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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách

(2012/2132(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO) ze dne 20. října 2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 
2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících 
poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 
2006 o klamavé a srovnávací reklamě2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického 
obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální službě)4 ve znění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 20095,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 
pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV6,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 
15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví 
(MEDIA 2007)7,

– s ohledem na interpretační sdělení Komise o některých aspektech ustanovení směrnice o 
„televizi bez hranic“8 týkajících se televizní reklamy,

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/952/ES ze dne 
                                               
1 Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
3 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.
5 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11.
6 Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1.
7 Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.
8 Úř. věst. C 102, 28.4.2004, s.2.
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20. prosince 2006 o ochraně nezletilých osob a lidské důstojnosti a o právu na odpověď 
v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a on-line 
informačních služeb1,

– s ohledem na závěry Rady o ochraně dětí v digitálním světě2,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program 
Tvůrčí Evropa (COM(2011)0785), jenž předložila Komise,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. prosince 2008 nazvané Směrem k dostupné 
informační společnosti (COM(2008)0804),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané Evropa 2020: Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (COM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 s názvem Digitální agenda pro 
Evropu (COM(2010)0245),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2008 o mediální gramotnosti v digitálním 
prostředí3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o veřejnoprávním vysílání v digitální 
době: budoucnosti duálního systému4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2011 o evropském filmu v digitálním 
věku5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2012 o strategii k posílení práv zranitelných 
spotřebitelů6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci audiovizuálních děl 
v Evropské unii7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 o ochraně dětí v digitálním 
prostředí8,

– s ohledem na doporučení Komise 2009/625/ES ze dne 20. srpna 2009 o mediální 
gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního 
průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost9,

– s ohledem na První zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

                                               
1 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 72.
2 Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 15.
3 Úř. věst. C 45 E, 23.2.2010, s. 9.
4 Úř. věst. C 99 E, , 3.4.2012, s. 50.
5 Přijaté texty P7_TA(2011)0506.
6 Přijaté texty P7_TA(2012)0209.
7 Přijaté texty P7_TA(2012)0324.
8 Přijaté texty P7_TA(2012)0428.
9 Úř. věst. L 227, 29.8.2009, s. 9.
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hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 24. září 2012 o uplatňování 
článků 13, 16 a 17 směrnice 2010/13/EU v období 2009–2010, Podpora evropských děl v 
programovém vysílání a audiovizuálních mediálních službách na vyžádání v EU 
(COM(2012)0522),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. září 2012 s názvem Podpora kulturních a tvůrčích 
odvětví pro růst a zaměstnanost v EU (COM(2012)0537),

– s ohledem na První zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 4. května 2012 o 
uplatňování směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, Audiovizuální 
mediální služby a zařízení připojená k internetu: pohled do minulosti a do budoucnosti 
(COM(2012)0203),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanoviska Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že směrnice o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) je 
základním prvkem právní úpravy EU v oblasti médií;

B. vzhledem k tomu, že SAMS spočívá na zásadě technologické neutrality, a proto se 
vztahuje na všechny služby s audiovizuálním obsahem bez ohledu na technologii 
používanou k poskytování tohoto obsahu, a současně zajišťuje rovné podmínky pro 
všechny poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb;

C. vzhledem k tomu, že SAMS jakožto nástroj vnitřního trhu zajišťuje volný pohyb 
audiovizuálních mediálních služeb, což odráží právo na svobodu projevu a informací a 
zaručuje ochranu cílů veřejného zájmu;

D. vzhledem k tomu, SAMS má podporovat evropská audiovizuální díla, a zaručit tak 
kulturní rozmanitost;

E. vzhledem k tomu, že na trzích audiovizuálních mediálních služeb dochází k významným 
technologickým změnám a rovněž k vývoji obchodních postupů a modelů, což má vliv na 
to, jakou formou je obsah divákům poskytován a jak se k němu mohou dostat;

F. vzhledem k tomu, že přístupnost audiovizuálních mediálních služeb je zcela nezbytná k 
tomu, aby se zajistilo právo osob se zdravotním postižením a starších osob na účast a 
integraci do sociálního a kulturního života v EU, zejména pak prostřednictvím rozvoje 
nových platforem pro poskytování obsahu jako je IPTV a televize s internetem;

G. vzhledem k tomu, že z důvodu rychlejšího technologického vývoje a konvergence 
mediálních platforem je třeba zaměřit se na mediální gramotnost;

