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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju un plurālismu Eiropas Savienībā
(2007/2253(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantu,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par plašsaziņas līdzekļu plurālismu 
Eiropas Savienības dalībvalstīs (SEC(2007)0032),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 
2007/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas 
raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos 1,

– ņemot vērā 2002. gada 20. novembra rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju2

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Ekonomikas un 
monetārās komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā Eiropas Savienība ir apstiprinājusi apņemšanos aizsargāt un veicināt plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu kā neatņemamu sastāvdaļu Eiropas Savienības Pamattiesību hartas
11. pantā iekļautajām tiesībām uz informāciju un vārda brīvību, kas joprojām ir 
demokrātijas saglabāšanas pamatprincipi; 

B. tā kā apspriežot plašsaziņas līdzekļu plurālismu, ir jāņem vērā gan īpašuma tiesību 
plurālisms (ārējais plurālisms), gan arī satura plurālisms (iekšējais plurālisms);

C. tā kā neierobežota īpašuma tiesību koncentrācija varētu apdraudēt plurālismu un kultūras 
daudzveidību un tā kā noteiktos tirgos tā tuvojas robežai, aiz kuras brīva tirgus 
konkurence vairs automātiski nenodrošinās plurālismu;

D. tā kā Eiropas līgumos ir garantētas uzņēmumu izveides un piederēšanas tiesības;

E. tā kā jaunajām tehnoloģijām, saziņas un informācijas pakalpojumiem ir jāpalielina 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms un kultūras daudzveidība;

F. tā kā plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu galvenais mērķis, iespējams, ir finansiāla peļņa, 
tomēr plašsaziņas līdzekļi ir ideoloģisks un politisks instruments ar ievērojamu ietekmi, 
kuru nedrīkst apskatīt tikai ekonomiskā kontekstā;

                                               
1 OV L 332, 18.12.2007, 27. lpp.
2 OV C 025, 29.1.2004., 205. lpp.
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G. tā kā lieli plašsaziņas līdzekļu uzņēmumi ir sasnieguši vērā ņemamu un bieži dominējošu 
stāvokli to dalībvalstu tirgos, kuras pievienojās ES 2004. un 2007. gadā;

H. tā kā starptautiskie plašsaziņas līdzekļu uzņēmumi ir snieguši būtisku ieguldījumu jauno 
dalībvalstu tehniskā aprīkojuma un apgrozāmā kapitāla jomā, atveseļojot plašsaziņas 
līdzekļu vidi, taču ieguldījums cilvēku kapitālā nav sasniedzis līmeni, kas vajadzīgs 
plašsaziņas līdzekļu speciālistu darba apstākļu un kvalitātes uzlabošanai;

I. tā kā ES kompetence rīkoties saistībā ar plašsaziņas līdzekļu plurālismu nesniedzas tālāk 
par konkurences tiesību sfēru, un tā kā to darbību finansiālais apjoms, kuras vērstas uz 
plašsaziņas līdzekļu īpašuma tiesību vertikālo un horizontālo koncentrāciju jaunajās ES 
dalībvalstīs, nav sasniedzis mērogu, uz kuru attiektos ES konkurences tiesības;

J. tā kā plašsaziņas līdzekļu patērētājiem ir pieeja plašam satura klāstam sākot no augstas 
kvalitātes žurnālistikas līdz vieglai izklaidei;

K. tā kā plašsaziņas līdzekļu speciālisti cenšas panākt vislabāko satura kvalitāti, kas 
iespējams konkrētajos apstākļos, kuri nav vienlīdz apmierinoši visās dalībvalstīs;

L. tā kā aizvien lielāku daļu žurnālistu nodarbina uz nedrošu nosacījumu pamata, bez 
sociālajām garantijām, kuras ir raksturīgas parastajam darba tirgum, un tā kā šādu 
nosacījumu lielāka varbūtība pastāv jaunajās dalībvalstīs;

M. tā kā komerciālās publikācijās aizvien vairāk lieto lietotāja sagatavotu informāciju, īpaši 
audiovizuālo informāciju par nelielu samaksu, izraisot jautājumus par negodīgu 
konkurenci starp plašsaziņas līdzekļu profesionāļiem;

N. tā kā pieaugošā lietotāju izveidotā satura izmantošana un balstīšanās uz to var negatīvi 
ietekmēt pilsoņu un sabiedrisko darbinieku privātumu, radot pastāvīgas novērošanas 
apstākļus;

O. tā kā tīmekļa žurnāli aizvien biežāk kļūst par plašsaziņas līdzekļu profesionāļu un privātu 
personu pašizpausmes veidu un tīmekļa žurnālu autoru un publicētāju statuss, tostarp 
juridiskais statuss, netiek precizēts vai paskaidrots lasītājiem, izraisot neskaidrības saistībā 
ar objektivitāti, uzticamību, avotu aizsardzību, ētisko kodeksu piemērojamību un 
atbildības noteikšanu tiesvedības procesu gadījumā;

