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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale

(2012/2132(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor 
culturale, adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
(Convenția UNESCO privind diversitatea culturală) la 20 octombrie 2005,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale)1,

– având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă2,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 
iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic)3,

– având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind serviciile universale și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal)4, modificată 
prin Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 
20095,

– având în vedere Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a 
pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/GAI a Consiliului6,

– având în vedere Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul 
audiovizual european (MEDIA 2007)7,

– având în vedere Comunicarea interpretativă a Comisiei privind anumite aspecte ale 

                                               
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
3 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
4 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
5 JO L 337, 18.12.2009, p. 11.
6 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.
7 JO L 327, 24.11.2006, p. 12.
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dispozițiilor privind publicitatea televizată din Directiva „Televiziunea fără frontiere”1,

– având în vedere Recomandarea 2006/952/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind protecția minorilor și a demnității umane, precum și 
dreptul la replică în legătură cu competitivitatea industriei europene de servicii de 
informare audiovizuale și online2,

– având în vedere Concluziile Consiliului privind protecția minorilor în lumea digitală3,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (COM(2011)0785),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 decembrie 2008 intitulată „Către o societate 
informațională accesibilă” (COM(2008)0804),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020 O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010, intitulată „O agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245),

– având în vedere Rezoluția sa din 16 septembrie 2008 referitoare la educarea privind 
mijloacele de informare din mediul digital4,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la „Serviciile publice de 
radiodifuziune în era digitală: viitorul sistemului dual5,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2011 privind cinematografia europeană în 
era digitală6,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a 
drepturilor consumatorilor vulnerabili7,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la difuzarea online a 
operelor audiovizuale în Uniunea Europeană8,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 referitoare la protecția copiilor în 
mediul digital9,

– având în vedere Recomandarea Comisiei 2009/625/CE din 20 august privind educația în 
                                               
1 JO C 102, 28.4.2004, p.2.
2 JO L 378, 27.12.2006, p. 72.
3 JO C 372, 20.12.2011, p.15.
4 JO C 45 E, 23.2.2010, p. 9.
5 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 50.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0506.
7 Texte adoptate, P7_TA(2012)0209.
8 Texte adoptate, P7_TA(2012)0324.
9 Texte adoptate, P7_TA(2012)0428.
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domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală și a conținutului 
mai competitivă și o societate a cunoașterii integratoare1,

– având în vedere Primul raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, din 24 septembrie 2012, 
privind aplicarea articolelor 13, 16 și 17 din Directiva 2010/13/UE în perioada 2009-2010 
„Promovarea operelor europene în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale programate 
sau la cerere din UE” (COM (2012) 0522),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 septembrie 2012, intitulată „Promovarea 
sectoarelor culturale și creative pentru creștere economică și locuri de muncă în UE” 
(COM (2012)0537),

– având în vedere Primul raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, din 4 mai 2012, privind 
aplicarea Directivei 2010/13/UE (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), intitulat 
„Servicii media audiovizuale și dispozitive conectate: perspective trecute și viitoare” 
(COM (2012) 0203),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorului, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0000/2012),

A. întrucât Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) reprezintă 
coloana vertebrală a reglementării media în UE;

B. întrucât DSMAV se bazează pe principiul neutralității tehnologice și acoperă astfel toate 
serviciile cu conținut audiovizual, indiferent de tehnologia folosită pentru a difuza 
conținutul, garantând un mediu concurențial echitabil pentru toți furnizorii de servicii 
mass-media audiovizuale;

C. întrucât DSMAV garantează fluxul liber al serviciilor media audiovizuale, ca instrument 
al pieței interne care reflectă libertatea de exprimare și informare și care protejează 
obiective de interes public;

D. întrucât DSMAV vizează păstrarea diversității culturale prin promovarea operelor 
audiovizuale europene;

E. întrucât piețele de servicii media audiovizuale continuă să cunoască schimbări tehnologice 
semnificative și evoluțiile ale practicilor și modelelor de afaceri, care influențează modul 
de comunicare a conținuturilor și de accesare a acestora de către spectatori;

F. întrucât accesibilitatea serviciilor media audiovizuale este esențială pentru garantarea 
dreptului persoanelor cu dizabilități și al persoanelor în vârstă de a participa și de a fi 
integrate în viața socială și culturală a UE, în special odată cu dezvoltarea de noi 

                                               
1 JO L 227, 29.8.2009, p. 9.
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platforme de comunicare a conținuturilor, cum ar fi IPTV și televiziunea conectată;

G. întrucât ar trebui acordată o atenție deosebită educării în domeniul media, în contextul 
creșterii ritmului evoluției tehnologice și a convergenței platformelor media;

