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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže problémové miesta v oblasti infraštruktúry môžu ohrozovať pluralitu médií a keďže 
na zachovanie plurality médií je nevyhnutné efektívne monitorovanie národnými 
regulačnými orgánmi, ako je stanovené v telekomunikačnom balíku;

B. keďže v dôsledku technologického vývoja vydavatelia novín šíria svoju ponuku čoraz viac 
prostredníctvom internetu a sú pritom do značnej miery závislí od príjmov z (online) 
inzercie;

1. vyjadruje súhlas s odporúčaním Rady Európy týkajúcim sa plurality médií (CM/Rec 
(2007)2), podľa ktorého by sa mal poskytovateľom obsahu zabezpečiť spravodlivý prístup 
k elektronickým komunikačným sieťam;

2. zdôrazňuje význam telekomunikačného balíka pri vytváraní väčšej hospodárskej súťaže 
a zmierňovaní problémových miest v oblasti infraštruktúry;

3. poukazuje na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o interoperabilite služieb digitálnej 
interaktívnej televízie1, keďže interoperabilita má pre pluralitu médií rozhodujúci význam; 

4. vyslovuje sa za vyvážený prístup k prideľovaniu digitálnej dividendy s cieľom zaistiť 
spravodlivý prístup pre menšie i väčšie subjekty a zabezpečiť tým pluralitu médií;

5. žiada o vyvážený prístup, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, pričom pri udeľovaní 
preferenčného zaobchádzania alebo obmedzení je smerodajným faktorom záujem 
spotrebiteľa; domnieva sa, že revízia právnych predpisov v oblasti telekomunikácií je 
ideálnou príležitosťou na to, aby sa do veci vniesla väčšia transparentnosť;

6. vyjadruje znepokojenie nad dominantným postavením niekoľkých veľkých online 
aktérov, ktoré obmedzuje nových účastníkov na trhu a potláča tým tvorivosť 
a podnikavosť v tomto odvetví;

7. vyjadruje znepokojenie nad dominantným postavením spoločnosti Google na cieľovom 
trhu s internetovou inzerciou, ktoré ohrozuje pluralitu médií, keďže Google môže 
používať neprehľadné mechanizmy tvorby cien pre vydavateľov, ktorí sú závislí od jeho 
inzercie;

8. vyjadruje znepokojenie nad zlúčením spoločností Google a Double Click, ktoré môže 
vyústiť do kontroly prístupu v prípade cielených služieb inzercie online na základe 
osobných údajov internetových užívateľov; domnieva sa, že efektívne monitorovanie je 
potrebné na to, aby sa predchádzalo zneužívaniu dominantného postavenia; vyzýva 
Komisiu, aby v tomto ohľade navrhla určitý model; 

9. vyzýva na väčšiu transparentnosť s ohľadom na osobné údaje a informácie uchovávané 
o užívateľoch prostredníctvom internetových vyhľadávačov, poskytovateľov elektronickej 

                                               
1  Prijaté texty, P6_TA(2007)0497.
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pošty a stránok na vytváranie sociálnych sietí;

10. domnieva sa, že právne predpisy na úrovni EÚ v dostatočnej miere zaručujú prístup k 
elektronickým programovým sprievodcom a podobným zariadeniam na prehľad 
a navigáciu, ale že možno zvážiť i ďalšie opatrenia týkajúce sa spôsobu prezentácie 
informácií o dostupných programoch s cieľom zabezpečiť, aby boli služby vo verejnom 
záujme ľahko prístupné; vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom konzultačných postupov 
preskúmala, či sú na zaručenie plurality médií potrebné minimálne usmernenia alebo 
predpisy špecifické pre dané odvetvie;

11. podporuje pravidelnú revíziu ustanovení o povinnom prenose („must-carry“) v kontexte 
technologických a konkurenčných zmien, ako navrhuje Komisia vo svojej revízii 
telekomunikačného balíka, a domnieva sa, že členské štáty musia zaručiť minimálne 
prístup k verejnoprávnemu vysielaniu a službám verejného záujmu, a to aj v digitálnom 
prostredí;

12. v záujme posilnenia plurality médií žiada o zabezpečenie rovnováhy medzi 
verejnoprávnymi a súkromnými vysielacími stanicami a dôsledného uplatňovania 
protimonopolného práva a práva upravujúceho činnosť médií;
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