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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a szűk keresztmetszetet jelentő infrastruktúrák veszélyt jelenthetnek a média 
pluralizmusára, és mivel a nemzeti szabályozó testületek általi hatékony ellenőrzés, a 
távközlési csomagban meghatározottak szerint, alapvető fontosságú a média 
pluralizmusának kezelése tekintetében,

B. mivel a technológiai fejlődésnek köszönhetően a lapkiadók egyre inkább az interneten 
teszik közzé tartalmaikat, és ezért nagymértékben függenek az (internetes) 
reklámbevételektől,

1. egyetért az Európa Tanácsnak a média pluralizmusára vonatkozó ajánlásával 
(CM/Rec(2007)2), amely szerint tisztességes hozzáférést kell biztosítani a 
tartalomszolgáltatók számára az elektronikus hírközlési hálózatokhoz;

2. hangsúlyozza a távközlési csomag jelentőségét a fokozottabb verseny megteremtésében és 
az infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek mérséklésében;

3. felhívja a figyelmet az Európai Parlamentnek a digitális interaktív televíziós 
szolgáltatások együttműködési képességéről szóló 2007. november 13-i állásfoglalására, 
mivel ezen együttműködési képesség a média pluralizmusa szempontjából 
nélkülözhetetlen; 

4. felszólít a digitális frekvenciatöbblet elosztásával kapcsolatos kiegyensúlyozott 
megközelítésre valamennyi szereplő egyenlő feltételek mellett történő hozzáférésének 
biztosítása, és ezáltal a média pluralizmusának megóvása érdekében;

5. kiegyensúlyozott megközelítést javasol a hálózati semlegesség tekintetében, ahol a 
fogyasztók érdekeinek középpontba helyezése a kedvező bánásmód vagy korlátozások 
biztosításának meghatározó feltétele; úgy véli, hogy a telekommunikációs vonatkozású 
jogalkotás felülvizsgálata ideális lehetőség e téren a nagyobb fokú átláthatóság 
előmozdítására;

6. aggasztja néhány nagy online szereplő dominanciája, ami korlátozza új szereplők piacra 
lépésének lehetőségét, ezáltal elfojtja az ágazaton belüli kreativitást és vállalkozói kedvet;

7. aggasztja a Google domináns helyzete a célzott online hirdetési piacon, amely 
veszélyezteti a média pluralizmusát, mivel a Google homályos árképzési 
mechanizmusokat alkalmazhat olyan kiadók esetében, amelyek a Google hirdetéseitől 
függenek;

8. aggasztja a Google és a Double Click összeolvadása, amelynek eredményeként az 
internethasználók személyes adatai alapján a célzott online hirdetési szolgáltatásokat 
szűrhetik; úgy véli, hogy a hatékony ellenőrzés alapvető fontosságú a kiváltságos 
helyzetettel való visszaélés megakadályozására; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
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javaslatot egy modell létrehozására e tekintetben; 

9. nagyobb átláthatóságra szólít fel az internetes keresőprogramok, e-mail szolgáltatók és a 
közösségi hálózatépítő oldalak által a felhasználókról őrzött személyes adatok és 
információk tekintetében;

10. úgy véli, hogy az uniós szabályozás megfelelően védi az elektronikus programokkal 
kapcsolatos iránymutatásokhoz és a hasonló áttekintést biztosító, valamint navigációs 
eszközökhöz való hozzáférhetőséget, azonban a közérdekű szolgáltatások könnyebb 
hozzáférhetőségének biztosítására további intézkedéseket lehetne mérlegelni a 
hozzáférhető programokra vonatkozó információ bemutatási módjának tekintetében; 
felhívja a Bizottságot, hogy egyeztető eljárások révén állapítsa meg, hogy a média 
pluralizmusának biztosítása terén szükség van-e alapvető iránymutatásokra vagy ágazat-
specifikus szabályozásra;

11. támogatja a technikai és a versennyel kapcsolatos, a Bizottság által a távközlési csomag 
felülvizsgálatában javasolt változásoknak megfelelően a kötelező továbbításra vonatkozó 
rendelkezések rendszeres áttekintését, és úgy véli, hogy a közcélú műsorszolgáltatáshoz és 
a közérdekű szolgáltatásokhoz – ideértve a digitális környezetet is – való hozzáférést a 
tagállamoknak alapvetően biztosítaniuk kell;

12. felhív a közjogi és a magán műsorszórók közötti egyensúly megóvására, illetve a verseny-
és médiatörvények koherens alkalmazására a média pluralizmusának megerősítése 
érdekében.
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