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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat infrastructurele belemmeringen een bedreiging kunnen vormen voor het 
pluralisme in de media en dat adequate monitoring van de nationale regelgevende 
instanties, zoals voorzien in het telecompakket, essentieel is voor het handhaven van 
mediapluralisme,

B. overwegende dat krantenuitgevers hun aanbod dankzij de technologische ontwikkelingen
steeds meer via het internet verspreiden en daarbij in aanzienlijke mate afhankelijk zijn 
van (on-line) reclame-inkomsten,

1. is het eens met de aanbeveling van de Raad van Europa inzake mediapluralisme (CM/Rec 
(2007)2) dat eerlijke toegang voor aanbieders van inhoud tot elektronische 
communicatienetwerken moet worden gewaarborgd;

2. onderstreept het belang van het telecompakket voor de totstandbrenging van meer 
concurrentie en de vermindering van infrastructurele belemmeringen;

3. verwijst naar zijn resolutie van 13 november 2007 over de interoperabiliteit van digitale 
interactieve televisiediensten1, aangezien interoperabiliteit van fundamenteel belang is
voor het mediapluralisme; 

4. pleit voor een evenwichtige aanpak bij de toewijzing van het digitaal dividend ten einde 
alle marktdeelnemers gelijke toegang te garanderen en aldus mediapluralisme te 
waarborgen;

5. dringt aan op een evenwichtige aanpak met betrekking tot netneutraliteit, waarbij het 
belang van de consument bij het toestaan van voorkeurbehandelingen of restricties voorop 
moet staan; is van oordeel dat de herziening van de telecommunicatiewetgeving een ideale 
gelegenheid is om meer transparantie in dezen te bewerkstelligen;

6. is bezorgd over de machtspositie van enkele grote on-linespelers, die een belemmering 
vormt voor nieuwkomers op de markt en bijgevolg afbreuk doet aan creativiteit en 
ondernemerschap in deze sector;

7. is verontrust over de machtspositie van Google op de markt voor gerichte on-line reclame, 
waardoor het mediapluralisme in gevaar komt, aangezien Google gebruik kan maken van 
ondoorzichtige prijsstellingsmechanismen voor uitgevers die van reclame via Google
afhankelijk zijn;

8. is bezorgd over de fusie van Google en Double Click, die tot een toegangscontrole voor
gerichte on-line reclamediensten op basis van persoonlijke gegevens van 
internetgebruikers zou kunnen leiden; is van oordeel dat adequate monitoring 
noodzakelijk is om misbruik van machtspositie te voorkomen; verzoekt de Commissie  

                                               
1  Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0497.
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met voorstellen te komen voor een model dienaangaande; 

9. dringt aan op meer transparantie ten aanzien van persoonlijke gegevens en informatie van 
gebruikers die door internetzoekmachines, e-mailproviders en sociale netwerksites worden 
bijgehouden;

10. is van oordeel dat  regelgeving op EU-niveau de toegankelijkheid van elektronische 
programmagidsen en soortgelijke overzichts- en navigatiefaciliteiten voldoende 
garandeert, doch dat aanvullend optreden met betrekking tot de wijze van presentatie van 
de informatie over beschikbare programma's in overweging kan worden genomen, zodat 
diensten van algemeen belang gemakkelijk toegankelijk zijn; verzoekt de Commissie om 
via raadplegingprocedures na te gaan of minimale richtsnoeren dan wel sectorspecifieke 
regelgeving nodig zijn om het mediapluralisme te waarborgen;

11. steunt de regelmatige herziening van de must-carry-bepalingen in het licht van de 
technologische en concurrentiële veranderingen, zoals door de Commissie in het kader 
van de herziening van het telecompakket wordt voorgesteld, en is van oordeel dat de
toegang tot de publieke omroepen en diensten van algemeen belang, ook in een digitale 
omgeving, als een minimum door de lidstaten moet worden gegarandeerd; 

12. dringt erop aan dat het evenwicht tussen publieke en commerciële zenders alsook de 
coherente toepassing van het mededingingsrecht en de mediawetgeving worden
gewaarborgd, teneinde het pluralisme in de media te versterken.
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