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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o koncentraciji in pluralizmu medijev v Evropski uniji
(2007/2253(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 11 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije o medijskem pluralizmu v Evropski 
uniji (SEC(2007)0032),

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2007/65/ES z dne 11. decembra 
2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih 
programov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2002 o koncentraciji medijev2,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenj odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko ter odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker je Evropska unija potrdila svojo zavezanost varovanju in spodbujanju medijskega 
pluralizma kot glavnega stebra pravice do obveščenosti in svobodnega izražanja iz člena 
11 Listine o temeljnih pravicah, ki sta še vedno temeljni načeli za obstoj demokracije, 

B. ker je treba pri vsaki presoji medijskega pluralizma upoštevati tako lastniški (zunanji) kot 
vsebinski (notranji) pluralizem,

C. ker bi neomejena koncentracija lastništva lahko ogrozila pluralizem in kulturno 
raznolikost in ker se na nekaterih trgih približuje meji, ko svobodna tržna konkurenca ne 
bo več samodejno zagotavljala pluralizma,

D. ker evropske pogodbe zagotavljajo pravico do ustanavljanja in lastništva podjetij,

E. ker bi morale nove tehnologije, komunikacije in storitve obveščanja spodbujati medijski 
pluralizem in kulturno raznolikost,

F. ker so mediji zelo vplivno ideološko in politično orodje, zato jih ne bi smeli obravnavati 
zgolj z ekonomskimi merili, čeprav je osrednja zahteva medijskih podjetij dobiček,

G. ker so si velika medijska podjetja ustvarila obsežen in pogosto prevladujoč položaj na 
trgih držav članic, ki so k EU pristopile leta 2004 in 2007,

                                               
1 UL L 332, 18.12.2007, str. 27.
2 UL C 025, 29.1.2004, str. 205.



PE402.864v01-00 4/8 PR\712320SL.doc

SL

H. ker je bil prispevek večnacionalnih medijskih podjetij k tehnični opremljenosti in 
delovnemu kapitalu novih držav članic bistven pri oživljanju medijskega prizorišča, 
naložbe v človeški kapital pa so ostale pod ravnjo, potrebno za izboljšanje delovnih 
razmer in kakovostnega dela za zaposlene v medijih,

I. ker je pristojnost EU za ukrepanje v zvezi z medijskim pluralizmom omejena na področje 
konkurenčnega prava in ker financiranje dejavnosti, namenjenih vertikalni in horizontalni 
koncentraciji medijskega lastništva v najnovejših državah članicah EU, ni tako obsežno, 
da bi zanj morala veljati konkurenčna zakonodaja,

J. ker bi morali imeti medijski potrošniki dostop do širokega spektra vsebin, od 
visokokakovostnega novinarstva do lahkotne zabave,

K. ker ustvarjalci medijev težijo k ustvarjanju kar najkakovostnejše vsebine v danih 
razmerah, vendar niso enako zadovoljive v vseh državah članicah,

L. ker je vedno več novinarjev zaposlenih pod nestalnimi pogoji, zaradi česar jim ni 
zagotovljena socialna varnost, ki je običajna na trgu dela, in ker se takšni pogoji bolj 
verjetno pojavljajo v novih državah članicah,

M. ker komercialne publikacije vedno pogosteje objavljajo vsebine, ki jih oblikujejo 
uporabniki, zlasti avdiovizualne vsebine za nominalno plačilo, zaradi česar se med 
zaposlenimi v medijih porajajo vprašanja nepoštene konkurence,

N. ker vedno večja uporaba in zanašanje na vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki, lahko 
škodljivo vpliva na zasebnost državljanov in javnih osebnosti, saj bi lahko ustvarila 
razmere nenehnega nadzora,

O. ker so spletni dnevniki vedno bolj uporabljeno sredstvo izražanja tistih, ki so zaposleni v 
medijih, pa tudi zasebnikov, status avtorjev in izdajateljev, tudi pravni, pa ni niti 
opredeljen niti jasno predstavljen njihovim bralcem, zaradi česar prihaja do nejasnosti 
glede nepristranskosti, zanesljivosti, varovanja virov, uporabe etičnih kodeksov in 
odgovornosti v primeru tožb,

