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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσλειτουργίες της υποδομής μπορούν να αποτελέσουν απειλή 
για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική παρακολούθηση από τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς είναι 
απαραίτητη για τη διαχείριση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης,

1. εφιστά την προσοχή στο ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης1, καθώς η 
διαλειτουργικότητα είναι θεμελιώδους σημασίας για την πολυφωνία των μέσων
ενημέρωσης·

2. ζητεί μια δίκαιη προσέγγιση στην ερμηνεία του ψηφιακού μερίσματος, στην οποία οι 
διασφαλίσεις της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης αποτελούν πρωτεύοντα στόχο·

3. ζητεί μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων στο 
διαδίκτυο, στην οποία η σημασία του καταναλωτή είναι ο καθοριστικός παράγοντας για 
την παραχώρηση προνομιακής μεταχείρισης· θεωρεί ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας 
περί τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για την επίτευξη περισσότερης
διαφάνειας σε αυτό το ζήτημα·

4. εκφράζει αμφιβολίες για το εάν τα εμπορικά κίνητρα είναι αρκετά ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου θα παράγουν αντικειμενικό αποτέλεσμα 
αναζήτησης· θεωρεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση είναι απαραίτητη 
προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει ένα μοντέλο αναφορικά με αυτό το θέμα·

5. θεωρεί ότι χρειάζεται δράση εκ μέρους της ΕΕ όσον αφορά την παρουσίαση 
ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων και παρόμοιων υπηρεσιών επισκόπησης και 
πλοήγησης· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει μέσω διαδικασιών διαβούλευσης αν 
απαιτούνται ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές ή τομεακοί κανονισμοί ώστε να 
διαφυλαχθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

6. υποστηρίζει την τακτική αναθεώρηση των διατάξεων μεταφοράς σήματος υπό το φως των 
τεχνολογικών αλλαγών και θεωρεί ότι η εγγυημένη πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας 
ραδιοτηλεόρασης και στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι τουλάχιστον
εξασφαλισμένη από τα κράτη μέλη.

                                               
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0497.
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