
PR\712320DA.doc PE402.864v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Kultur- og Uddannelsesudvalget

2007/2253(INI)

7.3.2008

UDKAST TIL BETÆNKNING
om koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union
(2007/2253(INI))

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Marianne Mikko



PE402.864v01-00 2/8 PR\712320DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................7



PR\712320DA.doc 3/8 PE402.864v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om koncentration og pluralisme i medierne i Den Europæiske Union
(2007/2253(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

− der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionen om mediernes pluralisme i EU's 
medlemsstater (SEK(2007)0032),

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/65/EF af 11. december 
2007 om ændring af Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed1,

− der henviser til sin beslutning af 20. november 2002 om mediekoncentration2,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi og Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at EU har bekræftet sit engagement for at beskytte og fremme 
mediepluralisme som en af hjørnestenene i ytringsfriheden og retten til information, der 
er indeholdt i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder, og er grundlæggende 
principper for bevarelsen af demokratiet, 

B. der henviser til, at alle overvejelser vedrørende mediepluralisme må tage hensyn til både 
pluralisme vedrørende ejerskab (ekstern pluralisme) og pluralisme i indhold (intern 
pluralisme),

C. der henviser til, at en ubegrænset koncentration af ejerskab kan bringe pluralismen og den 
kulturelle mangfoldighed i fare, og at grænsen inden for visse markeder er ved at være 
nået, således at markedsmekanismerne for fri konkurrence ikke længere kan garantere 
pluralismen.

D. der henviser til, at EU-traktaterne sikrer retten til at etablere og eje en virksomhed,

E. der henviser til, at ny teknologi og kommunikations- og informationstjenester bør 
medvirke til at styrke mediepluralismen og den kulturelle mangfoldighed, 

F. der henviser til, at selvom medievirksomheders fremmeste hensyn nok er indtjening, så er 

                                               
1 EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27.
2 EUT C 25 af 29.1.2004, s. 205.
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medier et ideologisk og politisk redskab med en betydelig indflydelse, og de bør derfor 
ikke anskues ud fra økonomiske præmisser alene, 

G. der henviser til, at store mediekoncerner har opbygget betydelige og ofte dominerende 
positioner på markedet i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007,

H. der henviser til, at multinationale mediekoncerners bidrag til teknisk udstyr og 
arbejdskapital i de nye medlemsstater har været afgørende for, at der er blevet pustet nyt 
liv i mediebilledet, men at investeringerne i menneskelig kapital ikke har nået det niveau, 
som er nødvendigt for at forbedre arbejdsforholdene for professionelle mediefolk eller 
kvaliteten af deres arbejde, 

I. der henviser til, at EU kun har kompetence til at fremme mediepluralisme via 
konkurrencelovgivningen, og at omfanget af finansielle aktiviteter rettet mod vertikal og 
horisontal koncentration af medieejerskab i EU's nye medlemsstater ikke har nået den 
grænse, hvor EU's konkurrencelovgivning træder i kraft,

J. der henviser til, at forbrugerne bør have adgang til et bredt udbud af medieprodukter, fra 
topprofessionel journalisme til let underholdning, 

K. der henviser til, at selvom mediebranchen bestræber sig på at producere udsendelser af så 
høj en kvalitet, som forholdene tillader, så er forholdene ikke lige tilfredsstillende i alle 
medlemsstaterne,

L. der henviser til, at et stadig større antal journalister arbejder under usikre 
ansættelsesforhold, hvor de ikke er garanteret de sociale goder, som er normale på det 
almindelige arbejdsmarked, og at disse forhold især er at finde i de nye medlemsstater,

M. der henviser til, at kommercielle udgivelser i stigende grad benytter sig af brugerskabt 
indhold, især audiovisuelt indhold erhvervet for et symbolsk beløb, hvad der afføder 
spørgsmål vedrørende konkurrenceforvridning blandt professionelle mediefolk, 

N. der henviser til, at den øgede brug og afhængighed af brugerskabt indhold kan få negative 
følger for privatlivets fred for borgere og offentlige personer, idet der opstår en tilstand af 
konstant overvågning,