P. tā kā dalībvalstīm ir plašas iespējas interpretēt sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas 
līdzekļu uzdevumus un to finansēšanu un tā kā komerciālie plašsaziņas līdzekļi ir pauduši 
bažas par negodīgu konkurenci;

Q. tā kā sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļiem ir ievērojams stāvoklis tirgū tikai 
audiovizuālajā un nelineārajā jomā un tā kā bieži sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas 
līdzekļi ES dalībvalstīs izjūt nepietiekama finansējuma un politiskā spiediena negatīvo 
ietekmi;

R. tā kā noteiktos tirgos sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļi ir ietekmīgs dalībnieks 
gan kvalitātes, gan tirgus daļas ziņā;
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S. tā kā sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļiem vajadzīga noteikta stabila tirgus 
daļa, lai izpildītu savu uzdevumu, tomēr tirgus daļu nav jāuzskata par pašmērķi;

T. tā kā pēdējo desmit gadu laikā ir parādījušies jauni plašsaziņas līdzekļu kanāli un tā kā 
aizvien lielāka daļa no reklāmas ieņēmumiem, kurus novirza uz interneta veikaliem rada 
bažas drukāto plašsaziņas līdzekļu veikaliem;

U. tā kā jauno plašsaziņas līdzekļu vidē dominē reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji 
un privātie pakalpojumu sniedzēji; 

V. tā kā pēdējā laikā aizvien vairāk uzmanības lokā nonāk gadījumi, kad vārda brīvība nonāk 
konfliktā ar cieņu pret reliģisko pārliecību vai citu ticību;

W. tā kā Eiropas Savienības pilsoņu plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasme nesasniedz 
vēlamo līmeni un informētība par plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes nepieciešamību 
ir neliela,

1. mudina Komisiju un dalībvalstis aizsargāt plašsaziņas līdzekļu plurālismu, nodrošināt, ka 
visiem ES pilsoņiem ir pieeja brīviem un daudzveidīgiem plašsaziņas līdzekļiem, un 
vajadzības gadījumā ierosināt uzlabojumus;

2. šajā sakarībā ierosina neatkarīga plašsaziņas līdzekļu ombuda amata izveidi dalībvalstīs;

3. atzinīgi vērtē pūles plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzības hartas izstrādāšanā un 
centienus panākt, ka to pieņem visā Eiropā;

4. uzsver, ka jāizveido plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības un īstenošanas sistēmas, 
pamatojoties uz uzticamiem un objektīviem rādītājiem;

5. piekrīt, ka plašsaziņas līdzekļu plurālisma novērtējumu ir jāveic katras atsevišķas 
dalībvalsts līmenī; 

6. uzsver, ka ES un dalībvalstu varas iestādēm ir jānodrošina žurnālistu un redaktoru 
neatkarība ar atbilstīgām un specifiskām juridiskām un sociālām garantijām, kā arī 
plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem katrā tirgū, kurā viņi darbojas, ir jāievēro paraugprakses 
atziņas;

7. ierosina ieviest samaksu, kas ir samērojama ar lietotāja sagatavotās informācijas 
komerciālo vērtību, kā arī ieviest ētisko kodeksu un lietotāja sagatavotās informācijas 
lietošanas noteikumus komerciālās publikācijās;

8. atzinīgi vērtē attīstību un dažādību, ko plašsaziņas līdzekļu vidē ir ienesuši jaunie 
plašsaziņas līdzekļi, un mudina atbildīgi lietot jaunos kanālus, piemēram, mobilās 
televīzijas;

9. ierosina darīt skaidrāku tīmekļa žurnālu gan juridisko, gan cita veida statusu un mudina 
tos brīvprātīgi marķēt atbilstīgi šo žurnālu autoru un publicētāju profesionālajai un 
finansiālajai atbildībai un interesēm;

10. iesaka iekļaut plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes 9 pamatprasmju vidū un atbalsta 
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Eiropas kopējās apmācības programmas attīstību plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmju 
jomā;

11. atbalsta plašsaziņas līdzekļu veikalu īpašuma tiesību izpaušanu, lai veicinātu izdevēja 
mērķu un identitātes izpratni;

12. mudina dalībvalstis nodrošināt, ka ES konkurences tiesību piemērošana plašsaziņas 
līdzekļiem un arī interneta un saziņas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēm veicina un 
sekmē plašsaziņas līdzekļu plurālismu, un atbilstīgi novērst gadījumus, kad īpašuma
tiesību koncentrēšanās negatīvi ietekmē plašsaziņas līdzekļu plurālismu;

13. iesaka īstenot valsts atbalstu reglamentējošos noteikumus tādā veidā, lai ļautu sabiedrisko 
pakalpojumu plašsaziņas līdzekļiem īstenot savas funkcijas dinamiskos apstākļos, 
vienlaikus izvairoties no negodīgas konkurences, kas vājina plašsaziņas līdzekļu vidi;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Kopš 2004. gada ES dalībvalstu skaits ir gandrīz divkāršojies. Viens no svarīgākajiem 
uzdevumiem, kas jāveic pēc paplašināšanās, ir nodrošināt, lai demokrātijas un pamatbrīvību 
aizsardzības standartu konverģence sasniegtu iespējami augstāku līmeni.

