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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Għandu jinkiseb bilanċ xieraq bejn l-objettivi ta' din id-Direttiva u l-libertà tad-
distribuzzjoni u l-aċċess għall-kontenut, biex ikunu evitati r-riskji ta' konċentrazzjoni u 
ta' telf tad-diversità;

2. Għandha tkun garantita għall-Istati Membri l-aċċessibilità għas-servizzi ta' 
komunikazzjoni awdjoviżiva b'xejn; 

3. Id-diversità kulturali u l-produzzjoni tal-opri artistiċi għandhom jitqiesu bħala 
komponenti mid-drittijiet irrinunzjabbli tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni; 

4. L-organiżmi tax-xandir televiżiv għandhom jirriservaw 20 % mill-ħin ta' xandir 
tagħhom jew mill-baġit tagħhom għall-programmi għal opri Ewropej maħluqa minn 
produtturi indipendenti, inkluż il-vidjo fuq talba; 

5. Ir-riklami u t-telebejgħ m'għandhomx jaqbżu l-proporzjon ta' 12-il minuta fis-siegħa. 
Il-formati kummerċjali magħmula biex tinqabeż din il-limitazzjoni għandhom jiġu 
sorveljati, filwaqt li għandu jkun hemm enfasi fuq in-nuqqas ta' riklami fil-programmi 
għaż-żgħażagħ u t-tfal. Huwa rakkomandat li jiġu eżaminati l-prattiki tajbin ta' xi 
pajjiżi f'dan il-qasam bħala bażi għal riformi futuri tal-qafas leġiżlattiv.

6. L-element vag tal-espressjoni "pjattaforma" jeħtieġ miżuri ta' sigurtà ġuridika għall-
inklużjoni ta' fornituri ta' pjattaforom, fornituri tal-kontenut u operaturi oħra ta' 
servizzi fil-mezzi tal-midja nnifishom ta' din id-Direttiva;

7. Iqis id-drittijiet tal-faċilità tal-użu u tal-konsum fis-servizzi tal-midja awdjoviżiva u l-
materjal relatat. Jeħtieġ li jiġi preċiżat il-kunċett ta' "servizz ta' televiżjoni" u tiġi 
żgurata l-aċċessibilità sħiħa u ugwali tiegħu; 

8. Fir-rigward tax-xandir esaġerat ta' kontenut awdjoviżiv, jeħtieġ li jiġu preċiżati "l-
partijiet interessati" filwaqt li jitqiesu mill-inqas it-televiżjoni pubblika u dik privata, 
il-fornituri tal-internet, il-konsumaturi u d-diretturi tal-programmi.


