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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är övertygat om att ett pluralistiskt mediesystem är en grundläggande 
förutsättning för den demokratiska europeiska samhällsmodellens fortlevnad.

2. Europaparlamentet konstaterar att det pågår en fortskridande likriktning av det europeiska 
medielandskapet, både när det gäller medierna och marknaderna.

3. Europaparlamentet pekar på att ägarkoncentrationen i mediesystemet skapar en miljö som 
främjar en monopolisering av annonsmarknaden, inför hinder mot nya aktörer att ta sig in 
på marknaden och även leder till ett likformigt medieinnehåll.

4. Europaparlamentet konstaterar att mediesystemens utveckling i allt högre grad drivs av 
vinstintresset och att samhällsfrågor och politiska och ekonomiska processer, och
värderingarna i uppförandekoden för journalister, inte beaktas och bevakas i tillräcklig 
grad. Parlamentet anser därför att konkurrenslagstiftningen måste kopplas till 
medielagstiftningen för att garantera tillgång, konkurrens och kvalitet, undvika 
intressekonflikter mellan koncentration av ägande av medier och politisk makt, vilken är 
skadlig för den fria konkurrensen, samt innebära samma spelregler för alla och mångfald.

5. Europaparlamentet efterlyser därför både en balans mellan public service och privata 
sändare – i de medlemsstater där offentliga sändarföretag finns idag – och att en 
sammankoppling mellan konkurrens- och medielagstiftningen garanteras för att stärka 
mångfalden i media. Parlamentet betonar att offentliga sändarföretag också i allt högre 
utsträckning drivs av vinsttänkande vilket ofta aktualiserar frågor om tillbörlig 
användning av offentliga medier.

6. Europaparlamentet anser att huvudmålet för offentliga myndigheter bör vara att skapa 
förutsättningar som åstadkommer en hög nivå mediekvalitet (inbegripet offentliga 
medier), säkerställer mediemångfald och garanterar journalisternas fulla oberoende.

7. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att öka konkurrenskraften hos europeiska 
mediekoncerner vilket vore ett viktigt bidrag till den ekonomiska tillväxten som kan 
främjas även genom höjning av medvetandet och kunskapen om ekonomiska och 
finansiella frågor bland medborgarna.

8. Europaparlamentet pekar på det växande inflytandet från medieinvesterare från tredje land 
i Europeiska unionen, i synnerhet i de nya medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet efterlyser en konsekvent användning av konkurrenslagstiftningen på 
europeisk och nationell nivå för att säkerställa hög konkurrens och möjligheten för nya 
aktörer att ta sig in på marknaden.

10. Europaparlamentet anser att EU:s konkurrenslagstiftning har bidragit till att begränsa 
mediekoncentrationen. Parlamentet vill dock även framhålla vikten av att 
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medlemsstaterna utövar egen mediekontroll och kräver därför att medieregleringen på 
nationell nivå ska vara effektiv, tydlig, öppen och förstklassig.

11. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att utarbeta särskilda indikatorer för 
att mäta mediemångfalden.

12. Europaparlamentet kräver man utöver mediemångfald även ska utarbeta nya indikatorer 
som kriterier för att analysera medierna, och att dessa omfattar demokrati, rättssäkerhet, 
mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter och uppförandekoder för journalister.

13. Europaparlamentet menar att bestämmelserna om mediekoncentration bör styra inte bara 
ägande och produktion av medieinnehållet utan även (elektroniska) kanaler och 

mekanismer för tillgång till och spridning av innehåll på Internet, som t.ex. sökmotorer.



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 8.4.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

34
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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 och Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

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

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Tobias Pflüger


	716770sv.doc

