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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad reikia pasiekti tinkamą šios direktyvos tikslų ir laisvės platinti turinį ir juo 
naudotis pusiausvyrą, kad nekiltų koncentracijos ir įvairovės praradimo pavojų;

2. mano, kad valstybės narės turi užtikrinti nemokamą audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų prieinamumą; 

3. mano, kad kultūrų įvairovė ir meno kūrinių gamyba turi būti laikoma neatsiejama 
saviraiškos laisvės ir teisės gauti informaciją dalimi; 

4. pabrėžia, kad transliuotojai privalo skirti ne mažiau kaip 20 % savo transliavimo laiko 
arba programų biudžeto nepriklausomų kūrėjų sukurtiems Europos kūriniams, 
įskaitant užsakomąsias vaizdo paslaugas;

5. pabrėžia, kad reklamos ir teleparduotuvių intarpams negali būti skiriama daugiau nei 
12 minučių per valandą; mano, kad turi būti kontroliuojami komerciniai formatai, 
sukurti siekiant apeiti šį apribojimą, ir siekiama nerodyti reklamos jaunimui ir vaikams 
skirtose programose; rekomenduoja išnagrinėti geriausią kai kurių šalių praktiką šioje 
srityje kaip pagrindą būsimoms teisinės sistemos reformoms;

6. mano, kad dėl to, jog sąvoka „platforma“ neapibrėžta, reikia teisinio tikrumo, susijusio 
su žiniasklaidos paslaugų platformų teikėjų, turinio teikėjų ir kitų paslaugų operatorių 
įtraukimu į šią direktyvą;

7. ragina atsižvelgti į tai, kad teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ir 
naudojant prie interneto prijungiamus prietaisus turi būti paisoma paprasto naudojimo 
ir vartojimo teisių; mano, kad reikėtų aiškiau apibrėžti koncepciją „televizijos 
paslauga“ ir užtikrinti visišką jos prieinamumą vienodomis sąlygomis; 

8. pažymi, kad internetinio audiovizualinio turinio persiuntimo internetu klausimu 
reikėtų patikslinti, kas yra suinteresuotosios šalys, ir atsižvelgti bent į viešąją ir 
privačiąją televizijas, interneto paslaugų teikėjus, vartotojus ir kūrėjus.


