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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at flaskehalse i infrastrukturen kan udgøre en trussel mod 
mediepluralisme, og at det er af afgørende betydning for håndteringen af mediapluralisme, 
at de nationale tilsynsinstanser gennemfører en effektiv kontrol, som det fastslås i
telekommunikationspakken,

B. der henviser til, at bladudgivere grundet den teknologiske udvikling formidler stadig mere 
indhold via internettet og derfor i vid udstrækning er afhængige af indtægter fra (online-) 
reklamer,

1. er enig i Europarådets henstilling om mediepluralisme (CM/RC(2007)2), som anbefaler at 
indholdsleverandører sikres en retfærdig adgang til elektroniske kommunikationsnetværk;

2. understreger betydningen af telekommunikationspakken med henblik på at tilskynde til
større konkurrence og afhjælpe af flaskehalse i infrastrukturen;

3. henleder opmærksomheden på sin beslutning af 13. november 2007 om interoperabilitet 
på området interaktivt digital-tv1, idet interoperabilitet er af grundlæggende betydning for 
mediepluralismen;

4. opfordrer til, at der anvendes en afbalanceret tilgang til fordelingen af 
digitaliseringsdividenden med henblik på at sikre lige adgang for alle aktører og dermed 
beskytte mediepluralismen;

5. opfordrer til, at der anvendes en afbalanceret tilgang til netværksneutralitet, hvor 
forbrugerens interesser er den afgørende faktor for indrømmelse af præferencebehandling 
eller indførelse af restriktioner; mener, at revisionen af lovgivningen om 
telekommunikation er en oplagt mulighed for at skabe større åbenhed om dette spørgsmål;

6. er bekymret over nogle få store onlineaktørers dominans, der begrænser adgangen til 
markedet for nye aktører og dermed kvæler kreativitet og iværksætterånd inden for denne 
sektor;

7. er bekymret over Googles dominerende stilling på markedet for målrettet onlinereklame, 
som bringer mediepluralismen i fare, fordi Google kan anvende uigennemsigtige 
prisfastsættelsesmekanismer for udgivere, der er afhængige af reklamer på Google;

8. er bekymret over fusionen mellem Google og Double Click, som kan medføre 
adgangskontrol ("gatekeeper") til målrettede onlinereklametjenester baseret på 
internetbrugernes personlige data; mener, at en effektiv kontrol er af afgørende betydning 
for at undgå misbrug af en dominerende stilling; opfordrer Kommissionen til at fremsætte 
forslag til en model i denne henseende;

9. opfordrer til større åbenhed om de personlige data og oplysninger, som 
                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0497.
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internetsøgemaskiner, e-mailudbydere og sociale netværkssider opbevarer om brugerne;

10. mener, at bestemmelser på EU-niveau i tilstrækkelig grad beskytter adgangen til 
elektroniske programoversigter og lignende oversigts- og navigationsfaciliteter, men at 
der kan overvejes en yderligere indsats i forbindelse med den måde, informationen om de 
tilgængelige programmer præsenteres på for at sikre nem adgang til tjenester af almen 
interesse; opfordrer Kommissionen til ved hjælp af høringer at fastslå, om der er behov for 
minimumsretningslinjer eller en sektorspecifik lovgivning for at beskytte 
mediepluralismen;

11. støtter en regelmæssig revurdering af "must carry"-bestemmelserne i lyset af de 
teknologiske og konkurrencemæssige ændringer, som Kommissionen foreslår i revisionen 
af telekommunikationspakken, og mener, at medlemsstaterne som minimum bør sikre 
adgang til offentlig radio, tv og tjenesteydelser af almen interesse, herunder i det digitale 
miljø;

12. opfordrer til, at balancen mellem offentlige og private radio- og tv-selskaber bevares og til 
en sammenhængende anvendelse af konkurrence- og medielovgivning for at styrke 
mediepluralismen.
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