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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że infrastrukturalne „wąskie gardła” mogą stanowić zagrożenie dla 
pluralizmu środków masowego przekazu i że właściwe monitorowanie krajowych 
organów regulacyjnych jest kluczowe dla utrzymania pluralizmu mediów; 

1. wskazuje na rezolucję z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie interoperacyjności usług w 
zakresie interaktywnej telewizji cyfrowej1, biorąc pod uwagę znaczenie interoperacyjności 
dla pluralizmu środków masowego przekazu; 

2. opowiada się za zrównoważonym podejściem w wypełnianiu dywidendy cyfrowej, w 
którym zagwarantowanie pluralizmu środków masowego przekazu miałoby priorytetowe 
znaczenie;  

3. domaga się zrównoważonego podejścia do neutralności w internecie, w ramach którego 
interes konsumentów winien determinować preferencyjne traktowanie; uważa, że przegląd 
legislacji w zakresie telekomunikacji stanowi idealną okazję do wprowadzenia do niej 
większego stopnia przejrzystości; 

4. wyraża wątpliwość co do tego, czy komercyjne formy zachęty są wystarczającym 
gwarantem udzielania przez internetowe wyszukiwarki obiektywnych wyników; uważa, 
że konieczne jest właściwe ich monitorowanie, by uniknąć wykorzystywania pozycji 
dominującej; wzywa Komisję do przedstawienia w związku z tym odpowiedniego 
modelu;

5. jest zdania, że UE powinna wkraczać w obszar prezentacji elektronicznych przewodników 
ramówek programów i tym podobnych narzędzi przeglądania i nawigacji; wzywa Komisję 
do tego, by na drodze procedury zasięgania opinii, uzyskała informację, czy celem 
zagwarantowania pluralizmu środków masowego przekazu konieczne jest wprowadzenie 
minimalnych wytycznych, czy raczej szczegółowych przepisów sektorowych;

6. popiera dokonywanie regularnych przeglądów przepisów o zobowiązaniu do transmisji 
(must-carry) w świetle zmian technologicznych i jest zdania, że państwa członkowskie 
powinny minimalnie zagwarantować stały dostęp do mediów publicznych oraz usług 
świadczonych w ogólnym interesie publicznym.

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0497.
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