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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Следва да се постигне подходящо равновесие между целите на настоящата 
директива и свободата на разпространение и достъп до съдържание, с цел 
избягване на риска от концентрация и загуба на разнообразие;

2. На държавите членки следва да се гарантира безплатен достъп до аудиовизуални 
медийни услуги;

3. Културното разнообразие и създаването на произведения на изкуството трябва 
да се считат за неотменен компонент на правото на свобода на изразяване и на 
правото на информация;

4. Радиотелевизионните оператори трябва да предназначат 20 % от своето ефирно 
време или от своя програмен бюджет за излъчване на европейски произведения, 
създадени от независими творци, включително под формата на „видеоматериал 
по заявка“;

5. Рекламните съобщения и телевизионният маркетинг не трябва да надвишават 12 
минути на час; трябва да се следи за търговски стратегии, осъществявани с цел 
заобикаляне на това ограничение, и да се постигне в програмите за младежи и 
деца да не се излъчват реклами; препоръчва да се анализират „добрите 
практики“ на някои страни в тази област като основа за бъдещи реформи на 
законодателната рамка;

6. Поради липсата на определение на термина „платформа“ се изискват мерки за 
правна сигурност по отношение на включването на доставчици на „платформи“, 
доставчици на съдържание и други оператори на медийни услуги, обхванати от 
настоящата директива;

7. При аудиовизуалните медийни услуги и свързаните с тях устройства следва де 
се вземат предвид правата за лесна употреба и потребление; целесъобразно е да 
се уточни понятието „телевизионна услуга“ и да се гарантира пълен и равен 
достъп до нея;

8. Във връзка с разпространението на аудиовизуално съдържание „над границата“, 
целесъобразно е да се уточни кои са „заинтересованите страни“, като се вземат 
предвид поне публичните и частните телевизии, доставчиците на интернет, 
потребителите и творците.


