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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-konċentrazzjoni tal-midja u l-pluraliżmu tal-midja fl-Unjoni Ewropea
(2007/2253(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni dwar il-pluralismu tal-
Midja fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (SEC(2007) 0032),

– war li kkunsidra d-Direttiva 2007/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2007 li temenda d-Diirettiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' 
ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi 
Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-20 ta' Novembru 2002 dwar il-konċentrazzjoni 
tal-midja2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għall-Industrija r-
Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A6 
0000/2008),

A. billi l-Unjoni Ewropea kkonfermat l-impenn tagħha għall-ħarsien u l-promozzjoni tal-
pluraliżmu tal-midja, bħala pilastru essenzjali tad-dritt għall-informazzjoni u l-libertà ta’ l-
espressjoni, stipulati fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea, li jibqgħu prinċipji fundamentali fiż-żamma tad-demokrazija, 

B. billi kwalunkwe konsiderazzjoni ta' pluraliżmu tal-midja trid tqis kemm il-pluraliżmu tas-
sjieda (pluraliżmu estern) u kif ukoll il-pluraliżmu tal-kontenut (pluraliżmu intern),

C. billi l-konċentrazzjoni tas-sjieda mingħajr restrizzjoni tista' tipperikola l-pluraliżmu u d-
diversità kulturali u billi f'ċerti swieq din il-konċentrazzjoni qiegħda toqrob limitu li 
permezz tiegħu il-pluraliżmu mhux se jibqa' garantit b'mod awtomatiku permezz tal-
kompetizzjoni ħielsa tas-suq,

D. billi t-trattati Ewropej jiggarantixxu d-dritt li wieħed jistabbilixxi u jkun is-sid ta' 
intrapriżi,

E. billi t-teknoloġiji l-ġodda, il-komunikazzjoni u s-servizzi ta' l-informazzjoni għandhom 
ikabbru l-pluraliżmu tal-midja u d-diversità kulturali,

                                               
1 ĠU L 332, 18.12.2007, p. 27.
2 ĠU C 025, 29.1.2004, p. 205.
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F. billi t-tħassib primarju tan-negozji tal-midja jista' jkun il-profitt finanzjarju, il-midja tibqa' 
għodda ideoloġika u politika ta' influwenza konsiderevoli, li m'għandhiex tiġi trattata fuq 
termini ekonomiċi biss,

G. billi l-intrapriżi l-kbar tal-midja bnew pożizzjonijiet sostanzjali u ta' sikwiet dominanti fis-
swieq ta' l-Istati Membri li saru membri ta' l-UE fl-2004 u fl-2007,

H. billi l-kontribuzzjoni ta' l-intrapriżi multinazzjonali tal-midja għat-tagħmir tekniku u l-
kapital operattiv fl-Istati Membri l-ġodda kienet essenzjali sabiex terġa' tingħata l-ħajja 
lix-xenarju tal-midja, l-investiment fil-kapital uman baqa' taħt il-livell neċessarju biex 
jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol tal-professjonisti tal-midja,

I. billi l-kompetenza ta' l-UE li taġixxi fuq il-pluraliżmu tal-midja hija limitata għall-qasam 
tal-liġi tal-kompetizzjoni u billi l-iskala finanzjarja ta' attivitajiet diretti lejn lejn il-
konċentrazzjoni vertikali u orizzontali tas-sjieda tal-midja fl-Istati Membru l-aktar riċenti 
ta' l-UE ma laħqetx il-limiti fejn ikollha tiġi applikata l-liġi tal-kompetizzjoni ta' l-Ewropa,

J. billi l-konsumaturi tal-midja għandu jkolllhom aċċess għal għażla wiesgħa ta' kontenut 
minn ġurnaliżmu ta' kwalità għolja sa divertiment ħafif,

K. billi l-kreaturi tal-midja jagħmlu l-almu tagħhom biex jipproduċu kontenut ta' l-ogħla 
kwalità possibbli taħt ċerti kundizzjonijiet, dawn il-kundizzjonijiet m'humiex sodisfaċenti 
b'mod uniformi fl-istati membri kollha,

L. billi proporzjon dejjem ikbar ta' ġurnalisti jsibu ruħhom impjegati taħt kundizzjonijiet 
prekarji, mingħajr garanziji soċjali komuni fis-suq tax-xogħol normali u billi dawn il-
kundizzjonijiet x'aktarx iseħħu fl-Istati Membri l-ġodda,

M. billi l-pubblikazzjonijiet kummerċjali qed jużaw dejjem iktar kontenut iġġenerat mill-
utent, speċjalment kontenut awdjoviżiv bi ħlas nominali, u dan iqajjem dubji dwar 
kompetizzjoni inġusta fost il-professjonisti tal-midja,

N. billi l-użu ikbar ta' kontenut iġġenerat mill-utent u d-dipendenza ikbar fuq dan il-kontenut 
jistgħu jaffettwaw b'mod negattiv il-privatezza taċ-ċittadini billi joħloqu kundizzjonijiet ta' 
sorveljanza permanenti,

O. billi l-weblogs huma mezz dejjem iktar komuni għall-espressjoni ta' l-individwu kemm 
mill-professjonisti tal-midja u kif ukoll mill-persuni privati, l-istatus ta' l-awturi u l-
pubblikaturi tagħhom, inkluż l-istatus legali tagħhom, la huwa determinat u lanqas ma 
huwa ċċarat għall-qarrejja tal-weblogs, u dan jikkawża inċertezzi rigward l-imparzjalità, l-
affidabilità, il-protezzjoni tas-sors, l-applikabilità ta' kodiċi ta' etika u l-assenjazzjoni tar-
responsabilità fil-każ ta' kawżi legali,

