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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. meent dat moet worden gestreefd naar een passend evenwicht tussen de doelstellingen van 
deze richtlijn en de vrijheid van distributie en toegang tot de inhoud, om het risico op 
concentratie en op het verlies van diversiteit te beperken;

2. is van oordeel dat de lidstaten de gratis toegang tot audiovisuele mediadiensten moeten 
waarborgen;

3. wijst erop dat de culturele diversiteit en de productie van artistieke werken moeten worden 
beschouwd als een onderdeel van het onvervreemdbare recht op vrije meningsuiting en 
informatie;

4. meent dat omroeporganisaties 20% van hun zendtijd of hun programmabudget moeten 
wijden aan Europese producties van onafhankelijke producenten, ook wat video-op-
aanvraagdiensten betreft;

5. herhaalt dat het aandeel aan reclame en telewinkelspots niet meer mag bedragen dan 12 
minuten per uur; benadrukt dat toezicht moet worden gehouden op commerciële formaten 
die in het leven zijn geroepen om deze beperking te omzeilen, en benadrukt dat kinder- en 
jongerenprogramma's geen reclame mogen bevatten; beveelt aan de optimale 
werkmethoden op dit vlak van bepaalde landen te bestuderen als basis voor toekomstige 
hervormingen van het wetgevingskader;

6. is van oordeel dat de vage term "platform" juridische waarborgen vereist om ervoor te 
zorgen dat aanbieders van platforms, inhoud en andere diensten ook worden gerekend tot 
de media die onder deze richtlijn vallen;

7. acht het wenselijk dat bij audiovisuele mediadiensten en daaraan gerelateerde apparaten 
rekening wordt gehouden met het recht op gebruikersvriendelijkheid en 
consumptiegemak; pleit voor een exactere definitie van het concept "televisiedienst" en 
voor de volledige en algemene toegankelijkheid hiervan;

8. merkt met betrekking tot directe levering van audiovisuele inhoud op dat nader moet 
worden  vastgesteld wie onder de term "belanghebbenden" worden geschaard, en is van 
oordeel dat dit ten minste publieke en particuliere televisieomroepen, internetaanbieders, 
consumenten en de creatieve sector moeten zijn.


