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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Flaskhalsar i infrastrukturen kan vara ett hot mot mediernas mångfald, och det krävs en 
effektiv övervakning från de nationella tillsynsorganen, såsom anges i 
telekommunikationspaketet, för att hantera mediernas mångfald.

B. På grund av den tekniska utvecklingen sprider tidningsutgivarna alltmer sitt material via 
Internet. De är därför i hög grad beroende av intäkter från onlinereklam.

1. Europaparlamentet instämmer i Europeiska rådets rekommendation om mångfald i 
medierna (CM/Rec(2007)2) och att ett rättvist tillträde för innehållsleverantörerna till 
elektroniska kommunikationsnät måste tryggas.

2. Europaparlamentet framhåller telekommunikationspaketets betydelse när det gäller att 
skapa ökad konkurrens och minska flaskhalsarna i infrastrukturen.

3. Europaparlamentet vill uppmärksamma sin resolution av den 13 november 2007 om 
interoperabiliteten för digitala interaktiva televisionstjänster1, eftersom interoperabilitet är 
av grundläggande betydelse för mångfalden i medierna.

4. Europaparlamentet efterlyser ett balanserat tillvägagångssätt vid fördelningen av den 
digitala utdelningen för att garantera rättvist tillträde för alla aktörer och på så sätt skydda 
mångfalden i medierna.

5. Europaparlamentet efterlyser ett balanserat tillvägagångssätt när det gäller 
nätverksneutralitet, där konsumentens betydelse är den avgörande faktorn vid
förmånsbehandling eller begränsningar. Parlamentet anser att översynen av 
telekomlagstiftningen är ett utmärkt tillfälle att skapa större insyn i denna fråga.

6. Europaparlamentet är bekymrat över dominansen av några få stora Internetaktörer, som 
begränsar tillträdet till marknaden för nya aktörer och kväver kreativiteten och 
entreprenörskapet inom denna sektor.

7. Europaparlamentet är bekymrat över Googles dominerande ställning på marknaden för 
målgruppsinriktad onlinereklam som äventyrar mediernas mångfald eftersom Google kan 
använda dolda prissättningsmekanismer för utgivare som är beroende av dess 
annonsering.

8. Europaparlamentet är bekymrat över fusionen mellan Google och Double Click, som kan 
komma att utestänga tjänster för målgruppsinriktad onlinereklam som baseras på 
personuppgifter om Internetanvändare. Parlamentet anser att en effektiv övervakning är 
oumbärlig för att en dominerande ställning inte ska missbrukas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att ta fram en modell i detta avseende.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0497.
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9. Europaparlamentet efterlyser större insyn i hur sökmotorer på Internet, leverantörer av 
e-posttjänster och webbplatser för sociala nätverk lagrar personuppgifter och information 
om användare.

10. Europaparlamentet anser att reglering på EU-nivå räcker för att garantera tillgång till 
elektroniska programguider och liknande översikts- och navigeringssystem, men att 
ytterligare åtgärder bör övervägas för framställningen av informationen om de tillgängliga 
programmen för att garantera att tjänster av allmänt intresse är lättillgängliga. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att genom samrådsförfaranden fastställa om det behövs en 
miniminivå av riktlinjer eller sektorsspecifika bestämmelser för att skydda mångfalden i 
medierna.

11. Europaparlamentet stöder en regelbunden översyn av nationella sändningsbestämmelser 
mot bakgrund av tekniska och konkurrensmässiga förändringar, såsom har föreslagits av 
kommissionen i översynen av telekommunikationspaketet, och anser att medlemsstaterna 
åtminstone måste kunna garantera en säker tillgång till radio och tv i allmänhetens tjänst 
liksom tjänster av allmänt intresse, även i den digitala miljön.

12. Europaparlamentet kräver att balansen mellan offentliga och privata programföretag, och 
den enhetliga tillämpningen av konkurrens- och medielagstiftningen garanteras för att 
stärka mångfalden i medierna.
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