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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žiniasklaidos sutelkimo ir pliuralizmo Europos Sąjungoje
(2007/2253(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Komisijos personalo darbo dokumentą dėl žiniasklaidos pliuralizmo 
Europos Sąjungos valstybėse narėse (SEC(2007)0032),

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/65/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų 
transliavimu, derinimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos sutelkimo2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto išvadas (A6-0000/2008),

A. kadangi Europos Sąjunga patvirtino savo įsipareigojimą ginti ir skatinti žiniasklaidos 
pliuralizmą, kaip Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje įtvirtintos saviraiškos ir 
informacijos laisvės, kuri išlieka pagrindiniu demokratijos išsaugojimo principu, pagrindą, 

B. kadangi svarstant žiniasklaidos pliuralizmą privalu atsižvelgti ne tik į nuosavybės 
pliuralizmą (išorės pliuralizmą), bet ir į turinio pliuralizmą (vidaus pliuralizmą),

C. kadangi nevaržoma nuosavybės koncentracija gali kelti pavojų pliuralizmui ir kultūrų
įvairovei ir kadangi tam tikrose rinkose ji artėja prie ribos, kai pliuralizmo automatiškai 
nebeužtikrins laisvos rinkos konkurencija,

D. kadangi Europos Sąjungos sutartys užtikrina teisę kurti ir valdyti verslą,

E. kadangi naujosios technologijos, komunikacijos ir informacijos tarnybos turėtų didinti 
žiniasklaidos pliuralizmą ir kultūrų įvairovę,

F. kadangi pagrindinis žiniasklaidos verslo interesas gali būti finansinė nauda, žiniasklaida 
išlieka labai įtakingu ideologiniu ir politiniu įrankiu, kurio nederėtų nagrinėti tik 

                                               
1 O.L L 332, 2007 12 18, p. 27.
2 O.L C 025, 2004 1 29, p. 205.
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ekonominiu požiūriu,

G. kadangi didelės žiniasklaidos įmonės užėmė tvirtas ir dažnai vyraujančias pozicijas 2004–
2007 m. prie ES prisijungusių valstybių narių rinkose,

H. kadangi naujosiose valstybėse narėse tarptautinių žiniasklaidos įmonių indėlis į techninę 
įrangą ir darbo kapitalą yra labai svarbus atgaivinant žiniasklaidos peizažą, investavimas į 
žmogiškąjį kapitalą išliko žemesnio lygio nei būtina siekiant pagerinti žiniasklaidos 
profesionalų darbo sąlygas ir darbo kokybę,

I. kadangi ES kompetentinga daryti poveikį žiniasklaidos pliuralizmui tik tiek, kiek tai 
numato konkurencijos teisė, ir kadangi daugelyje naujųjų ES valstybių narių finansinės 
veiklos, nukreiptos į vertikaliąją ir horizontaliąją žiniasklaidos koncentraciją, spektras 
nenusidriekė tiek, kad būtų taikoma ES konkurencijos teisė,

J. kadangi žiniasklaidos vartotojams derėtų turėti prieigą prie plataus turinio pasirinkimo: 
nuo aukštos kokybės žurnalistikos iki lengvų pramogų,

K. kadangi žiniasklaidos kūrėjai stengiasi pateikti aukščiausios kokybės turinį esamomis 
aplinkybėmis, ne visose valstybėse narėse sąlygos yra vienodai geros,

L. kadangi vis daugiau žurnalistų supranta dirbą nepalankiomis sąlygomis ir stokoja įprastoje 
darbo rinkoje žinomų socialinių garantijų ir kadangi šios aplinkybės dažniau pasitaiko 
naujosiose valstybėse narėse,

M. kadangi komercinės žiniasklaidos priemonės vis dažniau naudojasi vartotojų sukurtu
turiniu, ypač už minimalų mokestį įgytu garso bei vaizdo turiniu, kyla klausimų dėl 
nesąžiningos konkurencijos tarp žiniasklaidos profesionalų,

N. kadangi vis didesnis naudojimasis ir pasitikėjimas vartotojų sukurtu turiniu gali neigiamai
paveikti gyventojų ir visuomenės veikėjų privatumą sukurdamas sąlygas nuolatiniam 
sekimui,

O. kadangi tinklaraščiai yra ypač paplitusi saviraiškos priemonė ir tarp privačių asmenų, ir 
tarp žiniasklaidos profesionalų, jų rengėjų ir leidėjų padėtis, įskaitant jų teisinę padėtį, 
tinklaraščių skaitytojams yra neapibrėžta ir neaiški, tai sukelia neaiškumą dėl šaltinio 
apsaugos, etikos kodekso taikomumo ir atsakomybės paskirstymo, kai iškeliama byla,

