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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να 
υπονομεύσει την ελευθερία της ενημέρωσης και δη το δικαίωμα για λήψη πληροφοριών· 
ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις ιδιοκτησιακές σχέσεις που 
υφίστανται μεταξύ των 7500 ραδιοτηλεοπτικών φορέων που έχει ταυτοποιήσει στην ΕΕ, 
προκειμένου να προσδιοριστούν οποιεσδήποτε προκλήσεις εγείρονται ενδεχομένως εις 
βάρος της πολυφωνίας σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης·

2. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί εποπτεία και να επεμβαίνει σε περιπτώσεις 
παραβίασης του κανόνα των 12 λεπτών, να μελετήσει τον πραγματικό όγκο της 
διαφήμισης και να εξετάσει συγκεκριμένα το ενδεχόμενο μείωσης των ορίων ενόψει 
πιθανών καταγγελιών καταναλωτών·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό τις απαραίτητες 
διευκρινήσεις σχετικά με τα προβλήματα που έχει εντοπίσει στο πεδίο των εμπορικών 
ανακοινώσεων σχετικά με τη χορηγία, την αυτοδιαφήμιση των ραδιοτηλεοπτικών 
οργανισμών και την τοποθέτηση προϊόντων·

4. εκφράζει τη λύπη του διότι στο άρθρο 6 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων επικοινωνίας δεν αναφέρονται όλοι οι λόγοι που παρατίθενται στο άρθρο 21 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω άρθρου προκειμένου να ευθυγραμμιστεί 
έτσι με τον Χάρτη·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση που επέλεξαν η Επιτροπή και το 
Δικαστήριο όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 14 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας· ζητεί να συνεχίσει να ερμηνεύεται διασταλτικά η 
έννοια "εκδηλώσεις που θεωρούνται μείζονος σημασίας για την κοινωνία", 
συμπεριλαμβανομένων αθλητικών διοργανώσεων και καλλιτεχνικών γεγονότων γενικού 
ενδιαφέροντος· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν καταλόγους τέτοιων 
εκδηλώσεων·

6. επισημαίνει ότι, σε ένα περιβάλλον του οποίου ο ψηφιακός χαρακτήρας διευρύνεται 
διαρκώς, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα επιγραμμικής πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες και 
αναγνωρίζει ότι, από αυτή την άποψη, η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών από δημόσιες 
υπηρεσίες ενημέρωσης συμβάλλουν άμεσα στην αποστολή τους·

7. διατυπώνει εκ νέου την μεγάλη σημασία της προστασίας των ανηλίκων στις τηλεοπτικές 
εκπομπές·· συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης
οποιωνδήποτε εμπορικών ανακοινώσεων σε παιδικά προγράμματα, προκειμένου, μεταξύ 
άλλων, να μην παρακινούνται οι ανήλικοι στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας με τρόπο 
που εκμεταλλεύεται την απειρία ή την ευπιστία τους·
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8. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει στις συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση στον τομέα του 
εξωτερικού εμπορίου τους ορισμούς των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας που διατυπώνονται στην οδηγία, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, να 
"διασφαλίσει" αυτές τις υπηρεσίες.