H. vzhledem k tomu, že ochrana nezletilých osob je v důsledku současného technologického 
vývoje stále naléhavější a náročnější;
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I. vzhledem k tomu, že některé členské státy neprovedly SAMS včas a stále ji neuplatňují 
v celém jejím rozsahu a správným způsobem;

J. vzhledem k tomu, že z těchto důvodů nelze plně posoudit provádění SAMS ani důkladně 
zhodnotit, zda je účinná;

K. vzhledem k tomu, že v důsledku rozšíření trhů audiovizuálních mediálních služeb a 
rozvoje hybridních služeb vzrostly obavy v celé řadě oblastí, např. hospodářské soutěže, 
práva duševního vlastnictví, vývoje současných a nástupu nových forem audiovizuálních 
obchodních sdělení a overlay reklamy, které způsobují problémy s integritou programů a 
zpochybňují přiměřenost a účinnost SAMS a rovněž její vztah k jiným právním nástrojům 
EU;

Aktuální stav

1. zdůrazňuje, že SAMS je i nadále vhodným nástrojem ke koordinaci vnitrostátních 
právních předpisů o všech audiovizuálních médiích na úrovni EU;

2. konstatuje, že Komise předložila svou zprávu o uplatňování směrnice se značným 
zpožděním a členské státy provedly SAMS obzvlášť nejednotně;

3. domnívá se, že Komise ve své zprávě o uplatňování směrnice neposoudila, zda je 
s ohledem na tato zjištění nutné SAMS případně přizpůsobit, jak je stanoveno v článku 33;

Přístupnost 

4. zdůrazňuje, že Komise se ve své zprávě o uplatňování směrnice v podstatné míře 
nezabývala otázkou přístupnosti, jež je uvedena v článku 7 SAMS, a lituje, že se 
nevěnovala ani účinnosti prováděcích pravidel členských států týkajících se přístupnosti;

5. vyzývá Komisi, aby tento nedostatek napravila tím, že poskytne přehled opatření přijatých 
členskými státy a provede posouzení jejich účinnosti s cílem zajistit, aby byla přístupnost 
audiovizuálních mediálních služeb průběžně zlepšována;

6. vyzývá k zajištění lepší přístupnosti programů, zejména programů poskytovaných 
prostřednictvím služeb na vyžádání, a to dalším rozvojem mimo jiné zvukového popisu, 
zvukových/mluvených titulků, využívání znakové řeči a orientace v nabídce především u 
elektronických programových průvodců;

Podpora evropských audiovizuálních děl

7. zdůrazňuje, že ačkoli většina členských států dodržuje pravidla podpory evropských děl, 
stále se upřednostňují vnitrostátní díla a podíl nezávislých děl v televizi klesá;

8. vyjadřuje politování nad tím, že poskytnuté údaje jsou nedostatečné, a proto nelze vyvodit 
žádné závěry o podpoře evropských děl ze strany poskytovatelů služeb na vyžádání;

9. zdůrazňuje, že se v dostatečné míře nedodržuje požadavek stanovený v článku 13, který 
vyžaduje, aby se podávaly samostatné zprávy o dvojí povinnosti, již musí splnit služby na 
vyžádání, tj. podporovat výrobu evropských děl a přístup k nim, a žádá Komisi, aby tento 
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bod vyjasnila;

10. vyzývá členské státy, aby podporovaly lepší součinnost regulačních orgánů, poskytovatelů 
audiovizuálních mediálních služeb a Komise, jež evropským filmům umožní oslovit širší 
domácí i zahraniční publikum;

Ochrana nezletilých osob 

11. bere na vědomí samoregulační iniciativy a kodexy chování, jejichž účelem je omezit 
vystavování dětí a nezletilých osob reklamám a marketingu propagujícím potraviny, např. 
iniciativy zahájené v rámci akční platformy Komise pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví;

12. zdůrazňuje, že samoregulační iniciativy znamenají oproti dřívější situaci pokrok, přesto se 
však neosvědčily jako dostatečně účinné a nemohou nahradit právně závazné požadavky, 
jichž může být třeba k zajištění účinné ochrany nezletilých osob;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým způsobem lze základní požadavky SAMS na 
nelineární služby rozšířit i na jiný elektronický obsah a služby, které nejsou v současnosti 
zahrnuty do oblasti působnosti této směrnice, a aby výsledky předložila Parlamentu 
nejpozději 31. prosince 2013;

Reklama

14. konstatuje, že v řadě členských států byl překročen hodinový limit pro reklamu v délce 12 
minut;

