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Gardianul
CNA si Phare dezvolta mass-media din Romania
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a demarat marti un proiect de 800.000 de euro finantat de Uniunea
Europeana prin care intentioneaza sa sprijine profesionalizarea audiovizualului românesc în 2007. Proiectul, finantat
prin programul Phare al Comisiei Europene, se intituleaza „Consolidarea si dezvoltarea expertizei profesionale în
sectorul audiovizual din România“, informeaza NewsIn. Proiectul Phare are parteneri internationali consortiul
Intrenews Europe care se ocupa de dezvoltarea sectorului mass-media, CNA din Ungaria si partenerii locali Agentia
de Monitorizare a Presei si Centrul pentru Jurnalism Independent.
Cursuri de calculator si engleza pentru jurnalisti
Proiectul urmareste trei elemente principale: pe plan intern, se vor face cursuri de folosire a calculatorului si de
engleza profesionala, pe plan extern vor exista conferinte si mese rotunde la care vor fi invitati membri ai massmedia, iar proiectul va fi sustinut de o campanie media care va trata chestiuni legate de ascultatori si telespectatori.
Obiectivul proiectului este întarirea capacitatii Consiliului National al Audiovizualului de a aplica în România politicile
audiovizuale ale Uniunii Europene, precum si armonizarea cu acquis-ul european din domeniu, cresterea eficientei si
transparentei CNA în monitorizarea si sanctionarea încalcarilor legii în domenii precum: protectia minorilor si a
demnitatii umane, respectarea dreptului la replica, libertatea de expresie sau promovarea operelor europene.
G.D.
www.infoeuropa.ro
Bruxelles, 16 ianuarie 2007
Pluralismul mediatic: Comisia subliniază necesitatea
asigurării transparenţei, libertăţii şi diversităţii în
peisajul mediatic european
Răspunzând preocupărilor constante ale Parlamentului European şi ale
organizaţiilor neguvernamentale în ceea ce priveşte concentrările din
domeniul mass-media şi posibilele efecte ale acestora asupra pluralismului
şi libertăţii de exprimare, comisarul Viviane Reding şi vice-preşedintele
Margot Wallström – au prezentat astăzi, în faţa Comisiei, o abordare în trei
etape privind pluralismului mediatic în Uniunea Europeană.
„În vreme ce mass-media se confruntă cu schimbări radicale şi restructurări generate
de noile tehnologii şi de concurenţa mondială, menţinerea pluralismului mediatic este
esenţială pentru procesul democratic din statele membre şi din Uniunea Europeană
în ansamblul ei”, a declarat doamna Viviane Reding, Comisar pentru Societatea
informaţională şi mass-media. „Acest lucru necesită o înţelegere profundă a
realităţilor economice şi legislative din peisajul mediatic european actual, ceea ce
reprezintă obiectivul abordării noastre în trei etape.”
Vice-preşedintele Margot Wallström a adăugat: „Comunicarea – înţeleasă ca o
dezbatere animată şi civilizată între cetăţeni – este seva democraţiei, care circulă
prin intermediul mass-mediei. Informaţiile transmise pe această cale ar trebui să fie
complete, variate, critice, fiabile, nepărtinitoare şi de încredere.”
Cele trei etape definite de comisarul Reding şi de vice-preşedintele Wallström,
comisar pentru Relaţii instituţionale şi strategia de comunicare, se bazează pe
sugestiile primite în 2005 în cadrul Liverpool Audiovisual Conference şi indică modul
în care va evolua această problemă sensibilă din punct de vedere politic.
În cadrul abordării „Reding-Wallström”, noţiunea de pluralism mediatic este mult mai
largă decât cea de proprietate asupra mijloacelor de informare în masă, cuprinzând
accesul la diverse surse de informare, astfel încât cetăţenii să îşi poată forma opinii
fără a fi influenţaţi de o sursă dominantă. De asemenea, cetăţenii au nevoie de
mecanisme transparente care să garanteze că mass-media este percepută ca fiind
cu adevărat independentă.

Noua directivă „Servicii mass-media audiovizuale fără frontiere”, propusă de
Comisie în decembrie 2005, contribuie deja la pluralismul mediatic înţeles în acest
sens. În special, aceasta obligă statele membre să garanteze că autorităţile
naţionale de reglementare sunt independente faţă de guvernele naţionale şi de
furnizorii de servicii mass-media audiovizuale. Propunerea Comisiei în această
privinţă va fi dezbătută din nou cu ocazia celei de a doua lecturi a directivei, în primul
semestru al anului 2007. Abordarea „Reding-Wallström”, astfel cum a fost prezentat
astăzi în faţa Comisiei,este alcătuit din trei etape:
1. Un document de lucru elaborat de serviciile Comisiei privind pluralismul
mediatic (care a fost deja prezentat astăzi). Acesta subliniază eforturile depuse
în vederea promovării pluralismului de către părţi terţe şi organizaţii, în special
activitatea esenţială a Consiliului Europei, şi conţine o primă anchetă concisă
privind pieţele presei scrise şi audiovizuale din statele membre. Această analiză
primară include şi informaţii referitoare la reglementările naţionale privind
proprietatea asupra mijloacelor de informare în masă şi la modelele de
reglementare foarte diferite din cele 27 de state membre.
2. Un studiu independent privind pluralismul mediatic în statele membre ale
Uniunii Europene care să definească şi să testeze indicatorii concreţi şi
obiectivi de evaluare a pluralismului mediatic în statele membre (în 2007).
3. O Comunicare a Comisiei privind indicatorii pluralismului mediatic în
statele membre ale Uniunii Europene (în 2008), care va lansa o amplă
consultare publică. Aceasta ar putea conduce la o evaluare a posibilităţii de a
aplica indicatorii pluralismului mediatic, spre exemplu în cadrul unui studiu
ulterior.
Pe parcursul întregului proces, grupul comisarilor responsabili pentru drepturile
fundamentale, precum şi Parlamentul European şi Consiliul vor fi informaţi în mod
constant cu privire la progresele realizate.
Pentru mai multe informaţii referitoare la planul „Reding-Wallström” şi la activitatea
pe care Comisia o desfăşoară în prezent în ceea ce priveşte pluralismul mediatic,
puteţi consulta:
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/index_en.htm

