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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at flaskehalse i tilknytning til infrastruktur kan udgøre en trussel mod 
mediepluralisme, og til, at det er af afgørende betydning i forbindelse med 
mediepluralisme, at de nationale tilsynsinstanser foretager et effektivt tilsyn,

1. henleder opmærksomheden på sin beslutning af 13. november 2007 om interoperabilitet 
på området interaktivt digital-tv1, da interoperabilitet er af grundlæggende betydning for 
mediepluralismen;

2. opfordrer til, at der anvendes en upartisk fremgangsmåde i forbindelse med fortolkning af 
det digitale overskud, hvor beskyttelse af mediepluralismen prioriteres; 

3. opfordrer til, at der anvendes en afbalanceret fremgangsmåde i forbindelse med 
netværksneutralitet på internettet, der indebærer, at forbrugerne er den afgørende faktor 
for indrømmelse af en præferencebehandling; mener, at en gennemgang af lovgivningen 
om telekommunikation udgør en ideel lejlighed til at skabe større åbenhed om dette 
spørgsmål; 

4. tvivler på, at kommercielle incitamenter er nok til at sikre, at søgemaskiner på internettet 
giver et objektivt søgeresultat; mener, at en effektiv overvågning er af afgørende 
betydning for at undgå misbrug af en dominerende stilling; opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte forslag til en model i denne forbindelse;

5. mener, at der er behov for en EU-indsats i forbindelse med elektroniske programoversigter 
og tilsvarende oversigter og navigationsfaciliteter; opfordrer Kommissionen til ved hjælp 
af høringer at fastslå, om der er behov for minimumsretningslinjer eller en sektorspecifik 
lovgivning for at beskytte mediepluralismen;

6. støtter en regelmæssig gennemgang af "must carry"-bestemmelserne i lyset af 
teknologiske ændringer og mener, at medlemsstaterne som minimum bør sikre garanteret 
adgang til offentlig radio- og tv-virksomhed og tjenesteydelser af almen interesse.
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