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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că, pentru a evita riscurile de concentrare și pierdere a diversității, trebuie 
obținut un echilibru adecvat între obiectivele prezentei directive și libertatea de 
difuzare a conținuturilor și de acces la acestea;

2. consideră că statele membre trebuie să garanteze accesul gratuit la serviciile mass-
media audiovizuale; 

3. este de părere că diversitatea culturală și crearea de opere de artă trebuie să se numere 
printre drepturile inalienabile la libertatea de exprimare și de informare; 

4. consideră că organismele de radiodifuziune televizată trebuie să rezerve 10% din 
propriul timp de emisie sau din propriul buget de programare operelor europene create 
de producători independenți, inclusiv transmisiilor video la cerere;

5. consideră că proporția spoturilor publicitare și a teleshoppingului nu trebuie să 
depășească 12 minute pe oră; subliniază necesitatea de a monitoriza formatele 
comerciale utilizate pentru a evita această limitare, insistând asupra faptului că, în 
timpul programelor pentru tineri și copii, nu ar trebui difuzată publicitate; la 
elaborarea viitoarelor reforme ale cadrului legislativ, recomandă analizarea bunelor 
practici în domeniu din diferite țări;

6. consideră că lipsa de claritate a termenului „platformă” impune luarea unor măsuri de 
consolidare a certitudinii juridice în ceea ce privește includerea furnizorilor de 
platforme, a furnizorilor de conținut și a altor operatori de servicii mass-media 
audiovizuale care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive;

7. subliniază că, la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale și la utilizarea 
dispozitivelor aferente trebuie să se țină seama de dreptul la facilitatea utilizării și 
consumului acestora; trebuie să se clarifice conceptul de „servicii de televiziune” și să 
se asigure accesul deplin și echitabil; 

8. ia act de faptul că, în ceea ce privește furnizarea „over the top” de conținut 
audiovizual, trebuie precizat ce se înțelege prin „parte interesată”, avându-se în 
vedere, cel puțin, televiziunile publice și private, furnizorii de internet, consumatorii și 
industria creativă.


