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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej
(2007/2253(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie pluralizmu mediów 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (SEC(2007)0032),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2007/65 z dnia 
11 grudnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie koncentracji mediów2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii, jak również Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska potwierdziła swoje zaangażowanie w ochronę 
i propagowanie pluralizmu mediów jako podstawowego filaru prawa do informacji 
i wolności wypowiedzi zawartego w art. 11 Karty praw podstawowych, które pozostają 
zasadniczymi zasadami obrony demokracji, 

B. mając na uwadze, że rozważając pluralizm mediów należy zawsze uwzględniać zarówno 
pluralizm własności (pluralizm zewnętrzny), jak i pluralizm treści (pluralizm 
wewnętrzny),

C. mając na uwadze, że niepodlegająca ograniczeniom koncentracja własności stanowić 
może zagrożenie dla pluralizmu i różnorodności kulturowej oraz że na niektórych rynkach 
zbliża się ona do granicy, po przekroczeniu której pluralizm nie będzie już gwarantowany 
automatycznie dzięki wolnorynkowej konkurencji,

D. mając na uwadze, że traktaty europejskie gwarantują prawo do zakładania i posiadania 
przedsiębiorstw,

E. mając na uwadze, że nowe technologie oraz usługi komunikacyjne i informacyjne winny 
zwiększać pluralizm mediów i różnorodność kulturową,

F. mając na uwadze, że choć w głównym obszarze zainteresowań przedsiębiorstw 

                                               
1 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27.
2 Dz.U. C 025 z 29.1.2004, s. 205
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medialnych może leżeć zysk finansowy, media pozostają bardzo wpływowym narzędziem 
ideologiczno-politycznym, którego nie należy traktować wyłącznie w kategoriach 
ekonomicznych,

G. mając na uwadze, że duże przedsiębiorstwa medialne stworzyły sobie poważną i często 
dominującą pozycję na rynku państw członkowskich, które przystąpiły do UE w latach 
2004 i 2007,

H. mając na uwadze, że choć wkład wielonarodowych przedsiębiorstw medialnych 
w wyposażenie techniczne i kapitał obrotowy w nowych państwach członkowskich był 
kluczowy dla ożywienia sektora mediów, inwestycje w kapitał ludzki utrzymywały się 
poniżej poziomu koniecznego do poprawy warunków pracy i jakości pracy osób 
zawodowo związanych z mediami,

I. mając na uwadze, że kompetencje UE w zakresie działania na rzecz pluralizmu mediów 
ograniczone są do obszaru prawa konkurencji i że finansowa skala działań 
ukierunkowanych na pionową i poziomą koncentrację własności mediów w najmłodszych 
państwach członkowskich UE nie osiągnęła wartości, ponad którą zastosowanie miałoby 
prawo konkurencji UE,

J. mając na uwadze, że konsumenci mediów winni mieć dostęp do szerokiego wyboru treści, 
od dziennikarstwa wysokiej jakości do lekkiej rozrywki,

K. mając na uwadze, że twórcy mediów dążą do produkowania treści o jak najwyższej 
jakości w danych warunkach, przy czym warunki te nie są jednakowo zadowalające we 
wszystkich państwach członkowskich,

L. mając na uwadze, że coraz większy procent dziennikarzy stwierdza, iż zatrudnieni są na 
niepewnych warunkach, bez gwarancji socjalnych powszechnych na normalnym rynku 
pracy, i że jest bardziej prawdopodobne, iż warunki te występują w nowych państwach 
członkowskich,

M. mając na uwadze wykorzystywanie w publikacjach komercyjnych w coraz większym 
stopniu treści tworzonych przez użytkowników – zwłaszcza treści audiowizualnych – za 
symboliczną opłatą, co rodzi podejrzenia o nieuczciwą konkurencję wśród osób 
zawodowo związanych z mediami,

N. mając na uwadze, że coraz większe wykorzystywanie treści tworzonych przez 
użytkowników i poleganie na nich może odbić się niekorzystnie na sferze prywatnej 
obywateli i osób publicznych poprzez stworzenie sytuacji ciągłej inwigilacji,

O. mając na uwadze, że choć blogi internetowe stają się coraz powszechniejszym środkiem 
autoekspresji zarówno osób zawodowo związanych z mediami, jak i osób prywatnych, 
status ich autorów i wydawców, w tym ich status prawny, nie jest określony ani 
wyjaśniony czytelnikom takiego blogu, co powoduje niepewność co do bezstronności, 
rzetelności, ochrony źródeł, stosowania kodeksów etycznych i podziału 
odpowiedzialności w przypadku pozwów sądowych,

