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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o koncentrácii a pluralite médií v Európskej únii
(2007/2253(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na pracovný dokument Komisie o pluralite médií v členských 
štátoch Európskej únie (SEK(2007)0032),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2007, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, 
iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa 
vykonávania činností televízneho vysielania1

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2002 o koncentrácii médií2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku a Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2008),

A. keďže Európsky parlament potvrdil, že sa hlási k ochrane a podpore plurality médií ako 
základného piliera práva na informácie a slobody prejavu zakotvenej v článku 11 Charty 
základných práv, ktoré zostávajú základnými princípmi zachovania demokracie,

B. keďže pri posudzovaní plurality médií sa musí prihliadať na pluralitu vlastníctva 
(vonkajšia pluralita) a pluralitu obsahu (vnútorná pluralita),

C. keďže neobmedzená koncentrácia vlastníctva môže ohroziť pluralitu a kultúrnu 
rôznorodosť a keďže na určitých trhoch sa blíži k hranici, pri ktorej už voľná súťaž 
nebude automaticky zaručovať pluralitu,

D. keďže európske zmluvy zabezpečujú právo na zakladanie a vlastníctvo podnikov,

E. keďže nové technológie, komunikačné a informačné služby by mali posilňovať pluralitu 
médií a kultúrnu rôznorodosť,

F. keďže primárnym záujmom mediálnych podnikov môže byť finančný zisk, médiá 
zostávajú ideologickým a politickým nástrojom značného vplyvu, ktorý by sa nemal 
posudzovať výhradne so zreteľom na ekonomické kategórie,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 27.
2 Ú. v. ES C 025, 29.1.2004, s.205.
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G. keďže veľké mediálne podniky si vybudovali značnú, často dominantnú pozíciu na trhoch 
členských štátov, ktoré pristúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007,

H. keďže príspevok nadnárodných mediálnych podnikov vložený do technickej výbavy a 
pracovného kapitálu v nových členských štátoch bol významným prvkom pri revitalizácii 
mediálneho priestoru, investície do ľudského kapitálu nedosiahli úroveň potrebnú na 
zlepšenie pracovných podmienok a kvality práce pracovníkov médií,

I. keďže právomoc EÚ zaoberať sa pluralitou médií sa obmedzuje na oblasť hospodárskej 
súťaže a keďže finančný rozsah činností riadených na úrovni vertikálnej a horizontálnej 
koncentrácie mediálneho vlastníctva v najnovších členských štátoch nedosiahol hranicu, 
pri ktorej by sa uplatňovali právne predpisy o hospodárskej súťaži EÚ,

J. keďže mediálni spotrebitelia by mali mať prístup k širokému spektru obsahu od kvalitnej 
žurnalistiky až po ľahkú zábavu,

K. keďže mediálni tvorcovia sa usilujú v rámci určitých podmienok o produkciu čo 
najkvalitnejšieho obsahu a tieto podmienky nie sú rovnako uspokojivé vo všetkých 
členských štátoch,

L. keďže čoraz väčší podiel žurnalistov sa ocitá v problematických podmienkach 
zamestnania bez sociálnych záruk bežných na normálnom pracovnom trhu a keďže 
pravdepodobnosť výskytu týchto podmienok je v nových členských štátoch vyššia,

M. keďže komerčné publikovanie čoraz väčšmi využíva obsah vytvorený používateľmi, a to 
najmä audiovizuálny obsah za nominálny poplatok, čo vzbudzuje otázky týkajúce sa 
nečestnej konkurencie medzi pracovníkmi médií,

N. keďže čoraz väčšie využívanie obsahu vytvoreného používateľmi a spoliehanie sa na tento 
obsah môže nepriaznivo ovplyvňovať súkromie občanov a verejných osobností tým, že sa 
vytvárajú podmienky neustáleho sledovania,

O. keďže weblogy sa stávajú čoraz bežnejším médiom umožňujúcim sebavyjadrenie 
mediálnych pracovníkov, ako aj súkromných osôb, postavenie ich autorov a vydavateľov 
vrátane ich právneho postavenia sa ani presne neučí, ani neozrejmí čitateľom weblogov, 
čo vyvoláva neistotu v súvislosti s nestrannosťou, spoľahlivosťou, ochranou zdroja, 
uplatniteľnosťou etických kódexov a prevzatím zodpovednosti v prípade súdnych sporov,

