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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et infrastruktuuri kitsaskohad võivad ohustada massiteabevahendite 
mitmekesisust, ning arvestades, et liikmesriikide reguleerivate organite poolne tõhus 
järelevalve, mis on ette nähtud telekommunikatsiooni käsitlevas pakkes, on 
massiteabevahendite mitmekesisuse küsimusega tegelemisel otsustava tähtsusega;

B. arvestades, et tehnoloogilise arengu tõttu levitavad ajalehtede väljaandjad infosisu üha 
rohkem Interneti teel, mistõttu sõltuvad nad suurel määral (on-line) reklaamitulust,

1. nõustub Euroopa Nõukogu massiteabevahendite mitmekesisust käsitleva soovitusega 
(CM/Rec(2007)2), et infosisu pakkujatele tuleb tagada võrdne juurdepääs elektroonilistele 
sidevõrkudele;

2. rõhutab telekommunikatsiooni käsitleva pakme olulisust suurema konkurentsi loomisel ja 
infrastruktuuri kitsaskohtade vähendamisel;

3. juhib tähelepanu oma 13. novembri 2007. aasta resolutsioonile interaktiivsete 
digitaaltelevisiooniteenuste koostalitlusvõime kohta1, kuna koostalitlusvõime on 
massiteabevahendite mitmekesisuse puhul väga oluline;

4. nõuab tasakaalustatud lähenemisviisi kasutamist digitaalse dividendi jaotamisel, et tagada 
õiglane juurdepääs kõikidele osalejatele, kaitstes sel viisil massiteabevahendite 
mitmekesisust;

5. nõuab võrgu neutraalsuse osas tasakaalustatud lähenemisviisi, mille järgi on tarbija huvid 
määrav tegur eelistatud kohtlemisel või piirangute kehtestamisel; on arvamusel, et 
telekommunikatsiooni käsitlevate õigusaktide läbivaatamine on ideaalne võimalus tuua 
sellesse valdkonda rohkem läbipaistvust;

6. tunneb muret asjaolu pärast, et mõnedel suurtel on-line osalejatel on turgu valitsev 
seisund, mis seab piiranguid uutele turule sisenejatele ning lämmatab loovust ja ettevõtlust 
selles sektoris;

7. tunneb muret Google’i valitseva seisundi pärast on-line reklaami sihtturul, mis ohustab 
massiteabevahendite mitmekesisust, kuna Google saab kasutada läbipaistmatuid 
hinnakujundusmehhanisme selliste info edastajate puhul, kes sõltuvad tema reklaamidest;

8. tunneb muret Google’i ja Double Clicki ühinemise pärast, mille tulemusel võivad nad 
saavutada kontrolli Interneti kasutajate isikuandmetel põhinevate on-line
sihtreklaamiteenuste üle; on arvamusel, et tõhus järelevalve on väga oluline, et vältida 
turgu valitseva seisundi kuritarvitamist; kutsub komisjoni üles esitama selleks otstarbeks 
mudelit;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0497.
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9. nõuab suuremat läbipaistvust kasutajate isikuandmete ja teabe osas, mida Interneti 
otsingumootorid, e-posti teenuse pakkujad ja suhtlusportaalid säilitavad;

10. on arvamusel, et reguleerimisega ELi tasandil tagatakse piisaval määral juurdepääs 
elektroonilistele programmijuhistele ning samalaadsetele ülevaate- ja 
navigatsioonivahenditele, aga seoses teabe esitamisviisiga saadaval olevate programmide 
kohta võiks kaaluda täiendavate meetmete võtmist tagamaks, et üldhuviteenustele kergesti 
juurde pääsetakse; kutsub komisjoni üles konsultatsioonide abil välja selgitama, kas 
massiteabevahendite mitmekesisuse kaitsmiseks on vaja minimaalseid suuniseid või 
sektoripõhist reguleerimist;

11. toetab edastamiskohustust käsitlevate sätete korrapärast läbivaatamist, võttes arvesse 
tehnoloogilisi ja konkurentsimuutusi, mille kohta tegi komisjon ettepaneku 
telekommunikatsiooni käsitleva pakke läbivaatamisel, ning on arvamusel, et liikmesriigid 
peavad tagama juurdepääsu vähemalt avalik-õiguslikule ringhäälingule ja 
üldhuviteenustele, kaasa arvatud digitaalses keskkonnas.

12. nõuab, et tagataks avalik-õiguslike ja eraringhäälingute vaheline tasakaal ning 
konkurentsi- ja meediaõiguse ühtne kohaldamine, et tugevdada massiteabevahendite 
mitmekesisust.
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