O. der henviser til, at både professionelle mediefolk og privatpersoner i stadig stigende grad 
udtrykker sig gennem blogs, men at forfatternes og udgivernes status, herunder deres 
juridiske status, hverken er fastlagt eller gjort tydelig for bloggenes læsere, hvilket skaber 
usikkerhed vedrørende uvildighed, pålidelighed, kildebeskyttelse, anvendelse af etiske 
kodekser og overdragelse af ansvar i forbindelse med retssager,

P. der henviser til, at medlemsstaterne har vide rammer for fortolkningen af mediernes 
public service-forpligtelser og finansieringen heraf, og at kommercielle medier har 
udtrykt bekymring over konkurrenceforvridning,

Q. der henviser til, at public service-medier kun er synlige inden for de audiovisuelle og 
ikke-lineære dele af markedet, og at medlemsstaternes public service-medier er udsat for 
både politisk pres og utilstrækkelig finansiering, 
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R. der henviser til, at public service-medier på visse markeder indtager en dominerende 
position, både hvad angår kvalitet og markedsandele,

S. der henviser til, at public service-medier har brug for en stabil markedsandel af en vis 
størrelse for at opfylde deres mål, men at markedsandele ikke må være et mål i sig selv,

T. der henviser til, at der i de seneste ti år er opstået nye mediekanaler, og at en stadig større 
andel af reklameindtægterne tilfalder internetbaseret distribution, hvad der giver 
anledning til bekymring hos de trykte medier,

U. der henviser til, at det nye mediebillede er domineret af etablerede public service- og 
private udbydere,

V. der henviser til, at sager, hvor ytringsfriheden kommer i konflikt respekten for religiøse 
eller andre overbevisninger, er blevet mere aktuelle på det seneste,

W. der henviser til, at EU-borgernes mediekendskab ligger under det ønskede niveau ligesom 
opmærksomheden om behovet for mediekendskab,

1. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre mediernes 
pluralisme og EU-borgernes adgang til frie og mangeartede medier i alle medlemsstaterne 
og til at foreslå forbedringer, hvor det er nødvendigt;

2. foreslår i samme forbindelse, at et embede som medieombudsmand oprettes i hver af 
medlemsstaterne;

3. glæder sig over bestræbelserne på at udarbejde et charter for mediefrihed og opnå 
anerkendelse heraf i hele EU;

4. understreger behovet for at oprette overvågnings- og implementeringssystemer for 
mediepluralisme, baseret på pålidelige og objektive indikatorer;

5. er enig i, at mediepluralisme bør bedømmes på nationalt niveau af medlemsstaterne;

6. understreger behovet for, at EU's og medlemsstaternes myndigheder sikrer pressens 
uafhængighed via målrettede og specifikke juridiske og sociale garantier, og for at 
medieejerne anvender bedste praksis på alle de markeder, hvor de opererer; 

7. foreslår indførelsen af en betaling, der står mål med den kommercielle værdi af 
brugerskabt indhold og af et etisk kodeks og vilkår for anvendelse af brugerskabt indhold 
i kommercielle udgivelser; 

8. glæder sig over den dynamik og mangfoldighed, som de nye medier har bibragt 
mediebilledet, og opfordrer til ansvarlig anvendelse af nye mediekanaler, såsom mobil-tv;

9. foreslår at afklare blog-mediets status, retlig eller anden, og opfordrer til, at blogs 
frivilligt forsynes med en notits om forfatterens og udgiverens professionelle og 
finansielle ansvar og interesser; 

10. anbefaler, at mediekendskab optages blandt de ni grundlæggende kundskaber og støtter 
udviklingen af European core curriculum for mediekendskab;
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11. opfordrer til åbenhed om ejerskab af medieforetagender med henblik på at fremme 
indsigten i udgivernes mål og baggrund;

12. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at anvendelsen af EU's konkurrencelovgivning, 
både over for medier og sektoren for internet- og kommunikationsteknologi, fremmer 
mediepluralisme og til effektivt at tage affære i de tilfælde, hvor ejerskab samlet på få 
hænder har negative konsekvenser for mediernes pluralisme;