P. keďže členské štáty majú širokú možnosť interpretácie poslania verejnoprávnych médií a 
ich financovania a keďže komerčné médiá vyjadrili znepokojenie z nečestnej súťaže,

Q. keďže verejnoprávne médiá majú znateľnú prítomnosť na trhu len v audiovizuálnej a 
nelineárnej oblasti a keďže verejnoprávne médiá členských štátov EÚ často trpia 
nedostatočným financovaním a sú vystavené politickým tlakom,

R. keďže na niektorých trhoch sú verejnoprávne médiá dominantnými aktérmi z pohľadu 
kvality i podielu na trhu,

S. keďže verejnoprávne médiá potrebujú na splnenie svojho poslania určitý stabilný podiel 
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na trhu, ktorý sa nemôže považovať za samoúčelný cieľ,

T. keďže sa v ostatnej dekáde objavili nové mediálne kanály a keďže rastúci podiel výnosov 
z reklamy smerujúci do internetových médií je zdrojom znepokojenia tlačených médií,

U. keďže v novom mediálnom priestore dominujú etablovaní poskytovatelia verejných 
služieb a súkromní poskytovatelia,

V. keďže prípady, v ktorých sa sloboda prejavu dostáva do rozporu s rešpektovaním 
náboženského a iného presvedčenia, vzbudili v nedávnej dobe väčšiu pozornosť,

W. keďže miera mediálnej gramotnosti občanov Európskej únie je pod želateľnou úrovňou a 
uvedomovanie si potreby mediálnej gramotnosti je nízke,

1. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby chránili pluralitu médií a zabezpečili možnosť 
prístupu všetkých občanov EÚ k voľným a diverzifikovaným médiám vo všetkých 
členských štátoch a aby v prípade potreby odporučili zlepšenia;

2. v tejto súvislosti navrhuje vytvorenie funkcie nezávislých mediálnych ombudsmanov v 
členských štátoch;

3. víta úsilie vytvoriť chartu slobody médií a snahy o jej akceptáciu v celej Európe;

4. zdôrazňuje potrebu zavedenia systémov monitorovania a implementácie plurality médií na 
základe spoľahlivých a nestranných ukazovateľov;

5. súhlasí s tým, že úrovňou, na ktorej by sa pluralita médií mala merať, je úroveň 
jednotlivých členských štátov;

6. zdôrazňuje nutnosť, aby orgány EÚ a členských štátov zabezpečili žurnalistickú a 
vydavateľskú nezávislosť prostredníctvom vhodných špecifických právnych a sociálnych 
záruk a aby vlastníci médií čerpali z príkladov osvedčenej praxe na každom trhu, na 
ktorom vykonávajú činnosť;

7. navrhuje zavedenie primeraných poplatkov so zreteľom na komerčnú hodnotu obsahu 
vytvoreného používateľmi, ako aj etické kódexy a podmienky využívania obsahu 
vytvoreného používateľmi pri komerčnom publikovaní;

8. víta dynamiku a rozmanitosť, ktoré do mediálneho priestoru vniesli nové média, a pobáda 
k zodpovednému využívaniu nových kanálov, napríklad mobilnej televízie;

9. navrhuje vyjasnenie právneho alebo iného postavenia weblogov a pobáda k ich 
dobrovoľnému označovaniu so zreteľom na profesionálnu a finančnú zodpovednosť a 
záujmy ich autorov a vydavateľov;

10. odporúča začlenenie mediálnej gramotnosti do zoznamu deviatich základných 
kompetencií a podporuje vytvorenie základu európskych učebných osnov v oblasti 
mediálnej gramotnosti;
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11. pobáda k odhaľovaniu vlastníctva komunikačných kanálov jednotlivých médií, čo by 
pomáhalo pochopiť zámery vydavateľa a jeho zázemie;

12. pobáda členské štáty k zabezpečeniu toho, aby uplatňovanie právnych predpisov EÚ o 
hospodárskej súťaži na médiá, ako aj na internet a odvetvie komunikačných technológií 
uľahčovalo a podporovalo pluralitu médií, a k podniknutiu primeraných nápravných 
opatrení v prípadoch, v ktorých má koncentrácia vlastníctva negatívny vplyv na pluralitu 
médií;

13. odporúča, aby sa právne predpisy o štátnej pomoci vykonávali takým spôsobom, ktorý by 
umožňoval verejnoprávnym médiám napĺňať ich funkcie v dynamickom prostredí a 
zabraňoval nečestnej konkurencii vedúcej k ochudobňovaniu mediálneho priestoru;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Počet členov v EÚ sa od začiatku roku 2004 takmer zdvojnásobil. Zabezpečenie približovania 
noriem ochrany demokracie a základných práv k najvyššej dosiahnutej úrovni je jednou z 
najhlavnejších úloh po rozšírení.