P. ker imajo države članice široke možnosti za tolmačenje pristojnosti medijev v službi 
javnosti in njihovega financiranja in ker so komercialni mediji izrazili zaskrbljenost zaradi 
nepoštene konkurence,

Q. ker je prisotnost medijev kot javnih služb na trgu opazna le na avdiovizualnem in 
nelinearnem področju, sicer pa so v državah članicah pogosto nezadostno financirani in 
doživljajo politične pritiske,

R. ker so mediji kot javne službe na nekaterih trgih prevladujoči tako glede kakovosti kot 
glede tržnega deleža,

S. ker mediji kot javne službe potrebujejo trden tržni delež, da lahko opravljajo svojo nalogo, 
vendar tržni delež ne bi smel biti cilj sam po sebi,

T. ker so se v zadnjem desetletju pojavili nova sredstva obveščanja in ker naraščajoči delež 
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prihodkov od reklam, ki se pretakajo v internetne družbe, povzroča zaskrbljenost 
tiskovnih medijskih hiš,

U. ker na novem medijskem prizorišču prevladujejo uveljavljeni ponudniki javnih storitev in 
zasebni ponudniki, 

V. ker v zadnjem času dobivajo večjo veljavo primeri, ko svoboda izražanja trči ob 
spoštovanje verskih in drugih prepričanj,

W. ker je raven medijske opismenjenosti med državljani Evropske unije nižja od zaželene, 
ozaveščenost o potrebnosti medijske pismenosti pa je majhna,

1. poziva Komisijo in države članice, naj ščitijo medijski pluralizem, zagotovijo, da bodo 
imeli državljani EU dostop do svobodnih in različnih medijev v vseh državah članicah, in 
predlagajo izboljšave, kadar bo potrebno;

2. v zvezi s tem predlaga, da države članice imenujejo neodvisne medijske varuhe 
človekovih pravic;

3. pozdravlja prizadevanja za opredelitev listine za medijsko svobodo in si prizadevati za 
njeno sprejetje v vsej Evropi;

4. poudarja, da je treba vzpostaviti sisteme za spremljanje in izvajanje medijskega 
pluralizma, ki bodo temeljili na zanesljivih in nepristranskih kazalnikih;

5. se strinja, da bi bilo treba medijski pluralizem meriti po posameznih državah članicah;

6. poudarja, da morajo organi EU in držav članic z ustrezno in posebno pravno in socialno 
varnostjo zagotoviti novinarsko in uredniško neodvisnost, poskrbeti pa tudi, da bodo 
lastniki medijev upoštevali najboljšo prakso na vseh trgih, kjer delujejo;

7. predlaga uvedbo plačil, ki bi ustrezala komercialni vrednosti uporabniških vsebin, pa tudi 
etičnim kodeksom in pogojem za uporabo uporabniških vsebin v komercialnih 
publikacijah;

8. pozdravlja dinamičnost in raznolikost, ki so jo na medijsko prizorišče prinesli novi mediji, 
in poziva k odgovorni uporabi novih sredstev obveščanja, na primer mobilne televizije;

9. predlaga, da se razjasni pravni oziroma drugi status spletnih dnevnikov, in poziva k 
njihovemu prostovoljnemu označevanju glede profesionalne in finančne odgovornosti ter 
interesov avtorjev in izdajateljev;

10. priporoča, da se medijska pismenost uvrsti med devet osnovnih zmožnosti, in podpira 
razvoj evropskega temeljnega učnega načrta za medijsko pismenost;

11. spodbuja razkritje lastništva medijskih hiš, da bi pripomogli k razumevanju izdajateljevih 
namenov in razlogov;

12. spodbuja države članice, naj zagotovijo, da bo uporaba konkurenčnega prava EU za 
medije, pa tudi za internetni sektor in sektor komunikacijske tehnologije, olajšala in 
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spodbudila medijski pluralizem, ter naj uporabijo ustrezna sredstva, kjer koncentracija 
lastništva negativno vpliva nanjo;

13. priporoča, da se uporabijo pravila za državno pomoč na tak način, da bodo lahko mediji v 
dinamičnem okolju izpolnili svojo vlogo javnih služb, hkrati pa bi se izognili nepošteni 
konkurenci, zaradi katere bi medijsko prizorišče opustelo;

14. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Članstvo v EU se je od leta 2004 skoraj podvojilo. Eden največjih izzivov po širitvi je težnja, 
da se približevanje standardov za varovanje demokracije in temeljnih svoboščin zagotovi na 
najvišji ravni. 

