskej súťaže; 

10. zastáva názor, že európske právne predpisy upravujúce hospodársku súťaž sa podieľajú na 
obmedzovaní koncentrácie médií; napriek tomu zdôrazňuje význam nezávislého dohľadu 
nad médiami zo strany členských štátov a na tento účel naliehavo žiada, aby regulácia 
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médií na národnej úrovni bola účinná, jasná, transparentná a na vysokej úrovni;

11. víta úmysel Komisie vypracovať konkrétne ukazovatele hodnotenia plurality médií 
v Európskej únii;

12. požaduje, aby sa okrem hodnotenia plurality médií vypracovali aj ďalšie ukazovatele ako 
kritériá posudzovania médií, ktoré by sa zameriavali na demokraciu, zásady právneho 
štátu, ako aj na ľudské práva, práva menšín a etický kódex novinárov;

13. domnieva sa, že pravidlá pre koncentráciu médií by nemali upravovať len vlastníctvo 
a produkciu mediálneho obsahu, ale aj (elektronické) spôsoby a mechanizmy prístupu 
k internetovému obsahu a jeho šíreniu, napríklad internetové vyhľadávače.



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

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 8.4.2008

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

34
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, 
Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian 
Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Kurt Joachim Lauk, 
Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, 
Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, 
Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, 
Bilyana Ilieva Raeva, Kristian Vigenin

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Tobias Pflüger


	716770sk.doc

