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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że infrastrukturalne „wąskie gardła” mogą stanowić zagrożenie dla 
pluralizmu środków masowego przekazu i że właściwe monitorowanie krajowych 
organów regulacyjnych, jak określono w pakiecie telekomunikacyjnym, jest kluczowe dla 
utrzymania pluralizmu mediów,

B. mając na uwadze, że w związku z rozwojem technologicznym wydawcy gazet w coraz 
większym stopniu rozpowszechniają treści przez Internet i są w związku z tym w dużej 
mierze zależni od dochodu z reklamy (on-line),

1. zgadza się z zaleceniem Rady Europy dotyczącym pluralizmu mediów (CM/Rec (2007)2), 
zgodnie z którym należy zapewnić dostawcom treści medialnych sprawiedliwy dostęp do 
sieci komunikacji elektronicznej;

2. podkreśla znaczenie pakietu telekomunikacyjnego dla wprowadzania większej 
konkurencji i redukowania infrastrukturalnych „wąskich gardeł”;

3. wskazuje na rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie interoperacyjności usług w 
zakresie interaktywnej telewizji cyfrowej1, biorąc pod uwagę znaczenie interoperacyjności 
dla pluralizmu środków masowego przekazu; 

4. domaga się zrównoważonego podejścia do przyznawania dywidendy cyfrowej w celu 
zapewnienia równego dostępu wszystkim podmiotom, gwarantując w ten sposób 
pluralizm środków masowego przekazu;

5. domaga się zrównoważonego podejścia do neutralności, w ramach którego interes 
konsumentów winien determinować preferencyjne traktowanie lub ograniczenia; uważa, 
że przegląd legislacji w zakresie telekomunikacji stanowi idealną okazję do 
wprowadzenia do niej większego stopnia przejrzystości;

6. jest zaniepokojony dominacją kilku dużych podmiotów działających on-line, co ogranicza 
wchodzenie nowych podmiotów na rynek i tym samym hamuje kreatywność i 
przedsiębiorczość w tym sektorze;

7. jest zaniepokojony dominującą pozycją Google'a na ukierunkowanym internetowym 
rynku reklamowym, która zagraża pluralizmowi mediów, ponieważ Google może używać 
nieprzejrzystych mechanizmów ustalania cen dla wydawców, którzy są zależni od jego 
reklamy;

8. jest zaniepokojony fuzją firm Google i DoubleClick, której wynikiem może być 
kontrolowanie dostępu do ukierunkowanych internetowych usług reklamowych opartych 
na danych osobowych użytkowników Internetu; uważa, że konieczne jest właściwe ich 
monitorowanie, by uniknąć nadużywania pozycji dominującej; wzywa Komisję do 

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0497.
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przedstawienia w związku z tym odpowiedniego modelu; 

9. wzywa do większej przejrzystości w odniesieniu do przechowywanych przez 
wyszukiwarki internetowe, dostawców usług poczty elektronicznej oraz serwisy 
społecznościowe danych osobowych i informacji dotyczących użytkowników;

10. jest zdania, że regulacje na poziomie UE w sposób wystarczający gwarantują dostępność
elektronicznych przewodników ramówek programów i tym podobnych narzędzi 
przeglądania i nawigacji, ale uważa, że można by rozważyć dalsze działania w 
odniesieniu do sposobu, w jaki przedstawiane są informacje na temat dostępnych 
programów w celu zapewnienia łatwego dostępu do usług użyteczności publicznej; 
wzywa Komisję do tego, by na drodze procedury zasięgania opinii, uzyskała informację, 
czy celem zagwarantowania pluralizmu środków masowego przekazu konieczne jest 
wprowadzenie minimalnych wytycznych, czy raczej szczegółowych przepisów 
sektorowych;

11. popiera dokonywanie regularnych przeglądów przepisów o zobowiązaniu do transmisji 
(must-carry) w świetle zmian technologicznych i w zakresie konkurencji, zgodnie z 
propozycją Komisji zawartą w przeglądzie pakietu telekomunikacyjnego, a także jest 
zdania, że państwa członkowskie powinny minimalnie zagwarantować stały dostęp do 
mediów publicznych oraz usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym, w tym w 
otoczeniu cyfrowym

12. wzywa do zapewnienia równowagi między nadawcami publicznymi i prywatnymi oraz 
spójnego stosowania prawa ochrony konkurencji i prawa w zakresie mediów w celu 
wzmocnienia pluralizmu w mediach.
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