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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker lahko infrastrukturna ozka grla ogrožajo medijski pluralizem, ki ga morajo nacionalni 
regulativni organi ustrezno nadzorovati, kot je določeno v telekomunikacijskem paketu,

B. ker zaradi tehnoloških sprememb založniki časopisov vse bolj razširjajo vsebine prek 
interneta in so zato zelo odvisni od prihodkov od (spletnega) oglaševanja,

1. se strinja s priporočilom Sveta Evrope v zvezi z medijskim pluralizmom 
(CM/Rec(2007)2), da je treba ponudnikom vsebin zagotoviti enakopraven dostop do 
elektronskih komunikacijskih mrež;

2. poudarja pomembnost telekomunikacijskega paketa pri vzpostavljanju večje 
konkurenčnosti in zmanjšanju infrastrukturnih ozkih grl;

3. opozarja na svojo resolucijo z dne 13. novembra 2007 o medobratovalnosti digitalnih 
interaktivnih televizijskih storitev1, saj je medobratovalnost bistvena za zagotavljanje 
medijskega pluralizma; 

4. se zavzema za uravnotežen pristop k dodeljevanju digitalne dividende, da se zagotovi 
enakopraven dostop vsem akterjem, s tem pa ohrani medijski pluralizem;

5. poziva k uravnoteženemu pristopu k nevtralnosti mreže, pri katerem bodo interesi 
potrošnika odločujoči dejavnik za dodelitev preferencialne obravnave ali omejitev; meni, 
da je revizija telekomunikacijske zakonodaje idealna priložnost za zagotovitev večje 
preglednosti na tem področju;

6. je zaskrbljen zaradi prevlade nekaterih velikih spletnih akterjev, kar omejuje nove 
udeležence na trgu ter tako ovira ustvarjalnost in podjetništvo v tem sektorju;

7. je zaskrbljen zaradi prevladujočega položaja Googla na ciljnem trgu spletnega 
oglaševanja, ki ogroža medijski pluralizem, ker lahko Google uporabi nepregledne 
mehanizme določanja cen za založnike, ki so odvisni od njegovega oglaševanja;

8. je zaskrbljen zaradi združitve Googla in DoubleClicka, kar lahko privede do nadzorovanja 
dostopa za ciljne storitve spletnega oglaševanja, ki temeljijo na osebnih podatkih 
uporabnikov interneta; meni, da je potreben ustrezen nadzor za preprečitev zlorab 
prevladujočega položaja; Komisijo pa poziva, naj v zvezi s tem predlaga model; 

9. poziva k večji preglednosti v zvezi z osebnimi podatki in informacijami o uporabnikih, ki 
jih zbirajo internetni iskalniki, ponudniki elektronske pošte in spletne socialne mreže;

10. meni, da uredbe na ravni EU v zadostni meri zagotavljajo dostopnost elektronskih 
programskih vodnikov in podobnih pripomočkov za pregled ter iskanje, vendar se lahko 

                                               
1  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0497.
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preučijo dodatni ukrepi v zvezi s tem, kako so predstavljene informacije o razpoložljivih 
programih, da se zagotovi enostavna dostopnost storitev splošnega interesa; poziva 
Komisijo, naj s postopki posvetovanja ugotovi, ali so za zagotovitev medijskega 
pluralizma potrebne minimalne smernice ali sektorska zakonodaja;

11. podpira redno revizijo določb o obvezni vključitvi določenih programskih vsebin („must 
carry“) ob upoštevanju tehnoloških in konkurenčnih sprememb, kot je predlagala 
Komisija v pregledu telekomunikacijskega paketa, in meni, da morajo države članice 
zagotoviti najmanj dostop do javne radiotelevizije in storitev splošnega interesa tudi v 
digitalnem okolju;

12. poziva k zagotovitvi ravnovesja med javnopravnimi in zasebnimi izdajatelji televizijskih 
programov ter dosledne uporabe zakonodaje o konkurenci in medijih za krepitev 
medijskega pluralizma.
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