P. billi l-Istati Membri għandhom ambitu wiesa' għall-interpretazzjoni tal-kompetenza tal-
midja tas-servizz pubbliku u l-finanzjament tagħha u billi l-midja kummerċjali esprimit 
tħassib dwar il-kompetizzjoni inġusta,

Q. billi l-midja tas-servizz pubbliku għandha preżenza tas-suq notevoli fl-oqsma awdjoviżivi 
u non-lineari biss u billi ta' sikwiet il-midja tas-servizz pubbliku ta' l-Istati Membri ta' l-
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UE ssofri kemm minn finanzjament inadegwat u kif ukoll minn pressjoni politika,

R. billi f'ċerti swieq il-midja tas-servizz pubbliku hija protagonist importanti f'termini kemm 
ta' kwalità u kif ukoll ta' sehem tas-suq,

S. billi l-midja tas-servizz pubbliku għandha bżonn sehem tas-suq stabbli sabiex twettaq il-
missjoni tagħha, is-sehem tas-suq m'għandux jitqies bħala għan fih innifsu,

T. billi tul dawn l-aħħar għaxar snin tfaċċaw kanali ġodda tal-midja u billi s-sehem li qed 
jiżdied ta' dħul mir-reklamar li jmur għall-bejgħ minn fuq l-Internet huwa sors ta' tħassib 
għall-mezzi tal-midja stampata,

U. billi x-xenarju l-ġdid tal-midja huwa ddominat minn fornituri privati u ta' servizz pubbliku 
stabbiliti,

V. billi l-każijiet fejn il-libertà ta' l-espressjoni tikkunfliġġi mar-rispett għar-reliġjon u għal 
twemmin ieħor riċentament akkwistaw iktar prominenza,

W. billi l-livell ta' litteriżmu tal-midja fost iċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea huwa taħt il-livelli 
mixtieqa u l-kuxjenza dwar il-bżonn tal-litteriżmu tal-midja hija baxxa,

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jissalvagwardjaw il-pluraliżmu tal-
midja, biex jiżguraw li ċ-ċittadini ta' l-UE jkunu jistgħu jaċċessaw midja b'xejn u 
diversifikata fl-Istati Membri kollha u biex jirrakomandaw titjib fejn meħtieġ;

2. F'dan ir-rigward jissuġġerixxi l-ħolqien ta' ombudsmen tal-midja indipendenti fl-Istati 
Membri;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi għall-ħolqien ta' Karta għal-libertà tal-midja u għall-impenn 
għall-aċċettazzjoni ta' din il-Karta madwar l-Ewropa kollha;

4. Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqfu sistemi ta' monitoraġġ u ta' implimentazzjoni għall-
pluraliżmu tal-midja bbażati fuq indikaturi affidabbli u impartzjali;

5. Jaqbel li l-livell li fih għandu jitkejjel il-pluraliżmu tal-midja għandu jkun skond l-Istat 
Membru individwali;

6. Jenfasizza kemm il-bżonn li l-awtoritajiet ta' l-UE u ta' l-Istati Membri jiżguraw 
indipendenza ġurnalistika u editorjali permezz ta' garanziji legali u soċjali adegwati u 
speċifiċi u kif ukoll il-bżonn li s-sidien tal-midja jsegwu l-aqwa prattika f'kull suq fejn 
joperaw;

7. Jipproponi l-introduzzjoni kemm ta' ħlasijiet li jkunu jaqblu mal-valur kummerċjali tal-
kontenut iġġenerat mill-utent u kif ukoll ta' kodiċi ta' etika u kundizzjonijiet dwar l-użu 
għall-kontenut iġġenerat mill-utent f'pubblikazzjonijiet kummerċjali;

8. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dinamika u d-diversità li ddaħħlu fil-midja permezz tal-midja l-
ġdida u jħeġġeġ użu responsabbli tal-mezzi l-ġodda bħall-mobajl TV;
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9. Jissuġġerixxi li ssir kjarifika ta' l-istatus, legali jew mod ieħor, tal-weblogs u jħeġġeġ l-
ikklassifikar tagħhom bħala volontarjat skond ir-responsabilitajiet professjonali jew 
finanzjarji u l-interessi ta' l-awturi u l-pubblikaturi tagħhom;

10. Jirrakkomanda li l-litteriżmu tal-midja jiġi inkluż fost id-9 kompetenzi bażiċi u jappoġġja 
l-iżvilupp tal-kurrikulum ċentrali Ewropew għal-litteriżmu tal-midja;

11. Iħeġġeġ l-iżvelar tas-sjieda tal-mezzi tal-midja bħala għajnuna biex wieħed jifhem aħjar l-
għanijiet u l-isfond tal-pubblikatur;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni ta' l-
UE għall-midja u kif ukoll għall-Internet u għas-settur tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni 
tiffaċilita u tippromwovi l-pluraliżmu tal-midja, u biex jieħdu rimedji adegwati fejn il-
konċentrazzjoni tas-sjieda jkollha impatt negattiv fuq il-pluraliżmu tal-midja;

13. Jirrakkomanda li r-regolamenti li jirregolaw l-għajnuna statali jiġu implimentati b'mod li l-
midja tas-servizz pubbliku tkun tista' twettaq il-funzjoni tagħha f'ambjent dinamiku, 
filwaqt li tiġi evitata kompetizzjoni inġusta li twassal għad-deterjorament tax-xenarju tal-
midja;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, u 
lill-Kummissjoni u kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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