H. întrucât schimbările tehnologice continue fac din protecția minorilor o problemă și mai 
stringentă și complicată;

I. întrucât unele state membre nu au transpus DSMAV la timp și încă nu au implementat-o 
complet și corect;

J. întrucât, prin urmare, nu poate fi realizată o evaluare completă a implementării DSMAV și 
a eficienței acesteia;

K. întrucât extinderea piețelor serviciilor media audiovizuale și dezvoltarea serviciilor hibride 
a amplificat îngrijorarea cu privire la o gamă largă de aspecte, cum ar fi concurența, 
drepturile de proprietate intelectuală, evoluția actualelor forme de comunicare comercială 
audiovizuală și apariția altora noi, precum și publicitatea suprapusă, care afectează 
integritatea programului și pune sub semnul întrebării caracterul adecvat și eficacitatea 
DSMAV, precum și relația sa cu alte instrumente ale legislației UE;

Situația actuală

1. subliniază că DSMAV rămâne instrumentul adecvat pentru a reglementa coordonarea la 
nivelul UE a legislației naționale privind întreaga gamă de media audiovizuale;

2. ia act de faptul că raportul privind aplicarea a fost prezentat de către Comisie cu o 
întârziere semnificativă și că statele membre au pus în aplicare DSMAV într-un mod 
foarte diferit;

3. observă că raportul Comisiei privind aplicarea nu evaluează necesitatea unei eventuale 
adaptări a DSMAV având în vedere aceste constatări, în conformitate cu articolul 33;

Accesibilitatea 

4. subliniază faptul că raportul privind aplicarea redactat de Comisie nu abordează în mod 
consistent problema accesibilității, menționată la articolul 7 din DSMAV, și regretă faptul 
că nu este tratată nici eficiența normelor de implementare ale statelor membre în această 
privință;

5. invită Comisia să se ocupe de acest deficit, oferind o imagine de ansamblu asupra 
măsurilor luate de către statele membre, precum și o evaluare a eficacității acestora, astfel 
încât serviciile mass-media audiovizuale să devină cât mai accesibile;

6. solicită o mai mare de accesibilitate a programelor, în special a celor prestate prin 
intermediul serviciilor la cerere, prin intermediul dezvoltării continue, printre altele, a 
descrierilor audio, a subtitrărilor audio/vorbite, a limbajului semnelor și a meniului de 
navigare, în special ale ghidurilor electronice de programe (GEP);

Promovarea creațiilor audiovizuale europene
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7. subliniază faptul că majoritatea statelor membre respectă normele privind promovarea 
operelor europene, dar că prioritatea este încă acordată lucrărilor naționale, în timp ce 
procentul operelor independente difuzate la TV este în declin;

8. regretă faptul că datele prezentate sunt insuficiente pentru a trage vreo concluzie cu privire 
la promovarea operelor europene prin intermediul furnizorilor de servicii la cerere;

9. subliniază lipsa unor informații separate, în temeiul articolului 13 din DSMAV, privind 
obligația dublă de a extinde accesul la operele europene și de a le promova în cadrul 
serviciilor la cerere, și solicită Comisiei să clarifice acest aspect;

10. invită statele membre să promoveze o mai bună sinergie între autoritățile de reglementare, 
furnizorii de servicii mass-media audiovizuale și Comisie, care să permită ca filmele UE 
să ajungă la un public mai larg, atât pe plan intern, cât și în alte state membre;

Protecția minorilor 

11. ia act de inițiativele de autoreglementare și codurile de conduită destinate să limiteze 
expunerea copiilor și a minorilor la publicitatea produselor alimentare și de marketing, 
cum ar fi cele lansate în cadrul platformei Comisiei pentru acțiune privind alimentația, 
activitatea fizică și sănătatea;

12. subliniază faptul că, deși astfel de inițiativele de autoreglementare reprezintă un progres în 
raport cu situația anterioară, ele nu s-au dovedit a fi suficient de eficace și nu pot înlocui 
cerințele obligatorii din punct de vedere juridic care pot fi necesare pentru a asigura 
protecția eficientă a minorilor;

13. invită Comisia să analizeze modul în care cerințele de bază ale DSMAV aplicabile 
serviciilor nelineare ar putea fi extins la alte conținuturi și servicii online, care sunt în 
prezent în afara domeniului său de aplicare, precum și să prezinte Parlamentului 
concluziile acestei analize până la 31 decembrie 2013;

Publicitatea

14. constată că limita de 12 minute pe oră pentru publicitate a fost încălcată în unele state 
membre;

