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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Flaskhalsar i infrastrukturen kan vara ett hot mot mediernas mångfald, och det krävs en 
effektiv övervakning från de nationella tillsynsorganen för att ta itu med mediernas 
mångfald.

1. Europaparlamentet vill uppmärksamma sin resolution av den 13 november 2007 om 
interoperabiliteten för digitala interaktiva televisionstjänster1, eftersom interoperabilitet är 
av grundläggande betydelse för mediernas mångfald.

2. Europaparlamentet uppmanar till ett opartiskt tillvägagångssätt vid tolkningen av den 
digitala utdelningen, med prioritering av skydd av mångfalden i medierna.

3. Europaparlamentet uppmanar till ett balanserat tillvägagångssätt när det gäller 
nätverksneutralitet på Internet, där konsumentens betydelse är den avgörande faktorn för 
förmånsbehandling. Parlamentet anser att översynen av telekomlagstiftningen är ett 
utmärkt tillfälle att skapa större insyn i denna fråga.

4. Europaparlamentet tvivlar på att det räcker med handelsincitament för att se till att 
sökmotorer på Internet ger ett objektivt sökresultat. Parlamentet anser att en effektiv 
övervakning är oumbärlig för att undvika att en dominerande ställning utnyttjas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en modell i anslutning till detta.

5. Europaparlamentet anser att det krävs EU-åtgärder för framställningen av elektroniska 
programguider och liknande översikts- och navigeringssystem och uppmanar 
kommissionen att genom samrådsförfaranden fastställa om det behövs en miniminivå av 
riktlinjer eller sektorsspecifika bestämmelser för att skydda mediernas mångfald.

6. Europaparlamentet stöder en regelbunden översyn av nationella sändningsbestämmelser 
mot bakgrund av tekniska förändringar och anser att medlemsstaterna minst måste kunna 
garantera en säker tillgång till radio och tv i allmänhetens tjänst liksom tjänster av allmänt 
intresse.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0497.
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