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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ocenjuje, da je treba doseči primerno ravnovesje med cilji te direktive in svobodo 
distribucije in dostopa do vsebin, da se preprečijo nevarnosti kopičenja in izguba 
raznolikosti;

2. meni, da je treba zagotoviti brezplačen dostop do avdiovizualnih medijskih storitev v 
državah članicah; 

3. je prepričan, da morata biti kulturna raznolikost in produkcija avtorskih del 
obravnavani kot sestavni del neodtujljivih pravic do svobode izražanja in obveščanja; 

4. poudarja, da bi morali organi televizijske radiodifuzije 20 % svojega oddajnega časa 
ali programskega proračuna rezervirati za evropska dela, ki so jih ustvarili neodvisni 
producenti, vključno z videostoritvami na zahtevo;

5. opozarja, da delež oglaševalskih vložkov in vložkov televizijske prodaje ne sme 
presegati 12 minut na uro; vztraja, da je treba nadzorovati oblike oglaševanja, ki 
poskušajo to omejitev zaobiti, zlasti prepoved oglaševanja v mladinskih in otroških 
oddajah; kot izhodišče za nadaljnje reforme zakonodajnega okvira priporoča analizo 
„dobrih praks“, ki jih na tem področju izvajajo nekatere države;

6. meni, da so zaradi nenatančne opredelitve izraza „platforma“ potrebna pravna jamstva 
za vključitev ponudnikov platform, dobaviteljev vsebine in drugih izvajalcev storitev 
med medije iz te direktive;

7. poziva k upoštevanju pravic o preprosti uporabi in potrošnji avdiovizualnih medijskih 
storitev ter povezanih naprav; poudarja, da je treba natančno določiti pojem 
„televizijska storitev” ter zagotoviti njeno polno in enakopravno dostopnost; 

8. ugotavlja, da je treba pri prenosu avdiovizualnih vsebin OTT je potrebno natančno 
opredeliti pojem „zainteresirane strani“, kamor spadajo vsaj javne in zasebne 
televizije, ponudniki internetnih storitev, potrošniki in ustvarjalci.


