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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. επισημαίνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα την επιθυμία να 
θεσπίσει η Επιτροπή ένα σταθερό νομικό πλαίσιο, τόσο στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο να 
εξασφαλίζει ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας στα κράτη μέλη και να 
επιτρέψει στους επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί η 
ενιαία αγορά,

Β. Επισημαίνοντας ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί βασικό πυλώνα του 
δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και της ενημέρωσης που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. Επισημαίνοντας ότι, όπως υπογραμμίζει και η Επιτροπή στο έγγραφο εργασίας, η έννοια 
της πολυφωνίας δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί στο πρόβλημα της συγκέντρωσης της 
ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, αλλά περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με τις δημόσιες 
υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, την πολιτική εξουσία, τον οικονομικό ανταγωνισμό, τις 
πολιτιστικές διαφορές, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη διαφάνεια και τις συνθήκες 
εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ. Υπενθυμίζοντας ότι, όπως επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1995, οι 
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών επί θεμάτων συγκέντρωσης 
των μέσων ενημέρωσης έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και 
ότι οι συνέπειες αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν μέσω οδηγίας για την εναρμόνιση των 
εθνικών διατάξεων κατά την έννοια του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ,

Ε. Επισημαίνοντας ότι, στην πράξη, συμβαίνει συχνά η βασική αρχή της ελεύθερης 
μετάδοσης και λήψης πληροφοριών να παρεμποδίζεται από τις δημόσιες αρχές,

ΣΤ.Επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τους 
απαραίτητους πόρους και τα μέσα τα οποία θα τους εξασφαλίζουν πραγματική 
ανεξαρτησία έναντι των πολιτικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς,

Ζ. Επισημαίνοντας ότι σήμερα οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες εξωθούνται, 
αδικαιολογήτως και εις βάρος της ποιότητας των προγραμμάτων τους, σε έναν 
ανταγωνισμό ακροαματικότητας με τις εμπορικές τηλεοράσεις, τελικός στόχος των 
οποίων δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ικανοποίηση της ζήτησης της πλειοψηφίας του 
κοινού,

Η. Επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεόρασης, όσο υπόκεινται κατά 
προτεραιότητα στην απαίτηση να ικανοποιούν τη ζήτηση της πλειοψηφίας του κοινού, θα 
παραμελούν τον βασικό τους ρόλο, θα παρεμβαίνουν στην αγορά της διαφήμισης και θα 
υφίστανται τον αθέμιτο ανταγωνισμό των εμπορικών τηλεοράσεων,

1. καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα εργασθεί για τη δημιουργία σταθερού νομικού 
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πλαισίου το οποίο θα εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της πολυφωνίας σε όλα 
τα κράτη μέλη·

2. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να δημιουργήσουν ένα αντικειμενικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση αδειών μετάδοσης στο επίπεδο της καλωδιακής και της δορυφορικής 
τηλεόρασης ή της αναλογικής ή ψηφιακής μετάδοσης, βάσει διαφανών και αδιάβλητων 
κριτηρίων, με στόχο την εγκατάσταση ενός πλαισίου ανοιχτού ανταγωνισμού και την 
πρόληψη καταχρήσεων από εταιρείες με μονοπωλιακή ή κυρίαρχη θέση·

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα προβλήματα που γεννά η αντιδεοντολογική χρήση 
και η εμπορική κατάχρηση περιεχομένου που εισήγαγαν χρήστες στο διαδίκτυο·

4. Εκφράζει τη λύπη του διότι η νέα Οδηγία Υπηρεσιών των Μέσων Ενημέρωσης 
περιορίζεται στον καθορισμό της υποχρέωσης των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την 
ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, χωρίς να προσδιορίζουν σαφέστερα τον 
ρόλο τους·

5. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι στις αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα 
πρέπει πάντα να επιδιώκεται  ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών τους και της 
ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία της οποίας υπάγεται κατά βάση στην αρμοδιότητα 
των δικαστηρίων·

6. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι επανειλημμένα κατά το παρελθόν την είχε καλέσει να 
επεξεργασθεί σύνταξη οδηγίας με σκοπό την εξασφάλιση της πολυφωνίας, την στήριξη 
και τη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλίας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της UNESCO
για την Προστασία και τη Προαγωγή της Πολιτιστικής Πολυμορφίας, η οποία υπεγράφη 
στο Παρίσι στις 20 Οκτωβρίου 2005, και τη διατήρηση της πρόσβασης όλων των 
επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης στα τεχνικά μέσα που θα τους επιτρέπουν να 
φθάσουν σε όλους τους πολίτες·

7. καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις υψηλής ποιότητος δημόσιες υπηρεσίες 
ραδιοτηλεόρασης οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση των 
προγραμμάτων των εμπορικών καναλιών και οι οποίες, χωρίς να υποχρεούνται 
απαραιτήτως να ανταγωνίζονται για την ακροαματικότητα και τα προερχόμενα από την 
διαφήμιση έσοδα, να κατακτήσουν σημαντικότερη θέση στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ως 
στυλοβάτες για τη διατήρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τον δημοκρατικό 
διάλογο και την πρόσβαση όλων των πολιτών σε προγράμματα υψηλής ποιότητος·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και να εντατικοποιήσουν τις τυπικές και 
άτυπες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ ρυθμιστικών αρχών του 
ραδιοτηλεοπτικού τομέα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ρυθμιστικών 
Αρχών·

9. συνιστά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών να μεριμνήσουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να αντικατοπτρίζεται ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας των 
περιφερειών·
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