15. solicită insistent statelor membre să implementeze complet, corect și fără întârziere 
dispozițiile DSMAV în această privință;

16. solicită insistent Comisiei să continue să monitorizeze îndeaproape și în mod eficient 
respectarea limitei de 12 minute în statele membre și să inițieze proceduri pentru 
nerespectarea obligațiilor în cazul în care acest lucru este necesar;

17. invită Comisia să analizeze dacă sunt necesare reguli stricte în ceea ce privește 
publicitatea adresată copiilor și minorilor, acordând o atenție deosebită programelor de 
televiziune și publicității online care pot duce în eroare;

18. salută intenția Comisiei de a actualiza comunicarea sa interpretativă privind anumite 
aspecte ale dispozițiilor privind publicitatea televizată în 2013, care ar putea oferi indicații 
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cu privire la modul în care se pot respecta standardele calitative minime pentru toate 
comunicările comerciale audiovizuale din articolul 9 din DSMAV;

Cunoștințele în domeniul mass-media

19. invită Comisia și statele membre să promoveze educația în domeniul media pentru toți 
cetățenii UE, în special pentru copii și minori, prin inițiative și acțiuni coordonate, pentru 
a contribui la o mai bună înțelegerea elementelor fundamentale ale serviciilor mass-media 
audiovizuale și pentru a stimula dezbaterea publică și participarea civică, încurajând 
totodată participarea activă a tuturor părților interesate, în special a industriei mass-media;

20. încurajează statele membre să integreze instruirea în domeniul media în programele lor 
școlare;

Provocările viitorului

21. regretă faptul că Comisia și-a realizat doar parțial sarcina de informare din cadrul 
obligației care îi revine în conformitate cu articolul 33 din DSMAV, și solicită o evaluare 
intermediară înainte de următorul raport privind aplicarea al Comisiei;

22. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape dezvoltarea serviciilor hibride în UE, în 
special a televiziunii conectate, și să identifice în mod clar, în Cartea sa verde privind 
televiziunea conectată, diferitele probleme pe care acestea le ridică;

o

o o

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul principal al raportului este evaluarea eficienței Directivei 2010/13/UE privind 
serviciile mass-media audiovizuale și a progreselor realizate în implementarea acesteia. 
Această directivă constituie un element fundamental al reglementării mass-media în Uniunea 
Europeană. În conformitate cu articolul 33, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European, o dată la trei ani, un raport privind aplicarea directivei în statele membre. 
Publicarea primului raport al Comisiei a fost mult întârziată, printre altele din cauza faptului 
că unele state membre nu au transpus în întregime directiva în termenul indicat.

Este evident că directiva a fost implementată într-o măsură diferită de statele membre.

DSMAV este un instrument al pieței interne care combină dreptul de a presta servicii 
audiovizuale, cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare și cu protecția obiectivelor 
majore de interes public. Este important să se reamintească faptul că DSMAV a fost elaborată 
în așa fel încât să rămână valabilă în ciuda evoluției tehnologiilor, întrucât se bazează pe 
principiul neutralității tehnologice. Textul directivei este rezultatul unor negocieri lungi și 
dificile între părțile interesate, iar compromisurile la care s-a ajuns ar trebui văzute ca fiind 
echilibrate și concepute pentru a servi în mod eficient interesele cetățenilor și antreprenorilor.

Aplicarea directivei a avut, de asemenea, o influență benefică asupra dezvoltării pieței. 
Conform datelor Observatorului Audiovizual European, în prezent (sfârșitul anului 2012) 
există în Uniunea Europeană peste 8 000 de furnizori de servicii de televiziune și peste 2 000 
de furnizori de servicii la cerere.

Prima parte a acestui raport oferă o evaluare calitativă a tuturor dispozițiilor, în timp ce a doua 
parte se referă la viitoarele provocări legate de dinamica evoluției tehnologice, în special de 
televiziunea conectată.

Accesibilitate

În acest domeniu, raportorul subliniază faptul că raportul Comisiei nu tratează în mod 
exhaustiv problema accesibilității, și nici nu evaluează eficacitatea implementării dispozițiilor 
corespunzătoare în fiecare stat membre. În ceea ce privește concluziile nesatisfăcătoare ale 
raportului, raportorul invită Comisia să monitorizeze situația în ceea ce privește furnizarea de 
servicii media persoanelor cu deficiențe de vedere sau de auz. De asemenea, este esențial ca 
statele membre să încurajeze societățile de difuziune să obțină o mai bună înțelegere a 
nevoilor acestor persoane și să întreprindă mai multe acțiuni pentru a dezvolta tehnologii care 
sa asigure un acces mai larg la programe pentru toți cetățenii prin dezvoltarea, printre altele, a 
descrierilor audio , a subtitrărilor audio/vorbite, a limbajului semnelor și a meniurilor de 
navigare, cu referire specifică la ghidurile electronice de programe (GPE).

