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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet ved flere lejligheder har udtrykt ønske om, at 
Kommissionen indfører en stabil retlig ramme både inden for mediesektoren og i 
informationssamfundet som helhed for at sikre et ensartet niveau for beskyttelse af 
pluralisme i medlemsstaterne og for at give operatørerne mulighed for at udnytte de 
muligheder, som det indre marked rummer,

B. der henviser til, at mediepluralisme er en vigtig søjle i ytrings- og informationsfriheden, 
der er fastlagt i artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, 

C. der henviser til, at begrebet mediepluralisme, som Kommissionen også understreger det i 
sit arbejdsdokument, ikke kan begrænses til problemet med koncentration af 
ejendomsretten inden for sektoren, men ligeledes rejser spørgsmål vedrørende offentlige 
radio- og tv-selskaber, politisk indflydelse, økonomisk konkurrence, kulturel diversitet, 
udvikling af nye teknologier, åbenhed og arbejdsvilkårene for journalister i EU,

D. der henviser til, at forskellene i national lovgivning vedrørende mediekoncentration har en 
negativ indflydelse på det indre markeds funktion, hvilket Europa-Parlamentet har gjort 
opmærksom på siden 1995, og at disse konsekvenser bør afhjælpes med et direktiv om 
harmonisering af de nationale bestemmelser i medfør af EF-traktatens artikel 95,

E. der henviser til, at det grundlæggende princip, der består i at sende og at blive informeret 
frit, i praksis ofte støder på indblanding fra offentlige myndigheders side,

F. der henviser til, at de offentlige radio- og tv-selskaber nødvendigvis bør råde over de 
ressourcer og instrumenter, der er nødvendige for at sikre dem en reel uafhængighed af 
politisk pres og af markedskræfterne,

G. der henviser til, at de offentlige radio- og tv-selskaber i øjeblikket uden grund og til skade 
for kvaliteten af deres indhold bliver presses til at konkurrere med de kommercielle 
kanaler for at sikre sig markedsandele, og til at de kommercielle selskabers mål i sidste 
ende ikke er kvalitet, men tilfredsstillelse af det størst mulige antal personers 
forventninger,

H. der henviser til, at de offentlige radio- og tv-selskaber, så længe de først og fremmest er 
forpligtet til at opfylde efterspørgslen fra størstedelen af publikumsskaren, ser bort fra 
deres egentlige opgave, griber ind i reklamemarkedet og udsætter de kommercielle tv-
selskaber for illoyal konkurrence,

1. opfordrer Kommissionen til at arbejde for en stabil retlig ramme, der sikrer en høj
beskyttelse af pluralisme i alle medlemsstater;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge en objektiv ramme for 
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udstedelse af licenser til spredning af kabel- og satellit-tv og analog/digital spredning ud 
fra transparente og upartiske kriterier med henblik på at indføre et system med et 
pluralistisk konkurrencesystem og undgå misbrug af monopolstillinger;

3. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til de spørgsmål, der vedrører uetisk 
anvendelse og kommercielt misbrug af brugerskabt indhold;

4. beklager, at det nye direktiv om de audiovisuelle medietjenester blot fastsætter en 
forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre de nationale tilsynsmyndigheders 
uafhængighed uden at definere deres rolle yderligere;

5. minder medlemsstaterne om, at der altid bør tilstræbes en balance mellem de nationale
tilsynsmyndigheders afgørelser, deres opgaver og ytringsfriheden, og at det i sidste instans 
påhviler domstolene at våge over denne;

6. minder Kommissionen om, at den gentagne gange er blevet anmodet om at udarbejde et 
direktiv, hvis formål er at sikre pluralismen, fremme og bevare den kulturelle 
mangfoldighed som fastlagt i UNESCO'S konvention om beskyttelse og fremme af de 
kulturelle udtryksformers mangfoldighed, undertegnet i Paris den 20. oktober 2005, og at 
sikre alle medievirksomheders adgang til de tekniske elementer, der gør det muligt for 
dem at nå ud til alle borgerne;

7. opfordrer medlemsstaterne til at yde støtte til offentlige radio- og tv-selskaber af høj 
kvalitet, der kan tage kampen op med de kommercielle kanalers programlægning, og som 
uden nødvendigvis at skulle konkurrere for at sikre sig markedsandele og 
reklameindtægter bliver mere profilerede i det europæiske landskab og fungerer som 
grundlaget for opretholdelsen af mediepluralismen, den demokratiske dialog og adgangen 
for alle borgere til et indhold af høj kvalitet;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte et mere omfattende samarbejde 
mellem de europæiske tilsynsmuligheder og at intensivere de formelle og uformelle 
drøftelser mellem tilsynsmyndighederne for radio- og tv-spredningsområdet under ledelse 
af den europæiske platform for kontrolmyndigheder;

9. henstiller, at public service-medierne i medlemsstaterne, når det er relevant, sikrer, at de 
multikulturelle forhold afspejles i medierne.
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