Tako se v poročilu pozdravljajo vse pobude, namenjene varovanju demokracije, in poudarja, 
da so mediji še vedno vplivno politično orodje, ki ga ne bi smeli obravnavati le z 
ekonomskimi merili.
V poročilu se priznava odločitev Evropske komisije, da bo zaupala opredelitev zanesljivih in 
nepristranskih kazalnikov medijskega pluralizma konzorciju treh evropskih univerz. Poleg 
tega je poudarjeno, da bi bilo treba institucionalizirati sisteme za spremljanje in izvajanje na 
podlagi tako opredeljenih kazalnikov. so Del teh potrebnih sistemov so medijski varuhi 
človekovih pravic.

V poročilu je izraženo tudi priznanje nenehnim prizadevanjem predstavnikov izdajateljev in 
novinarjev, da bi oblikovali listino medijske svobode. Poleg tega je poudarjeno, da je treba 
novinarjem in urednikom zagotoviti socialna in pravna jamstva. 
V poročilu se zagovarja, naj večnacionalna podjetja sprejmejo najboljšo prakso glede 
uredniške in novinarske svobode v vseh državah, kjer delujejo. Izražena je zaskrbljenost nad 
tem, da so v državah članicah, ki so pristopile k EU leta 2004 in 2007, standardi nižji.

Razvoj in sprejemanje nove tehnologije sta privedla do nastanka novih sredstev obveščanja in 
novih vsebin. Nastanek novih sredstev obveščanja je na medijsko prizorišče vnesel več 
dinamike in raznolikosti; poročilo spodbuja odgovorno uporabo novih sredstev. 
Glede tega je tudi poudarjeno, da neopredeljeni in nenakazani status avtorjev in izdajateljev 
spletnih dnevnikov povzroča nejasnost glede nepristranskosti, varovanja virov, uporabe 
etičnih kodeksov in odgovornosti v primeru tožbe. 

Priporočeno je, naj se razjasni pravni status različnih kategorij avtorjev in izdajateljev spletnih 
dnevnikov, pa tudi, naj se razkrijejo interesi za spletne dnevnike in naj se označijo.

Ugotovljeno je tudi, da se čedalje več uporablja nominalno plačilo za uporabniške vsebine v 
komercialnih publikacijah in da to sproža vprašanja v zvezi z zasebnostjo in konkurenco. 
Priporoča se nadomestilo za neprofesionalce, ki bi ustrezalo proizvedeni komercialni 
vrednosti in pri katerem bi uporabili etične kodekse za zaščito zasebnosti zasebnikov in javnih 
osebnosti.
V poročilu se priznava, da so tiskovne hiše pred izzivom, ko se dobički od reklamiranja selijo 
na internet, vendar je poudarjeno tudi, da na novem komercialnem medijskem prizorišču 
prevladujejo uveljavljeni javni in zasebni ponudniki medijskih vsebin. V poročilu je izraženo 
stališče, da se koncentracija medijskega lastništva približuje ravni, ko sile prostega trga ne 
zagotavljajo medijskega pluralizma, zlasti v novih državah članicah.

Poročilo priznava, da mediji kot javne službe potrebujejo obsežen in trden tržni delež, če naj 
opravijo svojo nalogo, vendar tudi poziva, da se je treba izogibati nepošteni konkurenci in 
težnji k čim večjemu tržnemu deležu zaradi njega samega. Poudarjeno je, da čeprav so na 
nekaterih trgih mediji kot javne službe največji udeleženec na trgu, so večinoma premalo 
financirani in doživljajo politični pritisk.
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Poročilo tudi priznava, da je treba povečati medijsko pismenost, priporoča njeno uvrstitev 
med devet osnovnih zmožnosti in podpira razvoj evropskega temeljnega učnega načrta za 
medijsko pismenost.
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