P. kadangi valstybės narės gali laisvai interpretuoti viešosios žiniasklaidos funkciją ir jos 
finansavimą ir kadangi komercinė žiniasklaida išreiškė susirūpinimą dėl nesąžiningos
konkurencijos,

Q. kadangi viešoji žiniasklaida pastebimai dalyvauja tik rinkos garso ir vaizdo bei nelinijinėje 
srityse ir kadangi ES valstybėse narėse viešoji žiniasklaida dažnai ir netinkamai 
finansuojama, ir patiria politinį spaudimą,

R. kadangi tam tikrose rinkose viešoji žiniasklaida yra svarbiausia veikėja ir kokybės, ir 
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rinkos dalies požiūriu,

S. kadangi viešajai žiniasklaidai reikia tam tikros pastovios rinkos dalies savo misijai 
vykdyti, rinkos dalies nederėtų laikyti savitiksle,

T. kadangi per pastarąjį dešimtmetį atsirado naujų žiniasklaidos kanalų ir kadangi didėjanti 
pajamų už reklamą dalis skiriama interneto žiniasklaidos priemonėms, tai kelia 
susirūpinimą spausdintinėms žiniasklaidos priemonėms,

U. kadangi naujame žiniasklaidos peizaže vyrauja žinomi viešieji ir privatūs tiekėjai,

V. kadangi pastaruoju metu vis didesnės reikšmės įgyja atvejai, kai raiškos laisvė prieštarauja 
religinių ir kitų įsitikinimų pagarbai,

W. kadangi Europos Sąjungos piliečių išprusimo lygis žiniasklaidos srityje yra žemesnis už 
pageidaujamą ir poreikio išprusti žiniasklaidos srityje suvokimas yra žemas,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą, užtikrinti, kad visi 
ES piliečiai visose valstybėse narėse galėtų naudotis laisva ir įvairia žiniasklaida, o kai 
reikia, siūlyti pagerinimus;

2. siūlo, į tai atsižvelgdamas, valstybėse narėse įsteigti nepriklausomos žiniasklaidos 
ombudsmeno instituciją;

3. džiaugiasi pastangomis parengti žiniasklaidos laisvės chartiją ir siekti jos priėmimo visoje 
Europoje;

4. pabrėžia poreikį sukurti žiniasklaidos pliuralizmo priežiūros ir įgyvendinimo sistemas
remiantis patikimais ir nešališkais rodikliais;

5. pritaria, kad lygis, pagal kurį vertinamas žiniasklaidos pliuralizmas, turėtų būti nustatomas
pagal kiekvieną valstybę narę atskirai;

6. pabrėžia ES ir valstybių narių valdžios institucijų poreikį atitinkamomis ir konkrečiomis 
teisinėmis bei socialinėmis garantijomis užtikrinti žurnalistų ir redaktorių savarankiškumą 
ir tai, kad žiniasklaidos savininkai vadovautųsi gerąja patirtimi toje rinkoje, kurioje jie 
veikia;

7. siūlo nustatyti honorarus, proporcingus vartotojų sukurto turinio komercinei vertei, taip 
pat etikos kodeksą ir vartotojų sukurto turinio naudojimo komercinėse žiniasklaidos 
priemonėse sąlygas;

8. džiaugiasi naujosios žiniasklaidos paskatintais žiniasklaidos peizažo kaita ir įvairove ir 
ragina atsakingai naudotis naujaisiais kanalais, pvz., mobiliąja televizija;

9. siūlo apibrėžti teisinę ar kitokią tinklaraščių padėtį ir ragina savanoriškai juos suskirstyti
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kategorijomis pagal jų kūrėjų ir leidėjų profesionalumą, finansinę atsakomybę ir interesus;

10. rekomenduoja išprusimą žiniasklaidos srityje įtraukti į 9 pagrindines kompetencijas ir 
remia Europos išprusimo žiniasklaidos srityje pagrindinės mokymo programos plėtotę;

11. ragina paskelbti žiniasklaidos leidinių savininkus siekiant padėti suprasti leidėjo tikslus ir 
aplinką;

12. ragina valstybes nares užtikrinti, kad ES konkurencijos teisės taikymas žiniasklaidai ir 
interneto bei komunikacinių technologijų sektoriui palengvina ir skatina žiniasklaidos 
pliuralizmą, ir imtis atitinkamų priemonių, kai nuosavybės koncentracija turi neigiamą 
poveikį žiniasklaidos pliuralizmui;

13. rekomenduoja, kad reglamentai, reguliuojantys valstybės paramą, būtų įgyvendinami taip, 
kad sudarytų sąlygas viešajai žiniasklaidai atlikti savo funkciją dinamiškoje aplinkoje ir 
išvengti nesąžiningos konkurencijos, vedančios prie žiniasklaidos peizažo nuskurdinimo;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo 2004 m. pradžios ES narių skaičius išaugo beveik dvigubai. Demokratijos ir pagrindinių 
laisvių apsaugos standartų suvienodinimo aukščiausiais esamais lygiais užtikrinimas – tai 
vienas pagrindinių po plėtros atsiradusių iššūkių.