13. anbefaler, at bestemmelserne vedrørende statstilskud anvendes således, at public service-
medier får mulighed for at udfylde deres funktioner i et dynamisk miljø, men at 
konkurrenceforvridning, som vil medføre en forarmelse af mediebilledet, undgås; 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Antallet af EU-medlemsstater er næsten blevet fordoblet siden begyndelsen af 2004. En af de 
vigtigste udfordringer i kølvandet på denne udvidelse er at sikre en samordning af 
instrumenterne til beskyttelse af demokratiet og de grundlæggende frihedsrettigheder på det 
højest mulige niveau.
Betænkningen udtrykker i denne sammenhæng glæde over alle initiativer, der har til hensigt 
at stå vagt om demokratiet, og fremhæver, at medierne fortsat er et indflydelsesrigt politisk 
redskab, som ikke bør anskues på økonomiske præmisser alene. 

Betænkningen bifalder Kommissionens beslutning om at overlade fastlæggelsen af pålidelige 
og objektive indikatorer for mediepluralisme til en gruppe af tre europæiske universiteter. 
Betænkningen fremhæver herudover også behovet for at indføre systemer til overvågning og 
implementering på grundlag af de indikatorer, som på denne måde er blevet fastlagt. 
Medieombudsmænd anses for at være en del af de nødvendige systemer.
Betænkningen anerkender videre de løbende bestræbelser, som repræsentanter for udgivere og 
journalister gør sig for at udarbejde et charter om mediefrihed.   Desuden understreges 
behovet for sociale og juridiske garantier for journalister og redaktører. 

Betænkningen opfordrer multinationale virksomheder til at anvende bedste praksisser for 
pressefrihed i alle de lande, hvor de opererer. Den udtrykker bekymring over de lavere 
standarder, der gælder i de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007.
Udviklingen af nye teknologier, som forbrugerne herefter har taget til sig, har ført til nye typer 
mediekanaler og nye former for indhold. De nye mediers udbredelse har bidraget til 
mediebilledet med dynamik og mangfoldighed; betænkningen tilskynder til ansvarlig brug af 
de nye mediekanaler. 
I denne sammenhæng fremhæves det, at blogforfattere og blogudgivere ikke har nogen 
fastlagt eller tydeliggjort status, hvilket skaber usikkerhed vedrørende uvildighed, 
pålidelighed, kildebeskyttelse, anvendelse af etiske kodekser og fastlæggelse af ansvar i 
forbindelse med retssager. 
Det anbefales at tydeliggøre den retlige status, som de forskellige kategorier af blogforfattere 
og blogudgivere har og at skabe åbenhed om de interesser, som ligger bag bloggen, og 
forsyne dem med frivillig mærkning.

Betænkningen erkender, at kommercielle udgivere for symbolske beløb gør brug af 
brugerskabt indhold i udbredelsesøjemed, og at dette rejser spørgsmål vedrørende 
konkurrence og privatlivets fred. Det anbefales, at ikke-professionelle ydes en betaling, der 
står mål med den kommercielle værdi af deres frembringelser, og at der anvendes et etisk 
kodeks til at beskytte privatlivets fred for borgere og offentlige personer.

Betænkningen erkender, at den stigende kanalisering af reklamepenge over i internettet er en 
udfordring for de trykte medier, men peger på, at det nye, kommercielle mediebillede er 
domineret af etablerede offentlige og private medieudbydere. Der udtrykkes endvidere det 
synspunkt, at koncentrationen af medieejerskab på få hænder har nået et punkt, hvor de frie 
markedskræfter ikke længere kan garantere mediernes pluralisme, især ikke i de nye 
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medlemsstater.
Betænkningen anerkender, at public service-medier har brug for en stabil markedsandel af en 
vis størrelse for at opfylde sit mål, men opfordrer dem til at undgå konkurrenceforvridning 
eller gøre opnåelsen af markedsandele til et mål i sig selv. Der peges på, at selvom public 
service-medier på nogle områder har en førende stilling på markedet, er disse medier først og 
fremmest udsat for både politisk pres og utilstrækkelig finansiering.

Endelig anerkender betænkningen behovet for at forøge mediekendskabet i EU, den anbefaler 
at optage mediekendskab blandt de ni grundlæggende kundskaber, og den støtter udviklingen 
af European core curriculum for mediekendskab;
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