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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a koncentrációban és a diverzitás csökkenésében rejlő kockázatok 
elkerülése érdekében megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az irányelv célkitűzései, 
illetve a terjesztés szabadsága és a tartalomhoz való hozzáférés között;

2. úgy véli, hogy a tagállamoknak ingyenes hozzáférést kell biztosítaniuk az 
audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz; 

3. véleménye szerint a kulturális sokszínűséget és a művészi alkotások létrehozását a 
véleménynyilvánítás és az információ szabadságához való elidegeníthetetlen jog 
részének kell tekinteni; 

4. hangsúlyozza, hogy a televíziós műsorszolgáltatóknak a műsoridejük vagy a 
műsorkészítési költségvetésük 20%-át független producerek által előállított európai 
művek – köztük igény szerint lekérhető videók – számára kellene fenntartaniuk;

5. hangsúlyozza, hogy a reklámbejátszások és a televíziós vásárlási reklámok óránként 
nem tehetnek ki 12 percél hosszabb műsoridőt; hangsúlyozza, hogy e korlátozás 
körülhatárolása érdekében őrködni kell a reklámozási formák felett, és szorgalmazza a 
reklámok betiltását a gyermekeknek és fiataloknak szóló műsorok alatt; javasolja az 
egyes országokban e területen alkalmazott bevált gyakorlatok elemzését, amely a 
jogalkotási keret reformja számára kiindulási alapot nyújthat;

6. úgy véli, hogy a „platform” nem egyértelmű meghatározása miatt a jogbiztonságot 
célzó intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az irányelvben érintett kommunikációs 
formák közé felvegyék a platform- és tartalomszolgáltatókat, illetve egyéb 
szolgáltatókat;

7. kéri, hogy foglalkozzanak az audiovizuális médiaszolgáltatások és az ehhez 
kapcsolódó eszközök felhasználhatóságához és fogyaszthatóságához való joggal; 
hangsúlyozza, hogy pontosan meg kell határozni a „televíziós szolgáltatás” fogalmát, 
és biztosítani kell az ahhoz való teljes és egyenlő hozzáférést; 

8. az audiovizuális tartalom „közvetlen” megjelenítését illetően megjegyzi, hogy 
pontosítani kell az „érdekelt felek” fogalmát, amelynek legalább a köz- és 
magántelevíziókra, az internetszolgáltatókra, a fogyasztókra és az alkotókra ki kell 
terjednie.


