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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât blocajele la nivelul infrastructurii pot reprezenta o amenințare la adresa 
pluralismului mijloacelor de informare în masă și întrucât monitorizarea efectivă de către 
organismele naționale de reglementare, astfel cum s-a specificat în Pachetul Telecom, este 
esențială pentru abordarea pluralismului mijloacelor de informare în masă,

B. întrucât datorită evoluției tehnologice editorii de ziare distribuie din ce în ce mai mult 
conținut prin intermediul Internetului și, prin urmare, depind în mare măsură de veniturile 
din publicitate (online),

1. este de acord cu recomandarea Consiliului Europei privind pluralismul mass-media 
(CM/Rec(2007)2, conform căreia trebuie să se asigure accesul echitabil al furnizorilor de 
conținut la rețelele de comunicații electronice;

2. subliniază importanța Pachetului Telecom pentru consolidarea concurenței și reducerea 
blocajelor la nivelul infrastructurii;

3. atrage atenția asupra Rezoluției sale din 13 noiembrie 2007 privind interoperabilitatea 
serviciilor de televiziune digitală interactivă1, deoarece interoperabilitatea este de 
importanță fundamentală pentru pluralismul mijloacelor de informare în masă ; 

4. solicită o abordare echilibrată a alocării spectrului de frecvențe, în vederea asigurării 
accesului echitabil al tuturor actorilor și protejării pluralismului mijloacelor de informare 
în masă;

5. solicită o abordare echilibrată a neutralității rețelelor, în cadrul căreia consumatorul să 
reprezinte factorul determinant pentru acordarea unui tratament preferențial sau 
introducerea unor restricții; consideră că revizuirea legislației în domeniul 
telecomunicațiilor constituie oportunitatea ideală pentru a obține o mai mare transparență 
în acest domeniu;

6. este preocupat de poziția dominantă a unui număr mic de actori importanți online , care 
limitează intrarea pe piață a unor actori noi, și, prin urmare, creativitatea și spiritul 
întreprinzător din acest sector;

7. este preocupat de poziția dominantă pe care o deține Google pe piața țintă de publicitate
online, ceea ce pune în pericol pluralismul mijloacelor de informare în masă, deoarece 
Google poate utiliza mecanisme neclare de stabilire a prețurilor pentru editorii care depind 
de publicitatea realizată prin intermediul acestuia;

8. este preocupat de fuziunea dintre Google și Double Click, care poate avea drept rezultat 
controlul accesului la serviciile specializate de publicitate online, pe baza datelor cu 

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0497.
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caracter personal ale utilizatorilor Internetului; consideră că un control adecvat este 
esențial pentru a se evita abuzul de poziție dominantă; solicită Comisiei să propună un 
model în acest sens; 

9. solicită o mai mare transparență în ceea ce privește datele cu caracter personal și 
informațiile despre utilizatori, deținute de către motoarele de căutare pe Internet, furnizorii 
de poștă electronică și site-urile de rețele sociale;

10. consideră că normele existente la nivel comunitar sunt suficiente pentru garantarea 
accesibilității ghidurilor electronice de programe și a instrumentelor de prezentare și 
navigare similare, dar că ar trebui să se examineze posibilitatea adoptării unor măsuri 
suplimentare cu privire la modul în care este prezentată informația despre programele 
disponibile, în vederea garantării accesibilității la serviciile de interes general; solicită 
Comisiei să verifice prin intermediul procedurilor de consultare dacă sunt necesare 
orientări minime sau norme sectoriale specifice pentru garantarea pluralismului 
mijloacelor de informare în masă;

11. susține revizuirea în mod regulat a dispozițiilor privind obligațiile de difuzare „must-
carry”, având în vedere schimbările tehnologice și concurențiale, astfel cum propune 
Comisia în revizuirea Pachetului Telecom, și consideră că accesul garantat la serviciul 
public de radiodifuziune și la serviciile de interes general, inclusiv în mediul digital, 
trebuie cel puțin garantate de către statele membre.

12. solicită garantarea echilibrului dintre organismele de difuziune publice și private, precum 
și aplicarea coerentă dreptului concurenței și a legislației privind mass-media, în vederea 
consolidării pluralismului mijloacelor de informare în masă.
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