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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât limitările infrastructurii pot reprezenta o ameninţare la adresa pluralismului mass-
media şi întrucât monitorizarea efectivă de către organismele naţionale de reglementare 
este esenţială pentru abordarea pluralismului mass-media, 

1. atrage atenţia asupra Rezoluţiei sale din 13 noiembrie 2007 privind interoperabilitatea
serviciilor de televiziune digitală interactivă1, deoarece interoperabilitatea este de
importanţă fundamentală pentru pluralismul mass-media;

2. solicită o abordare imparţială a interpretării decalajului digital, în cadrul căreia garanţiile 
pluralismului mass-media să reprezinte o preocupare prioritară; 

3. solicită o abordare echilibrată a neutralităţii reţelelor de internet, în cadrul căreia 
consumatorul să reprezinte factorul determinant pentru acordarea unui tratament 
privilegiat; consideră că revizuirea legislaţiei în domeniul telecomunicaţiilor constituie 
oportunitatea ideală pentru aduce cu sine o mai mare transparenţă în această chestiune; 

4. se îndoieşte că stimulentele comerciale sunt suficiente pentru a asigura că motoarele de 
căutare de pe internet produc un rezultat obiectiv al căutării; consideră că monitorizarea 
efectivă este esenţială pentru a evita abuzul de poziţie dominantă; solicită Comisiei să 
propună un model în această privinţă;

5. consideră că este necesară o acţiune UE în ceea ce priveşte prezentarea ghidurilor 
electronice de programe şi a facilităţilor de trecere în revistă şi de navigare similare; 
solicită Comisiei să verifice prin intermediul procedurilor de consultare dacă sunt necesare 
orientări minime sau un regulament specific de sector pentru garantarea pluralismului 
mass-media; 

6. susţine revizuirea în mod regulat a dispoziţiilor obligatorii în lumina schimbărilor 
tehnologice şi consideră că accesul garantat la difuzarea publică şi la serviciile de interes 
general trebuie asigurat ca pachet minim de către statele membre.

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0497.
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