V tejto súvislosti správa víta všetky iniciatívy zamerané na ochranu demokracie a poukazuje 
na to, že médiá ostávajú vplyvným politickým nástrojom, s ktorým by sa nemalo narábať len 
z pohľadu ekonomických kategórií.
Správa s uznaním zaznamenáva rozhodnutie Európskej komisie zveriť stanovenie 
spoľahlivých a nestranných ukazovateľov plurality médií konzorciu troch európskych 
univerzít. Správa navyše zdôrazňuje potrebu zavedenia systémov monitorovania a 
implementácie plurality médií na základe takto stanovených ukazovateľov. Mediálnych 
ombudsmanov považuje za súčasť nevyhnutných systémov.

Správa s uznaním zaznamenáva aj pokračujúce úsilie zástupcov vydavateľov a žurnalistov 
vytvoriť chartu slobody médií. Správa taktiež zdôrazňuje potrebu sociálnych a právnych 
záruk pre žurnalistov a redaktorov.
Správa podporuje snahy, aby nadnárodné spoločnosti čerpali z príkladov osvedčenej praxe 
zabezpečujúcej editorskú a žurnalistickú slobodu v každej krajine, v ktorej vykonávajú 
činnosť. Vyjadruje znepokojenie nad nižšou úrovňou noriem uplatňovaných v členských 
štátoch, ktoré pristúpili do EÚ v rokoch 2004 a 2007.
Rozvoj nových technológií a ich prijatie viedli k objaveniu sa nových mediálnych kanálov a 
nových typov obsahu. Nové médiá priniesli do mediálneho priestoru viac dynamiky a 
rozmanitosti a správa pobáda k zodpovednému využívaniu nových kanálov.

V tejto súvislosti správa poukazuje na to, že neurčené a nenaznačené postavenie autorov a 
vydavateľov weblogov spôsobuje neistotu v súvislosti s nestrannosťou, spoľahlivosťou, 
ochranou zdroja, uplatniteľnosťou etických kódexov a prevzatím zodpovednosti v prípade 
súdnych sporov.

Odporúča vyjasňovanie právneho postavenia autorov a vydavateľov rôznych kategórií 
weblogov, ako aj odhaľovanie ich záujmov a dobrovoľné označovanie weblogov.

Správa s uznaním zaznamenáva rozšírené využívanie nominálneho poplatku za obsah 
vytvorený používateľmi pri komerčnom publikovaní a riešenie otázok súkromia a 
hospodárskej súťaže, ktoré z toho vyplývajú. Odporúča vyplácať odmeny neprofesionálnym 
autorom v závislosti od komerčnej hodnoty, ktorú vytvárajú, a dodržiavať etické kódexy na 
ochranu súkromia občanov a verejných osobností.
Správa zaznamenáva ťažkosti, ktoré tlačeným kanálom spôsobuje migrácia výnosov z 
reklamy smerom k internetu, ale poukazuje na to, že v priestore nových komerčných médií 
dominujú etablovaní verejnoprávni a súkromní poskytovatelia mediálneho obsahu. Zastáva 
tiež stanovisko, že koncentrácia vlastníctva médií dosahuje úroveň, pri ktorej sily voľného 
trhu nezaručujú pluralitu médií, a to najmä v nových členských štátoch.

Správa pripúšťa, že verejnoprávne médiá potrebujú na naplnenie svojej misie dostatočný a 
stabilný podiel na trhu, ale nalieha na ne, aby sa vyhli nečestnej konkurencii a samoúčelnej 
honbe za podielom na trhu. Poukazuje na to, že i keď verejnoprávne médiá majú na 
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niektorých trhoch vedúce postavenie, väčšinou trpia neprimeraným financovaním a 
politickým tlakom.

Nakoniec sa v správe uznáva potreba zvyšovania mediálnej gramotnosti v EÚ, odporúča 
začlenenie mediálnej gramotnosti do zoznamu deviatich základných kompetencií a podporuje 
vytvorenie základu európskych učebných osnov v oblasti mediálnej gramotnosti.
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