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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a szűk keresztmetszetet jelentő infrastruktúrák veszélyt jelenthetnek a média 
pluralizmusára, és mivel a nemzeti szabályozó testületek általi hatékony ellenőrzés 
alapvető fontosságú a média pluralizmusának kezelése tekintetében, 

1. felhívja a figyelmet az Európai Parlamentnek a digitális interaktív televíziós szolgáltatások 
együttműködési képességéről szóló 2007. november 13-i állásfoglalására1, mivel ezen 
együttműködési képesség a média pluralizmusa szempontjából nélkülözhetetlen;

2. felszólít a digitális szakadék pártatlan megítélésére, amely során a média pluralizmusának 
védelme alapvető kérdés;

3. kiegyensúlyozott megközelítést javasol az internet hálózati semlegessége tekintetében, 
ahol a fogyasztók érdekeinek középpontba helyezése a kedvező bánásmód biztosításának 
meghatározó feltétele; úgy véli, hogy a telekommunikációs vonatkozású jogalkotás 
felülvizsgálata ideális lehetőség e téren a nagyobb fokú átláthatóság előmozdítására;

4. kétségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a pusztán kereskedelmi ösztönzések 
elegendőek-e annak biztosításához, hogy az internetes keresőprogramok objektív keresési 
eredményeket produkáljanak; úgy véli, hogy a hatékony ellenőrzés alapvető fontosságú a 
kiváltságos helyzetekkel való visszaélés megakadályozására; felhívja a Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot egy modell létrehozására e tekintetben;

5. úgy véli, hogy szükség van az EU fellépésére az elektronikus programokkal kapcsolatos 
iránymutatások és a hasonló áttekintést biztosító, valamint navigációs eszközök 
ismertetése terén. felhívja a Bizottságot, hogy egyeztető eljárások révén állapítsa meg, 
hogy a média pluralizmusának biztosítása terén szükség van-e alapvető iránymutatásokra 
vagy ágazat-specifikus szabályozásra;

6. támogatja a technikai változásoknak megfelelően a kötelező továbbításra vonatkozó 
rendelkezések rendszeres áttekintését és úgy véli, hogy nyilvános műsorsugárzáshoz és a 
közérdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférést a tagállamoknak alapvetően biztosítaniuk 
kell.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0497.
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