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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi infrastruktūros kliūtys gali kelti pavojų žiniasklaidos pliuralizmui ir kadangi 
veiksminga nacionalinių reguliavimo institucijų atliekama stebėsena, kaip nurodyta 
telekomunikacijų teisės aktų pakete, yra būtina siekiant išlaikyti žiniasklaidos pliuralizmą,

B. kadangi dėl technologinės raidos laikraščių leidėjai vis dažniau skelbia informaciją 
internete ir todėl labai priklauso nuo (interneto) reklamos pajamų,

1. pritaria Europos Tarybos rekomendacijai dėl žiniasklaidos pliuralizmo (CM/Rec(2007)2), 
kurioje teigiama, kad reikėtų užtikrinti informacijos teikėjams sąžiningą galimybę 
pasinaudoti elektroninių ryšių tinklais;

2. pabrėžia telekomunikacijų teisės aktų paketo svarbą siekiant sukurti didesnę konkurenciją 
ir sumažinti infrastruktūros kliūtis;

3. atkreipia dėmesį į savo 2007 m. lapkričio 13 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės 
interaktyviosios televizijos paslaugų sąveikos1, nes ši sąveika yra itin svarbi žiniasklaidos 
pliuralizmui; 

4. ragina laikytis suderinto požiūrio papildomų skaitmeninių dažnių paskirstymo klausimu
siekiant užtikrinti visiems dalyviams lygiateisę prieigą ir taip garantuoti žiniasklaidos 
pliuralizmą;

5. ragina užtikrinti suderintą požiūrį tinklo neutralumo klausimu, nes šiuo atveju vartotojo 
interesai yra lemiamas veiksnys suteikiant lengvatines sąlygas arba apribojimus; mano, 
kad telekomunikacijų teisės aktų persvarstymas – tai puiki proga suteikti šiam klausimui 
daugiau skaidrumo;

6. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad dominuoja keli stambūs interneto dalyviai, nes tai riboja 
naujus rinkos dalyvius ir todėl slopinamas šio sektoriaus kūrybiškumas ir verslininkystė;

7. išreiškia susirūpinimą dėl dominuojančios paieškos sistemos „Google“ pozicijos tikslinėje 
internetinės reklamos rinkoje, nes tai kelia pavojų žiniasklaidos pliuralizmui, kadangi 
sistema „Google“ gali naudoti neskaidrius kainų nustatymo mechanizmus leidėjams, kurie 
priklauso nuo reklamos sistemoje „Google”;

8. išreiškia susirūpinimą dėl paieškos sistemos „Google“ ir teikėjo „Double Click“ 
susijungimo, nes gali būti sudarytos sąlygos tikslinių interneto reklamos paslaugų, kurios 
būtų grindžiamos interneto vartotojų asmens duomenimis, kontrolei; mano, kad 
veiksminga stebėsena yra itin svarbi siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
dominuojančia padėtimi; ragina Komisiją siūlyti modelį šiuo klausimu;

9. ragina užtikrinti didesnį skaidrumą atsižvelgiant į asmens duomenis ir informaciją, kuri 
saugoma interneto paieškos sistemose, elektroninio pašto teikėjų ir socialinių ryšių 

                                               
1  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0497.
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palaikymo tinklavietėse;

10. mano, kad taikant reglamentą ES mastu pakankamai užtikrinama prieiga prie elektroninių 
programų vadovų ir panašios peržiūros bei naršymo įrangos, tačiau galima būtų svarstyti 
papildomus veiksmus atsižvelgiant į tai, kaip pristatoma informacija apie esamas 
programas, siekiant užtikrinti, kad būtų galima lengvai pasinaudoti visuotinės svarbos 
paslaugomis; ragina Komisiją konsultavimosi procedūrų būdu nustatyti, ar reikia parengti 
minimalias gaires arba tam tikram sektoriui skirtą reguliavimą siekiant užtikrinti 
žiniasklaidos pliuralizmą;

11. remia nuolatinę privalomojo programų siuntimo nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į 
technologijų ir konkurencijos raidą, kaip pasiūlė Komisija persvarstomame 
telekomunikacijų teisės aktų pakete, ir mano, kad galimybė naudotis visuomenine 
transliacija ir visuotinės svarbos paslaugomis, taip pat ir skaitmeninėje aplinkoje – tai 
mažiausia, ką gali užtikrinti valstybės narės;

12. ragina garantuoti viešosios teisės ir privačių transliuotojų pusiausvyrą bei nuoseklų 
konkurencijos ir žiniasklaidos teisės taikymą siekiant užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą.
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