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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nedostatky v infrastruktuře mohou ohrožovat pluralitu sdělovacích 
prostředků a že účinné sledování prováděné vnitrostátními regulačními orgány, tak jak je 
specifikováno v telekomunikačním balíčku, má pro zachování plurality sdělovacích 
prostředků zásadní význam, 

B. vzhledem k tomu, že díky technologickému rozvoji šíří vydavatelé novin ve stále větší 
míře  obsah svých novin prostřednictvím internetu, a jsou proto do značné míry závislí na 
příjmech z online inzerce,

1. souhlasí s doporučením Rady Evropy týkajícím se plurality sdělovacích prostředků 
(CM/Rec(2007)2), že by měl být zajištěn spravedlivý přístup poskytovatelům obsahu k 
sítím elektronické komunikace;

2. zdůrazňuje význam telekomunikačního balíčku pro posílení hospodářské soutěže a pro 
omezení nedostatků v infrastruktuře;

3. upozorňuje na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o interoperabilitě digitálních 
interaktivních televizních služeb1, neboť interoperabilita má zásadní význam pro pluralitu 
sdělovacích prostředků; 

4. vyzývá k vyváženému přístupu při přidělování digitální dividendy, aby byla zajištěn rovný 
přistup pro všechny účastníky a tudíž zaručena pluralita sdělovacích prostředků;

5. žádá vyvážený přístup k neutralitě sítí, přičemž zájmy spotřebitele jsou určujícím 
faktorem pro udělení přednostního zacházení či omezení; domnívá se, že revize právních
předpisů o telekomunikacích je ideální příležitostí k tomu, aby se tato otázka zprůhlednila;

6. je znepokojen dominantním postavením několika velkých online subjektů, které omezuje 
přístup nových zájemců na trh, a tím potlačuje v tomto odvětví tvořivost a podnikavost;

7. je znepokojen dominantním postavením společnosti Google na cílovém trhu internetové 
inzerce, které ohrožuje pluralitu sdělovacích prostředků, neboť společnost Google může 
v případě vydavatelů, kteří jsou závislí na její inzerci, používat neprůhledné mechanismy 
tvorby cen;

8. je znepokojen fúzí společností Google a Double Click, která by mohla vést k jejich 
kontrole nad cílenými inzertními online službami, které vycházejí z osobních údajů 
uživatelů internetu; domnívá se, že je nutné situaci náležitě sledovat, aby se tak zabránilo 
zneužívání dominantního postavení; žádá Komisi, aby v souvislosti s tím navrhla nějaký 
model; 

9. vyzývá k větší transparentnosti, pokud jde o osobní údaje a informace o uživatelích 
uchovávané internetovými vyhledavači, poskytovateli služeb elektronické pošty 

                                               
1  Přijaté texty, P6_TA(2007)0497.
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a stránkami pro vytváření sociálních sítí;

10. domnívá se, že regulace na úrovni EU dostatečně chrání přístup k elektronickým 
programovým průvodcům a podobným pomůckám pro přehledy a navigaci, ale že by bylo 
možno zvážit i další opatření týkající se způsobu, jakým jsou informace o dostupných 
programech předkládány, s cílem zajistit snadnou dostupnost služeb veřejného zájmu; 
vyzývá Komisi, aby pomocí postupů konzultace zjistila, zda jsou pro zajištění plurality 
sdělovacích prostředků nezbytné základní pokyny či předpisy pro dané odvětví;

11. s ohledem na technologické změny a změny v oblasti hospodářské soutěže podporuje 
pravidelnou revizi ustanovení o povinném vysílání („must-carry“), jak Komise navrhuje 
v revizi telekomunikačního balíčku, a domnívá se, že členské státy musí přinejmenším 
zaručit přístup k veřejnoprávnímu vysílání a službám veřejného zájmu, a to i v digitálním 
prostředí;

12. vyzývá k zachování rovnováhy mezi veřejnoprávním a soukromým rozhlasem a televizí 
a k jednotnému uplatňování práva hospodářské soutěže a mediálního práva s cílem posílit 
pluralitu sdělovacích prostředků.
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