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SUGESTII

Comisia pentru libertă�i civile, justi�ie �i afaceri interne recomandă Comisiei pentru 
cultură �i educa�ie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezolu�ie ce urmează a fi adoptată:

întrucât Parlamentul European �i-a exprimat, în mod repetat, opinia conform căreia Comisia 
ar trebui să instituie un cadru juridic stabil, atât în sectorul media, cât �i în societatea 
informa�ională, în ansamblul ei, astfel încât să garanteze un nivel echivalent de 
protec�ie a pluralismului în statele membre �i să permită operatorilor să beneficieze de 
oportunită�ile create de pia�a unică,

întrucât, în conformitate cu articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, pluralismul media constituie un pilon fundamental al dreptului la libertatea de 
exprimare �i de informare,  

întrucât, a�a cum subliniază Comisia în documentul său de lucru, conceptul de pluralism în 
materie de mass-media nu poate fi limitat la concentrarea proprietă�ii în sector, ci 
include �i aspecte legate de serviciile publice de radiodifuziune, puterea politică, 
concuren�a economică, diversitatea culturală, dezvoltarea noilor tehnologii, 
transparen�ă �i condi�iile de muncă ale jurnali�tilor din Uniunea Europeană; 

D. întrucât, după cum a avertizat Parlamentul European încă din anul 1995, disparită�ile în 
materie de concentrare a mass-media existente în dreptul intern au repercusiuni negative 
în ceea ce prive�te func�ionarea pie�ei unice ce trebuie eliminate printr-o directivă de 
armonizare a dispozi�iilor na�ionale, în conformitate cu articolul 95 din tratatul CE,

E. întrucât, în practică, autorită�ile interferează frecvent cu principiul fundamental de a da 
�i a primi liber informa�ii ,

întrucât serviciile publice de radiodifuziune trebuie să dispună de resursele �i instrumentele 
necesare, de natură să le asigure independen�a fa�ă de presiunile politice �i for�ele 
pie�ei, 

întrucât, în prezent, serviciile publice de radiodifuziune sunt constrânse, nejustificat �i în 
detrimentul calită�ii programelor lor, să concureze, în ceea ce prive�te cotele de 
audien�ă, cu canalele comerciale, al căror obiectiv final nu este calitatea, ci satisfacerea 
cererii majoritare a publicului, 

H. întrucât, atâta timp cât vor fi obligate să satisfacă, în principal, preferin�ele majoritare 
ale publicului, serviciile publice de radiodifuziune vor continua să-�i ignore rolul 
subsidiar, intervenind pe pia�a publicitară �i intrând în concuren�ă neloială cu 
televiziunile comerciale,

1. invită Comisia să î�i asume angajamentul de a promova un cadru juridic stabil, care să 
garanteze un nivel ridicat de protec�ie a pluralismului în toate statele membre;

2. solicită Comisiei �i statelor membre să consolideze pe pia�a televiziunii cu transmisie 
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pe cablu, satelitară sau cu transmisie analogică/digitală, un cadru obiectiv de acordare a 
licen�elor de emisie pe baza unor criterii transparente �i egale pentru to�i, cu scopul 
de a institui un sistem concuren�ial pluralist �i de a evita abuzurile de tip monopolist 
sau generate de ocuparea unor pozi�ii predominante;

3. solicită Comisiei să ia în considera�ie consecin�ele utilizării comerciale incorecte, cu 
încălcarea principiilor eticii, a con�inuturilor generate de utilizatori;

4. regretă că noua directivă privind serviciile prestate de mediile audiovizuale se limitează 
să instituie obliga�ia ca statele membre să garanteze independen�a autorită�ilor 
na�ionale de reglementare, fără a defini mai bine rolul acestora din urmă; 

5. reaminte�te statelor membre că, în procesul decizional, autorită�ilor de reglementare 
trebuie să urmărească permanent un echilibru între sarcinile care le-au fost încredin�ate 
�i libertatea de exprimare tutelată, în ultimă instan�ă, de justi�ie;

6. reaminte�te Comisiei că i s-a solicitat, de mai multe ori, să elaboreze o directivă 
destinată să asigure pluralismul, să încurajeze �i să prezerveze diversitatea culturală, 
astfel cum a fost definită în Conven�ia UNESCO privind protec�ia �i promovarea 
diversită�ii expresiilor culturale, semnată la Paris, la 20 octombrie 2005, precum �i să 
garanteze accesul tuturor companiilor din domeniul media la mijloacele tehnice care să le 
permită să se adreseze publicului în totalitatea sa;

7. îndeamnă statele membre să sprijine serviciile publice de radiodifuziune de înaltă calitate, 
în măsură să ofere o alternativă reală la programele canalelor comerciale �i care, fără a fi 
nevoite să concureze pentru a ob�ine cote de audien�ă �i venituri din publicitate, pot 
ocupa un loc relevant în panorama europeană, ca piloni de men�inere a pluralismului 
mass-media, a dialogului democratic �i a accesului tuturor cetă�enilor la con�inuturi de 
calitate.

8. solicită Comisiei �i statelor membre să sprijine o cooperare mai extinsă între 
autorită�ile de reglementare europene �i să intensifice schimburile de opinii �i 
discu�iile oficiale �i neoficiale dintre autorită�ile de reglementare din sectorul 
transmisiilor de radio �i televiziune;

9. recomandă ca, acolo unde este cazul, mediile publice din statele membre să asigure 
reflectarea naturii multiculturale a regiunilor.
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