Promovarea creațiilor europene

Din punctul de vedere al Parlamentului European, promovarea diversității culturale prin 
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distribuirea de opere europene este un obiectiv cheie. Pe baza raportului prezentat de Comisie 
privind aplicarea articolelor 13, 16 și 17 din Directiva 2010/13/UE privind promovarea 
operelor europene și a creațiilor producătorilor independenți, se poate afirma că datele 
prezentate de Comisie sunt insuficiente pentru obținerea unor concluzii adecvate. De 
asemenea, există anumite dubii cu privire la monitorizarea metodelor folosite în statele 
membre. Conform unui raport prezentat de Comisie, creșterea numărului de opere europene 
difuzate în 2010 față de 2009 este de 0,5%. Timpul mediu de transmisie dedicat operelor 
europene în UE a fost de 63,8% în 2009 și 64,3% în 2010. Conform datelor prezentate pe 
2010 cu privire la difuzarea operelor create de producători independenți, s-a înregistrat o 
scădere de 0,3% în raport cu 2009. Proporția medie în UE rezervată pentru producțiile 
independente a fost de 34,1% în 2009 și de 33,8% în 20101. Toate statele membre respectă 
cota stabilită de directivă, de 10% pentru producțiile independente. Cu toate acestea, 
nivelurile atinse în diferitele state membre variază. Concluziile prezentate de Comisie nu sunt
pe deplin satisfăcătoare. În acest sens, raportorul invită Comisia să monitorizeze progresele 
înregistrate în statele membre, și invită organismele naționale să încurajeze o difuzare mai 
extinsă a operelor europene și să-și prezinte concluziile complete cu privire la această 
chestiune, în totalitate și în mod regulat.

Protecția minorilor

Raportorul acordă o importanță deosebită acestui aspect, deoarece minorii sunt cei mai expuși 
pericolelor implicate, în special, de comunicările comerciale. Sunt puse în cauză, în acest 
context, reclamele la băuturi alcoolice, produse nesănătoase sau reclamele care încurajează 
anumite modele de consum. Raportorul salută măsurile luate de statele membre pentru 
protecția minorilor, inclusiv înăsprirea dispozițiilor naționale. Raportorul salută, de asemenea, 
inițiative precum Forumul UE pentru alcool și sănătate și Platforma UE pentru măsuri în 
domeniul alimentației, activității fizice și sănătății.

În ceea ce privește protecției minorilor, ar trebui încurajată în statele membre elaborarea unor 
coduri de conduită, care să trateze problema comunicărilor comerciale audiovizuale 
inadecvate în timpul programelor pentru copii - în special comunicările legate de produsele 
alimentare și băuturile zaharoase, sărate sau grase.

Ar trebui subliniat faptul că inițiativele de autoreglementare nu pot în niciun caz să se 
substituie cerințelor juridic obligatorii, esențiale pentru a asigura o protecție eficientă a 
minorilor.

Libertatea și pluralismul mass-media, dreptul la informare, principiul țării de origine

Raportorul salută faptul că libertatea și pluralismul mass-media (articolele 3 și 4), care sunt 
principii ale societății democratice consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și dreptul cetățenilor de a fi informați cu privire la evenimentele de mare 

                                               
1 Date preluate din Primul raport privind aplicarea articolelor 13, 16 și 17 din Directiva 2010/13/UE pentru
perioada 2009-2010.
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interes pentru public (articolele 14 și 15) au fost incluse în directivă. Ar trebui subliniat că 
cetățenii și statele membre își afirmă drepturile din ce în frecvent pe baza acestor dispoziții.

Articolul 2 din directivă, care se referă la principiul țării de origine, răspunde provocărilor de 
pe piața internă. Serviciile pot fi prestate liber pe teritoriul UE, cu condiția să respecte 
dispozițiile legale în vigoare în statul membru în care serviciul își are originea.

Interzicerea incitării la ură

Raportorul consideră că impactul directivei poate fi măsurat prin evaluarea unuia dintre 
aspectele sale esențiale, și anume interzicerea incitărilor la ură pe criterii de rasă, sex, gen sau 
naționalitate (articolul 6). Raportul Comisiei menționează doar un exemplu de încălcare a 
Directivei de către un canal satelit, Al Aqsa TV, care difuza programe cu conținut antisemit. 
În urma intervenției Comisiei, difuzarea programelor respective a fost oprită.

