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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je trdno prepričan, da je pluralističen sistem medijev bistveni pogoj za nadaljnji obstoj 
demokratičnega evropskega modela družbe;

2. ugotavlja, da na evropskem medijskem področju poteka postopna konvergenca tako z 
vidika medijev kot tudi trgov;

3. poudarja, da koncentracija lastništva medijskih sistemov ustvarja okolje, naklonjeno 
monopolizaciji oglaševalskega trga, postavlja ovire za vstop novih akterjev na trg in vodi 
tudi k enoličnosti medijskih vsebin;

4. opozarja, da razvoj medijskih sistemov vedno bolj temelji na pridobivanju dobička in zato 
družbeni, politični ali gospodarski procesi ali vrednote, izraženi v novinarskih kodeksih 
ravnanja, niso ustrezno zaščiteni; zato meni, da se mora zakonodaja o konkurenci 
povezovati z medijsko zakonodajo, da bi se zagotovilo dostop, konkurenco in kakovost ter 
bi se izognili navzkrižju interesov med koncentracijo lastništva medijev in politično 
oblastjo, kar škodi prosti konkurenci, enakim pogojem in pluralizmu; 

5. zato poziva k ravnovesju med javno in zasebno radiotelevizijo v tistih državah članicah, 
kjer javna radiotelevizija obstaja, in k zagotavljanju povezanosti zakonodaje o konkurenci 
in medijske zakonodaje z namenom krepitve pluralnosti medijev; poudarja, da tudi javna 
radiotelevizija vse bolj temelji na pridobivanju dobička, kar pogosto sproža vprašanja o 
ustrezni rabi javnih sredstev;

6. meni, da bi moral biti glavni cilj javnih organov ustvarjanje pogojev, ki zagotavljajo 
visoko kakovost medijev (vključno s pogoji za javne medije), medijsko raznolikost in 
popolno neodvisnost novinarjev;

7. poziva k sprejetju ukrepov za večjo konkurenčnost evropskih medijskih podjetij, da bi 
pomembno prispevali k gospodarski rasti, ki naj se spodbuja tudi preko boljše 
osveščenosti in znanja državljanov o gospodarskih in finančnih temah;

8. izpostavlja vedno večji vpliv medijskih investitorjev iz tretjih držav v Evropski uniji, 
zlasti v novih državah članicah;

9. poziva k dosledni uporabi določb konkurenčnega prava na evropski in nacionalni ravni, da 
bi okrepili konkurenco ter novim akterjem zagotovili dostop na trg; 

10. meni, da je evropsko konkurenčno pravo prispevalo k omejitvi koncentracije medijev; 
vseeno poudarja pomen neodvisnega nadzora držav članic nad mediji in v ta namen 
poziva, naj bo urejanje medijev na nacionalni ravni učinkovito, jasno, pregledno in na 
ravni visokih standardov;

11. pozdravlja namen Komisije, da pripravi specifične kazalce za merjenje pluralnosti 
medijev v Evropski uniji;
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12. poziva, da je treba poleg medijske pluralnosti oblikovati nadaljnje kazalce za analiziranje 
medijev, vključno z usmerjenostjo glede demokracije, pravne države, človekovih pravic in 
pravic manjšin in novinarskimi kodeksi ravnanja;

13. meni, da bi morala pravila o koncentraciji medijev poleg lastništva in proizvajanja 
medijskih vsebin urejati tudi (elektronske) kanale in mehanizme dostopa in razširjanja 
vsebin na internetu, na primer iskalnike.
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