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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че инфраструктурни затруднения може да представляват заплаха 
за медийния плурализъм и като има предвид, че ефективният мониторинг от страна 
на националните регулаторни органи е от основно значение за запазването на 
медийния плурализъм; 

1. обръща внимание на своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно оперативната 
съвместимост на услугите на интерактивната цифрова телевизия1, тъй като 
оперативната съвместимост е от основно значение за медийния плурализъм;  

2. призовава за уравновесен подход за тълкуване на цифровия дивидент, при който 
гаранциите за медийния плурализъм са с приоритетно значение; 

3. призовава за балансиран подход по отношение на мрежовата неутралност в 
Интернет, като значението на потребителя е определящият фактор за допускане на 
преференциално отношение; счита, че прегледа на законодателството по отношение 
на далекосъобщенията представлява идеална възможност за постигане на повече 
прозрачност по този въпрос; 

4. изказва съмнение, че търговски стимули са достатъчни, за да се осигури 
предоставянето на обективни резултати от търсенето от търсещите машини в 
Интернет; счита, че ефективният мониторинг е от основно значение за избягване на 
злоупотребата с господстващо положение; призовава Комисията да представи в тази 
връзка модел;

5. счита, че са необходими действия от страна на ЕС по отношение на представянето 
на електронните програмни указатели и на подобни възможности за преглед и 
навигация; призовава Комисията да проучи посредством консултативни процедури, 
дали са необходими минимални насоки или специфични за сектора разпоредби за 
гарантиране на медийния плурализъм;

6. подкрепя периодичното преразглеждане на разпоредбите за „задължителен пренос“ 
в светлината на технологичните промени и счита, че гарантираният достъп до 
общественото радиоразпръскване и до услугите от общ интерес трябва най-малкото 
да бъде гарантиран от държавата-членка.

                                               
1  Приети текстове, P6_TA(2007)0497
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