Comunicările comerciale

Cestiunea comunicărilor comerciale are o importanță deosebită în contextul v noilor forme de 
promovare a produselor. Raportul Comisiei arată că au fost identificate, în mai multe state 
membre, cazuri de încălcare a regulii de 12 minute. Raportorul solicită, prin urmare, Comisiei 
să continue să monitorizeze respectarea acestei reguli. De asemenea, în contextul 
comunicărilor comerciale, de o mare importanță sunt sponsorizarea, autopromovarea și 
plasarea produselor. Trebuie subliniat faptul că, în această eră de dezvoltare dinamică a mass-
media, apar multe forme noi de publicitate, asupra cărora este dificil să se aplice norme 
uniforme. Acest lucru este valabil mai ales în cazul televiziunii conectate, ceea ce poate 
genera o serie de pericole pentru consumatori. Raportorul solicită, prin urmare, o aprofundare 
a analizei acestui aspect, în special la nivel național, în statele membre. O altă problemă care 
merită luată în considerare este necesitatea combaterii discriminării pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică în reclame. Problema produselor promovate, în mod direct sau indirect, prin 
folosirea stereotipurilor există cu siguranță. Prin urmare, este necesară luarea unor măsuri 
eficiente pentru combaterea stereotipurilor.

Educarea în domeniul mass-media

În conformitate cu articolul 33 din directivă, Comisia trebuie, dacă este necesar, să prezinte 
propuneri pentru a adapta directiva la evoluțiile din domeniul serviciilor media audiovizuale, 
luând în considerare evoluțiile tehnologice și nivelul de cunoștințe cu privire la mass-media în 
statele membre. Cu toate acestea, Comisia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul 
articolului 33. Raportorul solicită, prin urmare Comisiei să prezinte propuneri cu privire la 
problema educației în domeniul media.

Alfabetizarea în domeniul media este unul dintre obiectivele esențiale ale directivei, în special 
având în vedere problemele și pericolele pe care le poate prezenta televiziunea conectată. 
Demarcația între serviciile lineare și cele nelineare fiind difuză, este dificil pentru 
consumatori să facă distincția între diferitele forme de media și sursele conținuturilor acestora. 
Introducerea de programe de educare în domeniul media în sistemele de învățământ este de 
competența statelor membre.
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Provocările viitorului

Dinamismul accelerat al evoluțiilor tehnologice are un impact enorm asupra pieței serviciilor 
audiovizuale. Internetul și televiziunea converg, ceea ce înseamnă că operatorii oferă din ce în 
ce mai frecvent elemente de rețelele de a doua generație și internet în receptorii moderni de 
televiziune. Granița dintre serviciile lineare și cele nelineare devine din ce în ce mai neclară 
pentru consumatori. Televiziunea definită ca „televiziune conectată” sau „hibridă” este din ce 
în ce mai populară. În plus, schimbările culturale și tehnologice, precum și accesul mai extins 
la internetul în bandă largă oferă milioanelor de consumatori posibilitatea de a viziona 
programe de televiziune tradiționale folosind telefoane inteligente, tablete sau console. 
Televiziunea conectată aduce cu sine oportunități importante și provocări semnificative, însă 
trebuie să nu uităm să ne asigurăm că obiectivele cheie stabilite în Directiva privind serviciile 
mass-media audiovizuale sunt îndeplinite. În contextul noilor soluții tehnologice, trebuie să ne 
întrebăm cum putem promova cu succes operele europene și creațiile producătorilor 
independenți; cum putem proteja consumatorii, printre care și copiii, de influența excesivă a 
publicității; cum putem crea un mediu concurențial echitabil pentru societățile de 
radiodifuziune; cum putem proteja libertatea de exprimare și pluralismul media și cum putem 
promova educarea în domeniul media, în special în rândul tinerilor.

Trebuie, de asemenea, subliniat, că pe piața serviciilor audiovizuale există o puternică 
competiție internațională. Peste 1 500 de servicii își au baza în afara Uniunii Europene, însă 
sunt direcționate către piețele europene. Aceste societăți de radiodifuziune nu se află 
întotdeauna sub incidența acelorași obligații legale ca cele europene.

Este important ca Comisia să continue să analizeze în profunzime evoluția piețelor și a 
comportamentului consumatorilor, în contextul dezvoltării noilor servicii, precum și efectele 
potențiale pe care acestea le au asupra piețelor audiovizuale din UE, pe termen scurt și lung. 
Parlamentul solicită Comisiei să prezinte o serie de recomandări clare, pe baza acestor 
analize, cu privire la necesitatea unei ajustări a cadrului de reglementare.


