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SUGESTÕES
A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na
proposta de resolução que aprovar:
A. Considerando que os estrangulamentos infra-estruturais podem constituir uma ameaça ao
pluralismo dos meios de comunicação e que um controlo adequado das instâncias
regulamentares nacionais, conforme previsto no "pacote Telecomunicações", é essencial
para a manutenção desse mesmo pluralismo,
B. Considerando que, graças à evolução tecnológica, os editores de jornais difundem cada
vez mais a sua oferta através da Internet, dependendo assim, em larga medida, das receitas
da publicidade (em linha),
1. Manifesta-se de acordo com a Recomendação do Conselho da Europa sobre o pluralismo
dos meios de comunicação (CM/Rec(2007)2), nos termos da qual deve ser garantido o
aceso equitativo dos fornecedores de conteúdos às redes de comunicações electrónicas;
2. Salienta a importância do "pacote Telecomunicações" para reforçar a concorrência e
reduzir os estrangulamentos a nível das infra-estruturas;
3. Remete para a sua Resolução de 13 de Novembro de 2007 sobre a interoperabilidade dos
serviços de televisão digital interactiva1, dado que a interoperabilidade é fundamental para
o pluralismo dos meios de comunicação;
4. Defende uma abordagem equilibrada para a atribuição do dividendo digital, garantindo o
acesso equitativo de todos os intervenientes e, desse modo, o pluralismo dos meios de
comunicação;
5. Solicita um tratamento equilibrado no que diz respeito à neutralidade da rede na Internet,
devendo o interesse dos consumidores ser decisivo para a autorização de tratamentos
preferenciais ou restrições; entende que a revisão da legislação relativa às
telecomunicações oferece uma oportunidade ideal para conseguir maior transparência
nesse domínio;
6. Manifesta a sua preocupação com a posição dominante de um reduzido número de
intervenientes em linha, que restringe o acesso ao mercado de novos intervenientes,
sufocando a criatividade e a iniciativa no sector;
7. Manifesta a sua preocupação com a posição dominante assumida por Google no mercado
visado da publicidade em linha, que coloca em perigo o pluralismo dos meios de
comunicação, dado que Google pode recorrer a mecanismos opacos de fixação de preços
para os editores dependentes da sua publicidade;
8. Manifesta a sua preocupação com a fusão de Google e Double Click, a qual pode resultar
num controlo do acesso aos serviços visados de publicidade em linha com base nos dados
pessoais dos utilizadores da Internet; entende que é necessário um controlo adequado para
1
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evitar qualquer abuso de posição dominante; solicita à Comissão que proponha um
modelo nesse âmbito;
9. Solicita maior transparência no que diz respeito aos dados e informações pessoais sobre os
utilizadores conservados pelos motores de pesquisa na Internet, fornecedores de correio
electrónico e sítios de redes sociais;
10. Entende que uma regulamentação a nível da UE garante suficientemente a acessibilidade
de guias electrónicos de programas e de possibilidades análogas de consulta e de
navegação, mas que pode ser considerada uma intervenção complementar relativamente
ao modo como é apresentada a informação sobre os programas disponíveis, a fim de
facilitar o acesso aos serviços de interesse geral; insta a Comissão a analisar, através de
processos de consulta, a necessidade de linhas directrizes mínimas, ou de uma
regulamentação específica para o sector, a fim de garantir o pluralismo dos meios de
comunicação;
11. Manifesta o seu apoio à revisão periódica do regime "must-carry" à luz das mutações
tecnológicas e da concorrência, conforme proposto pela Comissão na revisão do "pacote
Telecomunicações", e entende que o acesso aos canais públicos e aos serviços de interesse
geral deve ser minimamente garantido pelos Estados-Membros, também em ambiente
digital;
12. Preconiza que seja garantido o equilíbrio entre os operadores públicos e privados, bem
como a aplicação coerente do direito da concorrência e do direito dos meios de
comunicação, a fim de reforçar o pluralismo destes.
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