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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Επίτευξη της δέουσας ισορροπίας μεταξύ των στόχων της παρούσης Οδηγίας και της 
ελευθερίας της διανομής και της πρόσβασης στο περιεχόμενο, για την αποφυγή των 
κινδύνων της συγκέντρωσης και της απώλειας της ποικιλίας·

2. Εξασφάλιση από τα κράτη μέλη της δωρεάν πρόσβασης στις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·

3. Η πολιτισμική πολυμορφία και η παραγωγή έργων τέχνης πρέπει να θεωρούνται 
συστατικά στοιχεία των απαράγραπτων δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης 
και της ενημέρωσης.

4. Οι οργανισμοί της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης πρέπει να διαθέτουν το 20% του 
χρόνου εκπομπής τους ή του προγραμματισμού του προϋπολογισμού τους σε 
ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών, ακόμη και σε βίντεο κατόπιν αιτήσεως.

5. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις και τα μηνύματα τηλεαγορών δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 12 λεπτά την ώρα. Τα εμπορικά μηνύματα που παράγονται για την παράκαμψη του 
περιορισμού αυτού θα ελέγχονται, ώστε να μην παρεμβάλλονται διαφημίσεις στα 
προγράμματα για νέους και παιδιά. Συνιστάται η ανάλυση των "ορθών πρακτικών" 
ορισμένων χωρών επί του θέματος, ως βάση για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις του 
νομοθετικού πλαισίου.

6. Η ασάφεια της λέξης "πλατφόρμα", καθιστά απαραίτητη την λήψη μέτρων νομικής 
ασφάλειας όσον αφορά την συμπερίληψη παρόχων πλατφορμών, παρόχων 
περιεχομένου και άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μέσων 
επικοινωνίας που αποτελούν αντικείμενο της παρούσης Οδηγίας·

7. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα ευχερούς χρησιμοποίησης και 
κατανάλωσης των υπηρεσιών οπτικοακουστικής επικοινωνίας και των συναφών 
μέσων. Πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια "υπηρεσίες τηλεόρασης" και να 
εξασφαλισθεί η πλήρης και ισότιμη προσπέλαση σε αυτήν·

8. Όσον αφορά την διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου "over the top", είναι 
σκόπιμο να διευκρινισθούν τα "ενδιαφερόμενα μέρη", λαμβάνοντας τουλάχιστον 
υπόψη τις δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις, τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
Διαδικτύου, τους καταναλωτές και τους δημιουργούς.