P. mając na uwadze, że państwa członkowskie posiadają możliwość szerokiej interpretacji 



PR\712320PL.doc 5/8 PE402.864v01-00

PL

mandatu mediów publicznych i ich finansowania oraz że media komercyjne wyraziły 
zaniepokojenie z powodu nieuczciwej konkurencji,

Q. mając na uwadze, że media publiczne posiadają znaczącą pozycję na rynku jedynie 
w obszarze audiowizualnym i nielinearnym oraz że często media publiczne w państwach 
członkowskich UE dotyka zarówno niewystarczające finansowanie, jak i naciski 
polityczne,

R. mając na uwadze, że na niektórych rynkach media publiczne zajmują dominującą pozycję 
w sensie zarówno jakości, jak i udziału w rynku,

S. mając na uwadze, że choć do pełnienia swej misji media publiczne potrzebują pewnego 
stabilnego udziału w rynku, tego udziału w rynku nie należy uważać za cel sam w sobie,

T. mając na uwadze, że w ostatniej dekadzie pojawiły się w mediach nowe stacje i że 
rosnący udział sklepów internetowych w dochodach z reklam niepokoi przedsiębiorstwa 
z branży drukowanych środków przekazu,

U. mając na uwadze, że w nowym sektorze mediów dominują usługodawcy publiczni 
i prywatni o ustalonej pozycji,

V. mając na uwadze, że ostatnio więcej rozgłosu nabierają sprawy, w których wolność 
wypowiedzi kłóci się z poszanowaniem przekonań religijnych i innych,

W. mając na uwadze, że poziom alfabetyzacji medialnej wśród obywateli Unii Europejskiej 
jest niższy niż pożądany, a świadomość potrzeby alfabetyzacji medialnej jest niska,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ochrony pluralizmu mediów, do zapewnienia 
wszystkim obywatelom UE dostępu do swobodnych i zróżnicowanych mediów we 
wszystkich państwach członkowskich oraz do zalecenia ewentualnych ulepszeń;

2. proponuje w związku z tym powołanie w państwach członkowskich niezależnych 
rzeczników praw obywatelskich ds. mediów;

3. z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz stworzenia karty wolności mediów i dążenia 
do przyjęcia jej w całej Europie;

4. podkreśla konieczność wprowadzenia monitorowania i wdrażania systemów pluralizmu 
mediów w oparciu o rzetelne i bezstronne wskaźniki;

5. zgadza się, że stopień pluralizmu mediów należy mierzyć na szczeblu poszczególnych 
państw członkowskich;

6. podkreśla potrzebę zapewnienia przez władze UE i państw członkowskich niezależności 
dziennikarskiej i wydawniczej przy pomocy właściwych i konkretnych gwarancji 
prawnych i społecznych oraz konieczność stosowania przez właścicieli środków przekazu 
najlepszych praktycznych wzorców na każdym rynku, na którym prowadzą działalność;
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7. proponuje wprowadzenie opłat odpowiadających wartości handlowej treści tworzonych 
przez użytkowników oraz stosowanie kodeksów etycznych i warunków wykorzystywania 
w publikacjach komercyjnych treści tworzonych przez użytkowników;

8. z zadowoleniem przyjmuje dynamikę i różnorodność, jakie w sektor mediów wniosły 
nowe środki przekazu i popiera odpowiedzialne korzystanie z nowych rodzajów stacji, 
takich jak telewizja komórkowa;

9. proponuje wyjaśnienie statusu – prawnego czy nie – blogów internetowych i zachęca do 
ich dobrowolnego oznaczania stosownie do zawodowej i finansowej odpowiedzialności 
i interesów autorów i wydawców;

10. zaleca włączenie alfabetyzacji medialnej w dziewięć podstawowych kompetencji i popiera 
opracowanie europejskiego podstawowego programu szkoleń w zakresie alfabetyzacji 
medialnej;

11. zachęca do ujawniania właścicieli przedsiębiorstw medialnych, co pomoże w zrozumieniu 
celów i charakterystyki wydawcy;

12. zachęca państwa członkowskie do dopilnowania, aby stosowanie prawa konkurencji UE 
do środków masowego przekazu oraz do Internetu i sektora technologii komunikacyjnych 
ułatwiało i promowało pluralizm mediów, a także nawołuje do przyjęcia właściwych 
środków zaradczych w przypadku negatywnego wpływu koncentracji własności na 
pluralizm mediów;

13. zaleca wdrożenie przepisów dotyczących pomocy państwa w sposób umożliwiający 
mediom publicznym pełnienie ich funkcji w dynamicznie zmieniającym się środowisku, 
przy jednoczesnym unikaniu nieuczciwej konkurencji prowadzącej do zubożenia sektora 
mediów;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Liczba krajów członkowskich UE niemal się podwoiła od początku 2004 r. Jednym 
z głównym wyzwań okresu po rozszerzeniu jest zapewnienie zrównania standardów ochrony 
demokracji i wolności podstawowych do najwyższego dotychczasowego poziomu.

