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Förslag till resolution
Punkt 37
Förslag till resolution

Ändringsförslag

37. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens förslag att öka
överförbarhet och interoperabilitet i syfte
att stimulera den fria rörligheten för
innehåll eller tjänster som lagligen
införskaffats eller finns tillgängliga, som
ett första steg mot ett avskaffande av
omotiverad geoblockering, samt
tillgänglighet och gränsöverskridande
funktionalitet för abonnemang. Parlamentet
betonar att det inte finns någon motsägelse
mellan territorialitetsprincipen och åtgärder
för att avlägsna hinder för överföring av
innehåll.

37. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens förslag till en förordning
om gränsöverskridande portabilitet för
innehållstjänster online i syfte att
stimulera interoperabilitet och ökad
rörlighet för innehåll eller tjänster som
lagligen införskaffats eller finns
tillgängliga, som ett första steg mot ett
avskaffande av omotiverad geoblockering,
samt tillgänglighet och gränsöverskridande
funktionalitet för abonnemang. Parlamentet
betonar att det inte finns någon motsägelse
mellan territorialitetsprincipen och åtgärder
för att avlägsna hinder för överföring av
innehåll.
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Förslag till resolution
Punkt 38a (ny)
Förslag till resolution

Ändringsförslag
38a. Europaparlamentet konstaterar att
kommissionen behandlat förslag om
förbättrad åtkomst och sökbarhet, något
som offentliggjorts i meddelandet Mot en
modernare och mer europeisk ram för
upphovsrätten. Parlamentet konstaterar
att varje ny modell bör bli till nytta för
konsumenterna genom att trygga den
språkliga och kulturella mångfalden, utan
att försvaga incitamenten till
investeringar i innehållsproduktion.
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Förslag till resolution
Punkt 65
Förslag till resolution

Ändringsförslag

65. Europaparlamentet uppmanar med kraft
kommissionen att ta hänsyn till ändrade
tittarvanor och nya sätt att få tillgång till
audiovisuellt innehåll, genom att anpassa
lineära och icke-lineära tjänster och genom
att på EU-nivå fastställa minimikrav för
alla audiovisuella medietjänster, i syfte att
de ska tillämpas konsekvent, förutom om
innehållet är nödvändigt för att
genomföra annat än audiovisuellt
innehåll eller audiovisuella tjänster.
Parlamentet uppmanar kommissionen och
medlemsstaterna att, samtidigt som
medlemsstaterna har tillräcklig flexibilitet,
utveckla definitionen av medietjänster i
artikel 1 i direktivet om audiovisuella
medietjänster så att den i större
utsträckning beaktar tjänsternas potentiella
samhällspolitiska effekter och särskilda
förhållanden i samband därmed, särskilt
deras relevans för åsiktsbildning och
åsiktsmångfald samt till frågan om
redaktionellt ansvar.

65. Europaparlamentet uppmanar med kraft
kommissionen att ta hänsyn till ändrade
tittarvanor och nya sätt att få tillgång till
audiovisuellt innehåll, genom att anpassa
lineära och icke-lineära tjänster, varvid
anpassningen inte får försämra vare sig
skyddet för minderåriga eller
konsumentskyddet. Parlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att,
samtidigt som medlemsstaterna har
tillräcklig flexibilitet, utveckla definitionen
av medietjänster i artikel 1 i direktivet om
audiovisuella medietjänster så att den i
större utsträckning beaktar tjänsternas
potentiella samhällspolitiska effekter och
särskilda förhållanden i samband därmed,
särskilt deras relevans för åsiktsbildning
och åsiktsmångfald samt till frågan om
redaktionellt ansvar.
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