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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que os estrangulamentos infra-estruturais podem constituir uma ameaça 
para o pluralismo dos meios de comunicação e que um controlo adequado das instâncias 
regulamentares nacionais é essencial para a manutenção desse mesmo pluralismo,

1. Remete para a sua Resolução de 13 de Novembro de 2007 sobre a interoperabilidade dos 
serviços de televisão digital interactiva1, dado que a interoperabilidade é fundamental para 
o pluralismo dos meios de comunicação; 

2. Defende uma abordagem equilibrada para a superação da fractura digital, que tenha como 
preocupação prioritária garantir o pluralismo dos meios de comunicação;

3. Solicita um tratamento equilibrado no que diz respeito à neutralidade da rede na Internet, 
devendo o interesse dos consumidores ser decisivo para a autorização de tratamentos 
preferenciais; entende que a revisão da legislação relativa às telecomunicações oferece 
uma oportunidade ideal para conseguir maior transparência nesse domínio;

4. Duvida de que os incentivos comerciais sejam suficientes para garantir que os motores de 
busca na Internet forneçam resultados objectivos; entende que é necessário um controlo 
adequado para evitar qualquer abuso de posição dominante; solicita à Comissão que 
proponha um modelo nesse contexto;

5. Entende que é necessária uma intervenção da UE relativamente à apresentação de guias 
electrónicos de programas e de possibilidades análogas de consulta e de navegação; insta a 
Comissão a analisar, através de processos de consulta, a necessidade de linhas directrizes 
mínimas, ou de uma regulamentação específica para o sector, a fim de garantir o 
pluralismo dos meios de comunicação;

6. Manifesta o seu apoio à revisão periódica do regime "must-carry" à luz das mutações 
tecnológicas e entende que o acesso aos canais públicos e aos serviços de interesse geral 
deve ser minimamente garantido pelos Estados-Membros.

                                               
1 Textos aprovados P6_TA(2007)0497.
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