
PA\677543CS.doc PE392.165v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2007/2253(INI)

13. 2. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii
(2007/2253(INI))

Navrhovatel: Ivo Belet



PE392.165v01-00 2/3 PA\677543CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\677543CS.doc 3/3 PE392.165v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nedostatky v infrastruktuře mohou ohrožovat pluralitu sdělovacích 
prostředků a že pro její zachování je podstatné, aby vnitrostátní regulační orgány zajistily 
řádné sledování situace, 

1. upozorňuje na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o interoperabilitě digitálních 
interaktivních televizních služeb1, neboť interoperabilita má zásadní význam pro pluralitu 
sdělovacích prostředků; 

2. vyžaduje spravedlivý přístup k naplnění digitální dividendy, přičemž záruky plurality 
sdělovacích prostředků jsou prioritní záležitostí; 

3. žádá vyvážený přístup k síťové neutralitě na internetu, přičemž zájmy spotřebitele jsou 
určujícím faktorem pro povolení přednostního zacházení; domnívá se, že revize právních 
předpisů o telekomunikacích je ideální příležitostí k tomu, aby se tato záležitost 
zprůhlednila; 

4. pochybuje o tom, že obchodní pobídky samotné zaručí, aby internetové vyhledávače 
zobrazovaly objektivní výsledky vyhledávání; domnívá se, že je nutné situaci náležitě 
sledovat, aby se tak zabránilo zneužívání dominantního postavení; žádá Komisi, aby 
v souvislosti s tím navrhla nějaký model;

5. domnívá se, že je nutné, aby EU učinila opatření týkající se prezentace elektronických 
programových průvodců a podobných pomůcek pro přehledy a navigaci; vyzývá Komisi, 
aby pomocí postupů konzultace zjistila, zda jsou pro zajištění plurality sdělovacích 
prostředků nezbytné základní pokyny či předpisy pro dané odvětví;

6. podporuje pravidelnou revizi ustanovení o povinném vysílání („must-carry“) na základě 
technologických změn a je toho názoru, že členské státy musí zaručit alespoň přístup 
k veřejnoprávnímu vysílání a službám ve veřejném zájmu.

                                               
1  Přijaté texty, P6_TA(2007)0497.
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