Atsižvelgiant į tai, pranešime pritariama visoms iniciatyvoms, skirtoms demokratijai
išsaugoti, ir nurodoma, kad žiniasklaida išlieka įtakingu politiniu įrankiu, kurio nederėtų 
nagrinėti tik ekonominiu požiūriu.
Pranešime pritariama Europos Komisijos sprendimui patikimų ir nešališkų žiniasklaidos 
pliuralizmo rodiklių nustatymą patikėti 3 Europos universitetų konsorciumui. Be to, 
pranešime pabrėžiamas poreikis sukurti tokiu būdu nustatytais rodikliais grindžiamas 
priežiūros ir įgyvendinimo sistemas. Žiniasklaidos ombudsmenas vertinamas kaip tų 
reikalingų sistemų dalis.

Pranešime taip pat pritariama nuolatinėms leidėjų ir žurnalistų atstovų pastangoms parengti 
žiniasklaidos laisvės chartiją. Be to, pabrėžiamas žurnalistų ir redaktorių poreikis turėti 
socialines ir teisines garantijas.
Pranešime pritariama tam, kad tarptautinės įmonės perimtų geriausią redaktorių ir žurnalistų 
laisvės patirtį kiekvienoje šalyje, kur jie dirba. Jame išreiškiamas susirūpinimas dėl valstybėse 
narėse, prisijungusių prie ES 2004–2007 m., taikomų žemesnių standartų.

Naujųjų technologijų plėtotė ir įsisavinimas paskatino naujų žiniasklaidos kanalų ir naujų
rūšių turinio atsiradimą. Naujosios žiniasklaidos atsiradimas paskatino didesnę žiniasklaidos 
peizažo kaitą ir įvairovę; pranešime raginama atsakingiau naudotis šiais kanalais.
Atsižvelgiant į tai, pranešime nurodoma, kad neapibrėžta ir neaiški tinklaraščių kūrėjų ir 
leidėjų padėtis sukelia neaiškumą dėl šaltinio apsaugos, etikos kodekso taikomumo ir 
atsakomybės paskirstymo, kai iškeliama byla.

Jame rekomenduojama apibrėžti įvairių kategorijų tinklaraščių kūrėjų ir leidėjų teisinę padėtį, 
taip pat skelbti tinklaraščių interesus ir juos savanoriškai suskirstyti kategorijomis.

Pranešime pripažįstama, kad komercinėse žiniasklaidos priemonėse už minimalų mokestį 
plačiai naudojamas vartotojų sukurtas turinys, o tai kelia klausimų dėl konkurencijos ir 
privatumo. Jame rekomenduojama ne profesionalams atlyginti pagal jų sukurtą komercinę
vertę, o siekiant apsaugoti gyventojų ir visuomenės veikėjų privatumą, naudotis etikos 
kodeksais.
Pranešime pripažįstami internetui skirtų reklamos pajamų mesti iššūkiai spausdintiniams 
leidiniams, bet nurodoma, kad naujame komercinės žiniasklaidos peizaže vyrauja žinomi 
viešosios ir privačios žiniasklaidos turinio teikėjai. Jame taip pat laikomasi nuomonės, kad 
žiniasklaidos nuosavybės koncentracija siekia tokius lygius, kad laisvosios rinkos jėgos
nebeužtikrina žiniasklaidos pliuralizmo, ypač naujosiose valstybėse narėse.

Pranešime pripažįstama, kad siekiant, jog viešoji žiniasklaida vykdytų savo misiją jai 
reikalinga didelė ir pastovi rinkos dalis, bet ragina vengti nesąžiningos konkurencijos ir rinkos 
dalies nesiekti savo pačios labui. Jame nurodoma, kad nors tam tikrose rinkose viešoji 
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žiniasklaida yra pirmaujanti rinkos dalyvė, ji ir nepakankamai finansuojama, ir labiausiai 
patiria politinį spaudimą.

Galiausiai pranešime pripažįstama, kad reikia didinti ES išprusimą žiniasklaidos srityje, 
rekomenduojama išprusimą žiniasklaidos srityje įtraukti į 9 pagrindines kompetencijas ir 
remti Europos išprusimo žiniasklaidos srityje pagrindinės mokymo programos plėtotę.
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