15. naléhavě vyzývá členské státy, aby v tomto ohledu řádně a neprodleně provedly 
ustanovení SAMS v celém jejich rozsahu;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále důsledně a účinně sledovala dodržování 
12minutového limitu v členských státech a aby v případě potřeby zahájila řízení pro 
nesplnění povinnosti;

17. vyzývá Komisi, aby analyzovala, zda je nutné zavést přísnější pravidla pro reklamy 
zaměřené na děti a nezletilé osoby, a zaměřila se především na klamavou televizní 
reklamu a klamavou reklamu na internetu;

18. vítá záměr Komise aktualizovat v roce 2013 své interpretační sdělení o některých 
aspektech ustanovení týkajících se televizní reklamy, neboť tato aktualizace by mohla 
naznačit, jakým způsobem lze dosáhnout kvalitativních minimálních standardů pro 
všechna audiovizuální obchodní sdělení podle článku 9 SAMS;

Mediální gramotnost

19. vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím iniciativ a koordinovaných opatření 
podporovaly mediální gramotnost všech občanů EU, zejména však dětí a nezletilých osob, 
s cílem zlepšit schopnost kriticky posuzovat audiovizuální mediální služby a také s cílem 
rozvíjet veřejnou diskusi a zapojení občanů a současně podpořit aktivní účast všech 
zúčastněných stran, zejména mediálního průmyslu;
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20. vybízí členské státy, aby mediální gramotnost začlenily do svých školních osnov;

Budoucí výzvy

21. lituje, že Komise splnila svůj úkol podat zprávu, což je její povinností podle článku 33 
SAMS, pouze zčásti, a žádá, aby dříve, než Komise předloží svou příští zprávu o 
uplatňování směrnice, bylo provedeno průběžné hodnocení;

22. vyzývá Komisi, aby důkladně sledovala vývoj hybridních služeb v EU, zejména pak 
televize s internetem, a aby ve své zelené knize o televizi s internetem jednoznačně určila 
nejrůznější otázky spojené s těmito službami;

o

o o

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hlavním cílem zprávy je posoudit účinnost směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních 
mediálních službách a pokrok, kterého bylo dosaženo v jejím provádění. Tato směrnice je 
základním prvkem právní úpravy Evropské unie v oblasti médií. Podle článku 33 musí 
Komise každé tři roky předkládat Evropskému parlamentu zprávu o jejím uplatňování 
v členských státech. Svou první zprávu Komise zveřejnila se značným zpožděním také proto, 
že některé členské státy neprovedly směrnici v celém jejím rozsahu ve stanovené lhůtě.

Je zřejmé, že směrnice byla v členských státech provedena v různém rozsahu.

SAMS je nástrojem vnitřního trhu, který kombinuje právo poskytovat audiovizuální služby s 
právem na svobodu projevu a informací a ochranou významných cílů veřejného zájmu. Je 
důležité mít na paměti, že SAMS byla vypracována tak, aby i přes technologický vývoj byla 
stále přiměřeným právním předpisem, a proto spočívá na zásadě technologické neutrality. Její 
znění je výsledkem dlouhých a složitých jednání zúčastněných stran a dosažené kompromisy 
je třeba považovat za vyvážené a koncipované tak, aby účinně hájily zájmy občanů a 
podnikatelů.

Uplatňování směrnice také pozitivně ovlivňuje vývoj trhu. Podle údajů Evropské 
audiovizuální observatoře je v současnosti, tedy na konci roku 2012, v Evropské unii více než 
8000 provozovatelů televizního vysílání a více než 2000 poskytovatelů služeb na vyžádání.

První část zprávy obsahuje kvalitativní hodnocení všech ustanovení, druhá část pak pojednává 
o budoucích výzvách spojených s dynamickým technologickým pokrokem, zejména pak s 
televizí s internetem.

Přístupnost 

Zpravodaj upozorňuje, že Komise se ve své zprávě otázkou přístupnosti služeb plně 
nezabývala ani neposoudila účinnost provádění příslušných ustanovení v jednotlivých 
členských státech. Pokud jde o neuspokojivé závěry uvedené ve zprávě, zpravodaj vyzývá 
Komisi, aby sledovala situaci v oblasti poskytování mediálních služeb osobám se zrakovým či 
sluchovým postižením. Je rovněž nezbytné, aby členské státy povzbuzovaly vysílatele k tomu, 
aby lépe porozuměli potřebám těchto osob a dále rozvíjeli technologie, jež všem občanům 
zajistí lepší přístup k programům, a to dalším rozvojem mimo jiné zvukového popisu, 
zvukových/mluvených titulků, znakové řeči a orientace v nabídce především u elektronických 
programových průvodců.

