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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. je třeba dosáhnout skutečné rovnováhy mezi cíli této směrnice, svobodnou distribucí 
a volným přístupem k obsahu, aby nedocházelo ke koncentraci a ztrátě rozmanitosti;

2. je nezbytné zajistit prostřednictvím členských států bezplatný přístup 
k audiovizuálním mediálním službám; 

3. kulturní rozmanitost a produkci uměleckých děl je nutné považovat za součást 
nezcizitelného práva na svobodu projevu a informací; 

4. subjekty televizního vysílání musí vyhradit 20 % svého vysílacího času či 
programového rozpočtu evropským dílům nezávislých producentů, včetně děl 
poskytovaných v rámci služby video na vyžádání;

5. podíl reklamy a teleshoppingu nesmí přesáhnout 12 minut za hodinu; v zájmu 
zachování tohoto limitu v daných mezích je nezbytné monitorovat obchodní formáty, 
přičemž je třeba trvat na vyloučení reklamních šotů z pořadů pro děti a mládež; 
doporučuje se analyzovat příklady osvědčené praxe některých zemí pro tuto oblast, 
které by měly být základem budoucích reforem právního rámce;

6. vzhledem k tomu, že výraz „platforma“ není definován, je třeba přijmout opatření pro 
zajištění právní jistoty, pokud jde o zahrnutí poskytovatelů platforem, poskytovatelů 
obsahu a dalších poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb, na něž se tato 
směrnice vztahuje;

7. v rámci audiovizuálních mediálních služeb a připojených zařízení je třeba věnovat 
pozornost právu na snadné používání a spotřebitelským právům; je třeba vymezit 
koncept „televizní služby“ a zaručit její stoprocentní dostupnost pro všechny bez 
rozdílu; 

8. v souvislosti s poskytováním převzatého audiovizuálního obsahu je nutno vymezit 
termín „zúčastněné strany“, do něhož je třeba zahrnout přinejmenším veřejné 
a soukromé televizní společnosti, poskytovatele internetu, spotřebitele a tvůrce.


