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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A.  tā kā infrastruktūras vājās vietas var apdraudēt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un tā kā 
valsts regulatoru veikta efektīva pārraudzība, kā tas noteikts telekomunikāciju paketē, ir 
būtiska plašsaziņas līdzekļu plurālismam,

B. tā kā tehnoloģisko pārmaiņu dēļ izdevēji laikrakstu saturu arvien vairāk izplata internetā 
un tādējādi kļūst arvien atkarīgāki no (tiešsaistes) reklāmas ieņēmumiem,

1. pievienojas Eiropas Padomes rekomendācijai plašsaziņas līdzekļu plurālisma jomā 
(CM/Rec(2007)2), ka ir jānodrošina satura piedāvātāju brīva piekļuve elektroniskajiem 
saziņas tīkliem;

2. uzsver telekomunikāciju paketes nozīmi konkurences veicināšanā un infrastruktūras vājo 
vietu mazināšanā;

3. vērš uzmanību uz Parlamenta 2007. gada 13. novembra rezolūciju par interaktīvo ciparu 
televīzijas pakalpojumu sadarbspēju1, jo sadarbspējai ir būtiska nozīme, nodrošinot 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu; 

4. aicina īstenot līdzsvarotu pieeju attiecībā uz t.s. ciparu dividendes sadalījumu, lai 
nodrošinātu taisnīgu piekļuvi visiem tirgus dalībniekiem, tādējādi garantējot plašsaziņas 
līdzekļu plurālismu;

5. aicina īstenot līdzsvarotu pieeju attiecībā uz tīkla neitralitāti, kur patērētāja svarīgums ir 
noteicošais faktors labvēlības režīma piešķiršanā vai ierobežojumu noteikšanā; uzskata, ka 
telekomunikāciju tiesību aktu pārskatīšana ir lieliska iespēja radīt lielāku pārredzamību 
šajā jautājumā;

6. pauž bažas par dažu lielu tiešsaistes tirgus dalībnieku dominēšanu, kas traucē ienākt tirgū 
jauniem uzņēmumiem, tādējādi kavējot jaunradi un uzņēmējdarbību šajā nozarē;

7. pauž bažas par uzņēmuma „Google” dominējošo stāvokli virzītas tiešsaistes reklāmas 
jomā, kas apdraud plašsaziņas līdzekļu plurālismu, jo uzņēmums var izmantot 
nepārredzamu cenu noteikšanas mehānismu tiem izdevējiem, kuri ir atkarīgi no „Google”
reklāmām;

8. pauž bažas par uzņēmumu „Google” un „Double Click” apvienošanos, jo jaunais 
uzņēmums var sākt kontrolēt piekļuvi virzītiem tiešsaistes reklāmas pakalpojumiem ar 
interneta lietotāju personas datu izmantošanu; uzskata, ka efektīva pārraudzība ir būtiska, 
lai izvairītos no dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas; aicina Komisiju šajā 
sakarā ierosināt modeli; 

9. prasa lielāku pārredzamību saistībā ar personas datiem un informāciju, ko par lietotājiem 
uzkrāj interneta meklētāji, e-pasta pakalpojumu sniedzēji un sociālo tīklu veidošanas 

                                               
1  Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0497.
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vietnes;

10. uzskata, ka ES līmeņa regulējums ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi elektroniskiem 
programmu aprakstiem un līdzīgām pārskata un orientācijas ierīcēm, taču var tikt apsvērti 
papildu pasākumi attiecībā uz to, kā tiek demonstrēta informācija par pieejamajām 
programmām, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi vispārējas nozīmes pakalpojumiem; prasa 
Komisijai ar konsultāciju palīdzību noskaidrot, vai plašsaziņas līdzekļu plurālisma 
nodrošināšanai vajadzīgas minimālas pamatnostādnes vai arī nozari reglamentējoši 
noteikumi;

11. atbalsta obligāti izpildāmo noteikumu regulāru pārskatīšanu, ņemot vērā tehnoloģiskās un 
konkurences situācijas pārmaiņas, kā Komisija to ierosina telekomunikāciju paketes 
pārskatā, un uzskata, ka dalībvalstīm jānodrošina garantēta piekļuve vismaz 
sabiedriskajām raidorganizācijām un vispārējas nozīmes pakalpojumiem, tostarp 
digitālajai videi;

12. prasa nodrošināt līdzsvaru starp sabiedriskajām un privātajām raidorganizācijām un 
saskaņoti piemērot tiesību aktus konkurences un plašsaziņas līdzekļu jomā, lai stiprinātu 
plašsaziņas līdzekļu plurālismu.
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