Podpora evropských děl

Z pohledu Evropského parlamentu je podpora kulturní rozmanitosti v podobě distribuce 
evropských děl klíčovým cílem. Na základě zprávy Komise o uplatňování článků 13, 16 a 17 
směrnice 2010/13/EU o podpoře evropských děl a děl vytvořených nezávislými výrobci lze 
konstatovat, že údaje předložené Komisí jsou nedostatečné, a nelze tak dospět 
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k odpovídajícím závěrům. Existují rovněž pochybnosti o metodě sledování v členských 
státech. Podle zprávy Komise vzrostl v roce 2010 počet vysílaných evropských děl ve 
srovnání s rokem 2009 o 0,5 %. Průměrný podíl vysílacího času v EU pro evropská díla činil 
v roce 2009 63,8 % a v roce 2010 pak 64,3 %. Podle údajů za rok 2010 o vysílání děl 
vyrobených nezávislými výrobci byl oproti roku 2009 zaznamenán pokles ve výši 0,3 %. 
Podíl nezávislých děl činil v roce 2009 v celoevropském průměru 34,1 % a v roce 2010 33,8 
%1. Ve všech členských státech byl splněn směrnicí stanovený požadavek věnovat 10 % 
vysílacího času tvorbě nezávislých výrobců. Vymezená doba se však v jednotlivých 
členských státech liší. Závěry, které Komise předložila, nejsou zcela uspokojivé. Zpravodaj 
proto vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok v členských státech, a vybízí vnitrostátní 
subjekty, aby podporovaly častější vysílání evropských děl a pravidelně a v celém rozsahu 
předkládaly své kompletní závěry.

Ochrana nezletilých osob

Této problematice přikládá zpravodaj zvláštní význam, neboť nezletilé osoby jsou nejvíce 
vystaveny nebezpečí plynoucímu především z obchodních sdělení. Jedná se o reklamy na 
alkoholické nápoje a nezdravé produkty či reklamy podporující určité vzorce spotřebitelského 
chování. Zpravodaj vyzdvihuje opatření přijímaná členskými státy za účelem ochrany 
nezletilých osob, včetně zpřísnění vnitrostátních ustanovení. Rovněž vítá iniciativy jako např. 
Evropské fórum o alkoholu a zdraví či akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a 
zdraví.

Pokud jde o otázku ochrany nezletilých osob, je třeba v členských státech podpořit vytvoření 
kodexů chování s cílem řešit problém nevhodných audiovizuálních obchodních sdělení v 
dětských pořadech, zejména pak sdělení týkajících se sladkých či slaných potravin a nápojů a 
výrobků s vysokým obsahem tuku.

Je třeba zdůraznit, že samoregulační iniciativy nemohou za žádných okolností nahradit právně 
závazné požadavky, jež mají zásadní význam pro zajištění účinné ochrany nezletilých osob.

Svoboda a pluralita médií, právo na informace, zásada země
původu

Zpravodaj vítá, že do této směrnice byla začleněna svoboda a pluralita médií (články 3 a 4), 
jež jsou zásadami demokratické společnosti zakotvenými v Listině základních práv Evropské 
unie, a právo občanů na informace o událostech významných z hlediska veřejného zájmu 
(články 14 a 15). Je třeba upozornit, že občané i členské státy se stále častěji domáhají svých 
práv na základě těchto ustanovení.

Článek 2 směrnice, jenž je věnován zásadě země původu, je reakcí na problémy na vnitřním 
trhu. Služby mohou být v celé EU volně poskytovány za předpokladu, že jsou v souladu 
s právními předpisy platnými v členském státě, z něhož daná služba pochází.

                                               
1 Údaje z První zprávy o uplatňování článků 13, 16 a 17 směrnice 2010/13/EU v období 2009–2010.
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Zákaz podněcování k nenávisti

Zpravodaj se domnívá, že dopad směrnice lze posoudit z hlediska jednoho z jejích 
nejdůležitějších aspektů, konkrétně zákazu podněcování k nenávisti na základě rasy, pohlaví 
či státní příslušnosti (článek 6). Komise ve své zprávě uvádí pouze jeden příklad porušení této 
směrnice, a to ze strany satelitní televize Al Aqsa, jež vysílá pořady s antisemitským 
obsahem. Po zásahu Komise bylo vysílání těchto pořadů ukončeno.

