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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat infrastructurele flessenhalzen een bedreiging kunnen vormen voor het 
mediapluralisme en dat een goede monitoring van de nationale regelgevende instanties 
essentieel is voor het handhaven van mediapluralisme; 

1. verwijst naar zijn resolutie van 13 november 2007 over de interoperabiliteit van digitale 
interactieve televisiediensten1, aangezien interoperabiliteit fundamenteel is voor het 
mediapluralisme; 

2. pleit voor een evenwichtige aanpak bij de invulling van het digitaal dividend, waarbij 
waarborgen voor het mediapluralisme een prioritaire bekommernis zijn; 

3. vraagt een gebalanceerde benadering met betrekking tot netneutraliteit op het internet, 
waarbij het belang van de consument richtinggevend is bij het toelaten van 
voorkeurbehandelingen; meent dat de herziening van de telecomwetgeving een ideale 
gelegenheid is om hierover meer transparantie te bewerkstelligen; 

4. betwijfelt of commerciële stimulansen volstaan om te garanderen dat internet-zoekrobots 
een objectief zoekresultaat weergeven; meent dat een goede monitoring noodzakelijk is 
om misbruik van een dominante positie te vermijden; vraagt de Commissie om in dit 
verband een model voor te stellen;

5. meent dat een optreden van de EU betreffende de presentatie van elektronische 
programmagidsen en soortgelijke overzichts- en navigatiefaciliteiten nodig is; roept de 
Commissie op om via raadplegingprocedures na te gaan of minimale richtsnoeren dan wel 
sectorspecifieke reglementering nodig is om mediapluralisme te garanderen;

6. steunt de regelmatige herziening van de must-carrybepalingen in het licht van de 
technologische veranderingen en meent dat gegarandeerde toegang tot de publieke 
omroepen en diensten van algemeen belang minimaal moeten worden gegarandeerd door 
de lidstaten.

                                               
1  Goedgekeurde teksten, P6_TA(2007)0497.
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