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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att det är viktigt att uppnå en lämplig balans mellan målen i detta 
direktiv och friheten att sprida och tillgå innehåll, för att undvika risken för koncentration 
och förlorad mångfald.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera kostnadsfri tillgång till 
audiovisuella kommunikationstjänster. 

3. Europaparlamentet menar att den kulturella mångfalden och framställningen av 
konstnärliga verk måste betraktas som en del av de okränkbara yttrande- och 
informationsfriheterna. 

4. Europaparlamentet anser att tv-bolagen måste reservera 20 procent av sin sändningstid 
eller programbudget för europeiska produktioner som skapats av oberoende producenter, 
inbegripet i form av beställvideo.

5. Europaparlamentet påpekar att andelen reklam- och teleshoppinginslag inte får överstiga 
12 minuter per timme. Man måste kontrollera de kommersiella format som skapats för att 
kringgå denna begränsning och som strider mot principen att det inte får förekomma 
reklam i program för barn och ungdomar. Parlamentet rekommenderar att man som grund 
för framtida översyner av lagstiftningsramen analyserar den goda praxis som finns i vissa 
länder på detta område.

6. Europaparlamentet framhåller att det på grund av avsaknaden av en definition av termen 
”plattform” krävs åtgärder för att skapa ett tydligt rättsläge kring inbegripandet av 
tillhandahållare av plattformar och innehåll samt andra tjänsteleverantörer inom de medier 
som omfattas av detta direktiv.

7. Europaparlamentet anser att det är viktigt att ta hänsyn till rätten att på ett lätt sätt kunna 
använda och konsumera audiovisuella kommunikationstjänster och tillhörande tjänster. 
Man bör precisera termen ”televisionstjänst” och säkerställa ett fullständigt och jämlikt 
tillträde till sådana tjänster. 

8. Europaparlamentet påpekar att man i fråga om ”over-the-top”-sändningar av audiovisuellt 
innehåll bör ange vem som ska betraktas som ”berörda parter” och i detta sammanhang 
beakta åtminstone offentliga och privata tv-bolag, internetleverantörer, konsumenter och 
upphovsmän.