W tym kontekście w sprawozdaniu z zadowoleniem przyjmuje się wszystkie inicjatywy na 
rzecz obrony demokracji ze wskazaniem, że środki masowego przekazu pozostają narzędziem 
politycznym o dużej sile oddziaływania, którego nie należy traktować wyłącznie 
w kategoriach ekonomicznych.

W sprawozdaniu uznaje się decyzję Komisji Europejskiej o powierzeniu określenia rzetelnych 
i bezstronnych wskaźników pluralizmu mediów konsorcjum złożonemu z trzech europejskich 
uniwersytetów. W niniejszym sprawozdaniu podkreśla się ponadto konieczność 
wprowadzenia systemów monitorowania i wdrażania opartych na określonych w ten sposób 
wskaźnikach. Rzecznicy praw obywatelskich ds. mediów postrzegani są jako element 
składowy tych niezbędnych systemów.

W sprawozdaniu odnotowano również stałe dążenie przedstawicieli wydawców 
i dziennikarzy do stworzenia karty wolności mediów. Sprawozdawczyni podkreśla ponadto 
potrzebę gwarancji socjalnych i prawnych dla dziennikarzy i wydawców.
W sprawozdaniu opowiedziano się za przyjęciem przez wielonarodowe przedsiębiorstwa 
najlepszych praktycznych wzorców w zakresie wolności wydawniczej i dziennikarskiej 
w każdym kraju, w którym prowadzą działalność. Wyraża się w nim zaniepokojenie niższymi 
standardami stosowanymi w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w latach 
2004 i 2007.

Opracowanie i przyjęcie się nowych technologii doprowadziło do powstania nowych stacji 
i nowych rodzajów treści medialnych. Pojawienie się nowych środków masowego przekazu 
wprowadziło w sektorze mediów większą dynamikę i różnorodność; sprawozdanie zachęca 
do odpowiedzialnego korzystania z nowych stacji. 

W tym kontekście sprawozdawczyni wskazuje, że nieokreślony i niepodany status autorów 
i wydawców blogów internetowych powoduje niepewność co do bezstronności, rzetelności, 
ochrony źródeł, stosowania kodeksów etycznych i podziału odpowiedzialności w przypadku 
pozwów sądowych. 

Zaleca się wyjaśnienie prawnego statusu różnych kategorii autorów i wydawców blogów 
internetowych, jak również ujawnienie interesów i dobrowolne oznaczanie tych blogów. 
W sprawozdaniu odnotowuje się coraz powszechniejsze wykorzystywanie w komercyjnych 
publikacjach – za symboliczną opłatą – treści tworzonych przez użytkowników oraz 
wynikające stąd kwestie z zakresu prywatności i konkurencyjności. Zaleca się wynagradzanie 
osób zawodowo niezwiązanych z mediami stosownie do wartości handlowej ich dzieła oraz 
korzystanie z kodeksów etycznych do ochrony sfery prywatnej obywateli i osób publicznych.
W sprawozdaniu dostrzega się wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami z branży 
drukowanych środków przekazu z uwagi na przechodzenie dochodów z reklam do Internetu, 
jednak ze wskazaniem, że w nowym sektorze mediów komercyjnych dominują publiczni 
i prywatni dostawcy treści medialnych, posiadający ustaloną pozycję. Sprawozdawczyni stoi 
również na stanowisku, że koncentracja własności mediów zbliża się do poziomu, na którym 
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pluralizmu mediów nie gwarantują już mechanizmy wolnorynkowe, zwłaszcza w nowych 
państwach członkowskich.

Sprawozdawczyni przyznaje, że do pełnienia swej misji media publiczne potrzebują sporego
i stabilnego udziału w rynku, wzywa je jednak do unikania nieuczciwej konkurencji i pogoni 
za udziałem w rynku jako takim. Podkreśla, że choć na niektórych rynkach media publiczne 
są wiodącym podmiotem rynkowym, doskwiera im głównie brak dostatecznego finansowania 
oraz naciski polityczne.
Sprawozdanie uznaje ponadto konieczność zwiększenia w UE alfabetyzacji medialnej, zaleca 
włączenie alfabetyzacji medialnej w dziewięć podstawowych kompetencji i popiera 
opracowanie europejskiego podstawowego programu szkoleń w zakresie alfabetyzacji 
medialnej.
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