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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че инфраструктурни затруднения може да представляват заплаха 
за медийния плурализъм и като има предвид, че ефективният мониторинг от страна 
на националните регулаторни органи, както е предвидено в Пакета за 
телекомуникационна реформа, е от основно значение за запазването на медийния 
плурализъм;

Б. като има предвид, че вследствие на развитието на технологията издателите на 
вестници все повече разпространяват съдържанието по Интернет и затова до голяма 
степен са зависими от приходите от (интернет) реклама,

1. изразява съгласие с препоръката на Съвета на Европа относно медийния 
плурализъм (CM/Rec(2007)2), съгласно която на доставчиците на съдържание 
следва да бъде гарантиран достъп до електронните съобщителни мрежи при 
справедливи условия;

2. подчертава значението на Пакета за телекомуникационна реформа по отношение на 
засилването на конкуренцията и намаляването на инфраструктурните затруднения;

3. обръща внимание на своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно оперативната 
съвместимост на услугите на интерактивната цифрова телевизия1, тъй като 
оперативната съвместимост е от основно значение за медийния плурализъм;

4. призовава за балансиран подход при разпределението на цифровия дивидент с оглед 
на осигуряването на справедлив достъп за всички участници, като по този начин се 
гарантира медийният плурализъм;

5. призовава за балансиран подход по отношение на мрежовата неутралност, като 
значението на потребителя е определящият фактор при допускане на 
преференциално отношение или на ограничения; счита, че прегледа на 
законодателството по отношение на далекосъобщенията представлява идеална 
възможност за постигане на повече прозрачност по този въпрос;

6. изразява безпокойство относно господстващото положение на няколко големи 
участници в мрежата, което ограничава навлизането на пазара на нови участници и 
по този начин спъва творчеството и предприемачеството в този сектор;

7. изразява безпокойство относно господстващото положение на Google на целевия 
пазар на интернет реклама, което представлява опасност за медийния плурализъм, 
тъй като Google може да използва непрозрачни механизми за определяне на цените 
за издатели, зависими от рекламирането в Google;

8. изразява загриженост във връзка със сливането на Google и Double Click, което 
                                               
1  Приети текстове, P6_TA(2007)0497.
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може да доведе до упражняване на контрол на достъпа за услугите на 
целенасочената интернет реклама, основаващи се на личните данни на 
потребителите на Интернет; счита, че ефективният мониторинг е от основно 
значение за избягване на злоупотребата с господстващо положение; призовава 
Комисията да представи в това отношение модел;

9. призовава за по-голяма прозрачност по отношение на личните данни на 
потребителите и друга информация за тях, която се съхранява от търсещите машини 
в Интернет, от доставчиците на услуги, свързани с електронната поща и от 
уебсайтовете на социалните мрежи;

10. счита, че разпоредбите на равнище ЕС гарантират в достатъчна степен достъпността 
на електронните програмни указатели и на подобни възможности за преглед и 
навигация, но че могат да бъдат обмислени допълнителни действия по отношение 
на начина на представяне на информацията за наличните програми, така че услугите 
от общ интерес да бъдат лесно достъпни; призовава Комисията да проучи 
посредством консултативни процедури, дали са необходими минимални насоки или 
специфични за сектора разпоредби за гарантиране на медийния плурализъм;

11. подкрепя периодичното преразглеждане на разпоредбите за „задължителен пренос“ 
в светлината на технологичните промени и промените по отношение на 
конкуренцията, както се предлага от Комисията при преразглеждането на Пакета за 
телекомуникационна реформа, и счита, че гарантираният достъп до общественото 
радиоразпръскване и до услугите от общ интерес, включително в цифровата среда, 
трябва да представлява минимумът, гарантиран от държавите-членки;

12. призовава за осигуряване на равновесието между обществено-правните и частните 
радио- и телевизионни оператори, както и на съгласуваното прилагане на 
картелното и медийното право, с оглед на  укрепването на медийния плурализъм.
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