Obchodní sdělení

Problematika obchodních sdělení je v souvislosti s novými způsoby podpory produktů velmi 
důležitá. Komise ve své zprávě uvádí, že v některých členských státech byly zjištěny případy 
porušení pravidla 12 minut. Zpravodaj ji proto vyzývá, aby nadále sledovala dodržování 
tohoto pravidla. V oblasti obchodních sdělení je velmi důležité také sponzorování, vlastní 
propagace a umístění produktu. Je nutné zdůraznit, že v současné době, kdy dochází k 
dynamickému rozvoji médií, se objevuje celá řada nových forem reklamy, na něž se obtížně 
uplatňují jednotná pravidla, což platí zejména v případě televize s internetem. Spotřebitelé 
mohou být jejich důsledky ohroženi. Zpravodaj proto vyzývá, aby byla provedena další 
analýza této problematiky, zejména pak na vnitrostátní úrovni jednotlivých členských států. 
Dalším problémem, jenž si zaslouží pozornost, je nutnost bojovat proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, k níž v reklamách dochází. Je zcela zřejmé, že v 
rámci přímé i nepřímé podpory produktů jsou uplatňovány stereotypní postoje, a proto je 
nezbytné přijmout účinná opatření k boji proti těmto stereotypům.

Mediální gramotnost

Podle článku 33 směrnice musí Komise v případě potřeby předložit návrhy na její 
přizpůsobení vývoji v odvětví audiovizuálních mediálních služeb, přičemž musí přihlédnout k 
technickému rozvoji a úrovni mediální gramotnosti v členských státech. Komise však své 
povinnosti vyplývající z článku 33 nesplnila. Zpravodaj ji proto vyzývá, aby k problematice 
mediální gramotnosti předložila návrhy.

Mediální gramotnost je jedním z hlavních cílů této směrnice, a to zejména v souvislosti s 
problémy a nebezpečím spojeným s televizí s internetem. Hranice mezi lineárními a 
nelineárními službami se stírá, a spotřebitelé proto obtížně rozlišují různé formy médií a 
zdroje jejich obsahu. Možnost začlenit do systémů vzdělávání programy odborné přípravy 
zaměřené na mediální gramotnost spadají do pravomoci členských států.

Budoucí výzvy

Dynamické technologické změny mají velký dopad na trh audiovizuálních služeb. Internet a 
televizní vysílání se sbližují, což znamená, že poskytovatelé stále častěji nabízejí prvky sítí 
druhé generace a internet v moderních televizních přijímačích. Hranice mezi lineárními a 
nelineárními službami již není pro spotřebitele tak zřejmá. Televize označovaná jako „televize 
s internetem“ nebo „hybridní televize“ je čím dál oblíbenější. Kulturní a technologické změny 
a dostupnější širokopásmové připojení k internetu navíc milionům spotřebitelů umožňují 
sledovat tradiční televizní pořady v tabletech, chytrých telefonech či konzolích. Televize s 
internetem s sebou nese velké příležitosti, ale i závažné problémy. Nesmíme však zapomínat, 
že je třeba zajistit, aby bylo dosaženo hlavních cílů směrnice o audiovizuálních mediálních 
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službách. V kontextu nových technologických řešení si musíme položit otázku, jakým 
způsobem lze účinně podporovat evropská díla a díla nezávislých výrobců, chránit 
spotřebitele, včetně dětí, před nepřiměřeným vlivem reklamy, vytvářet rovné podmínky pro 
vysílatele, hájit svobodu projevu a pluralismus médií a podporovat mediální gramotnost, 
zejména pak u nejmladších osob.

Je třeba upozornit i na to, že na trhu audiovizuálních služeb je silná mezinárodní konkurence. 
Více než 1500 služeb pochází ze zemí mimo Evropskou unii, jejich cílem jsou však evropské 
trhy. A ne vždy se na jejich poskytovatele vztahují tytéž právní požadavky jako na evropské 
vysílatele.

Je důležité, aby Komise i nadále důkladně analyzovala vývoj trhů a spotřebitelského chování 
z hlediska rozvoje těchto nových služeb i případné dopady, které mohou mít na trhy 
audiovizuálních služeb v EU, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. 
Parlament vyzývá Komisi, aby na základě těchto analýz vydala jednoznačná doporučení k 
otázce, zda je nutné přizpůsobit regulační rámec.