Šajā sakarībā, ziņojumā ir atzinīgi novērtētas visas iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt 
demokrātiju, un norādīts, ka plašsaziņas līdzekļi joprojām ir ietekmīgs politisks instruments, 
kurus nedrīkst apskatīt tikai ekonomiskajā kontekstā.
Ziņojumā atzīts Eiropas Komisijas lēmums par to, ka triju Eiropas universitāšu konsorcijam 
uzticēs noteikt uzticamus un objektīvus plašsaziņas plurālisma rādītājus. Turklāt ziņojumā 
uzsvērta vajadzība ieviest uzraudzības un īstenošanas sistēmas, pamatojoties un noteiktajiem 
rādītājiem. Plašsaziņas līdzekļu ombuds tiek uzskatīts par daļu no vajadzīgajām sistēmām.
Ziņojumā atzīmēti nepārtrauktie izdevēju un žurnālistu centieni izveidot plašsaziņas līdzekļu 
brīvības hartu. Turklāt, ziņojumā uzsvērta sociālo un juridisko garantiju nepieciešamība 
žurnālistiem un redaktoriem.

Tajā ierosināts, ka starptautiskajiem uzņēmumiem ir jāievēro redaktoru un žurnālistu brīvības 
paraugprakse katrā valstī, kurā tie darbojas. Ziņojumā paustas bažas par zemajiem 
standartiem, ko piemēro dalībvalstīs, kuras pievienojās ES 2004. un 2007. gadā.
Jauno tehnoloģiju attīstības un to pieņemšanas rezultātā ir izveidojušies jauni plašsaziņas 
līdzekļu kanāli un jauni satura veidi. Jaunu plašsaziņas līdzekļu parādīšanās ir ienesusi lielāku 
dinamismu un dažādību plašsaziņas līdzekļu vidē; ziņojumā pausts aicinājums izmantot 
atbildīgi jaunos kanālus.
Šajā sakarībā ziņojumā norādīts, ka nenoteiktais un neprecizētais tīmekļa žurnālu autoru 
statuss rada neskaidrības saistībā ar objektivitāti, uzticamību, avotu aizsardzību, ētisko 
kodeksu piemērojamību un atbildības noteikšanu tiesvedības procesu gadījumā.

Tajā ierosināts darīt skaidrāku tīmekļa žurnālu dažādu kategoriju autoru un izdevēju juridisko 
statusu, atklāt viņu intereses un brīvprātīgi marķēt tīmekļa žurnālus.

Ziņojumā atzīts, ka komerciālās publikācijās aizvien vairāk tiek pieprasīta neliela samaksa par 
lietotāja sagatavotās informācijas izmantošanu, un minētas ar to saistītās privātuma un 
konkurences problēmas. Tajā ierosināts sniegt kompensāciju neprofesionāļiem, kas būtu 
samērīga ar to sagatavotās informācijas komerciālo vērtību, un izmantot ētiskos kodeksus, lai 
aizsargātu pilsoņu un sabiedrisko darbinieku privātumu. 
Ziņojumā atzītas problēmas, kuras rodas drukāto plašsaziņas līdzekļu veikaliem, saistībā ar 
reklāmas ienākumu pāreju uz internetu, taču norāda, ka jaunajā komerciālo plašsaziņas 
līdzekļu vidē dominē reģistrēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un privātie pakalpojumu 
sniedzēji. Tajā arī pausts viedoklis, ka plašsaziņas līdzekļu īpašuma tiesību koncentrācija 
tuvojas līmenim, kad plašsaziņas līdzekļu plurālismu vairs negarantē brīvā tirgus spēki, īpaši 
jaunajās dalībvalstīs.
Ziņojumā atzīts, ka sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļiem ir vajadzīga ievērojama 
un stabila tirgus daļa, lai īstenotu savus uzdevumus, taču ierosināts izvairīties no negodīgas 
konkurences un censties tirgus daļas iegūšanu nepārvērst par pašmērķi. Tajā norādīts, ka tā kā 
noteiktos tirgos sabiedrisko pakalpojumu plašsaziņas līdzekļi ir svarīgs tirgus dalībnieks, tie 
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parasti izjūt finansējuma nepietiekamību un politisko spiedienu.
Visbeidzot, ziņojumā atzīta nepieciešamība palielināt plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmi 
ES, ierosināts iekļaut plašsaziņas līdzekļu lietošanas prasmes 9 pamatprasmju vidū un 
atbalstīta Eiropas kopējās apmācības programmas attīstība plašsaziņas līdzekļu lietošanas 
prasmju jomā.
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