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A Közösség részvétele az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben 

Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása a Közösség részvételéről az 

Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet munkájában (2008/2179(INI)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az Európai Audiovizuális 

Megfigyelő Intézet felállításáról szóló, 1992. december 15-i (92) 70. sz. 

állásfoglalására és az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet folytatását 

megerősítő, 1997. március 20-i (97) 4. sz. állásfoglalására, valamint a Megfigyelő 

Intézet annak csatolt mellékletét képező alapokmányára, 

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az Európai Audiovizuális 

Megfigyelő Intézet alapokmányának módosításaira vonatkozó 2000. szeptember 21-i, 

Res (2000) 7. sz. állásfoglalására, 

– tekintettel a Közösségnek az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben való 

részvételéről szóló, 1999. november 22-i 1999/784/EK tanácsi határozatra1, 

– tekintettel az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról 

(MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozatra2, 

– tekintettel a 2239/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosított, a 

Közösségnek az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetben való részvételéről 

szóló, 1999. november 22-i 1999/784/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó 

2007. január 10-i bizottsági jelentésre (COM(2006)0835), 

– tekintettel a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 

rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi 

irányelvre (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0010/2009), 

A. mivel az audiovizuális szektor jelentős hozzájárulást nyújt Európa kreatív és 

tudásalapú gazdaságához és központi szerepet játszik a kulturális sokszínűség és 

pluralizmus előmozdításában az Európai Unióban, 

B. mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és a 

médiaszolgáltatások, hálózatok és készülékek egymáshoz közelítése sok területen új 

                                                 
1  HL L 307., 1999.12.2., 61. o. 
2  HL L 327., 2006.11.24., 12. o. 
3  HL L 298., 1989.10.17., 23. o. 



kihívásokat jelent a jogokat és kötelezettségeket tartalmazó jelenlegi jogi keret 

kiigazítása tekintetében, és számos új lehetőséget kínál, 

C. mivel az európai audiovizuális piacra vonatkozó megbízható és összehasonlítható 

információk átláthatósága és hozzáférhetősége növelheti a szektorban működő piaci 

szereplők, és különösen a kkv-k versenyképességét az ágazatban rejlő lehetőségek 

jobb megismerése révén, és a felhasználók javára válhat, 

D. mivel az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet (a Megfigyelő Intézet) ennélfogva 

hozzájárul az európai audiovizuális ágazat versenyképességéhez az ágazatra vonatkozó 

részletes információk gyűjtése és terjesztése révén, 

E. mivel a Megfigyelő Intézet a termékek széles skáláját nyújtja, beleértve az online 

szolgáltatásokat, kiadványokat és adatbázisokat, amelyek az ágazat, valamint a 

nemzeti és közösségi szintű döntéshozók számára egyaránt igen értékesnek 

bizonyultak, 

F. mivel az audiovizuális ágazat versenyképességét támogató közösségi fellépés hozzá 

fog járulni a lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez, 

1. elismeri, hogy a Megfigyelő Intézet az egyetlen páneurópai közintézmény, amely az 

európai audiovizuális ágazatot érintő információk gyűjtésével és terjesztésével 

foglalkozik, és alapvető szerepet játszik azáltal, hogy részletes információkat nyújt az 

ágazatra vonatkozóan az e területen működő közintézményeknek és 

magánszervezeteknek; 

2. hangsúlyozza, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és a 

médiaszolgáltatások, hálózatok és készülékek egymáshoz közelítése az audiovizuális 

ágazatban folyó kutatások számára új kihívásokat teremt, aminek a Megfigyelő Intézet 

tevékenyégében is tükröződnie kell; 

3. ismételten leszögezi, hogy a multimédia és az új technológiák meg nagyobb szerepet 

fognak játszani az audiovizuális ágazatban, és a Megfigyelő Intézetnek az ágazatban 

betöltött fontos szerepének fenntartása érdekében idővel meg kell erősítenie az 

újdonságok nyomon követésének képességét; 

4. hangsúlyozza, hogy a Megfigyelő Intézetet el kell látni a céljai megvalósításához 

szükséges forrásokkal, amelyek révén hatékonyan lépést tud tartani a multimédia és az 

új technológiák világában keletkező új fejleményekkel; 

5. e tekintetben felhívja a Megfigyelő Intézetet, hogy konkrétabban a 

médiakonvergenciából és az új fejleményekből fakadó legújabb kihívásokkal 

foglalkozzon, különös figyelmet szentelve az arra irányuló elemzésnek, hogy a 

digitalizáció általában milyen hatással van a film- és audiovizuális iparra, valamint az 

online audiovizuális szolgáltatások, a mobiltelevízió és a videojátékok elemzésének; 

6. hangsúlyozza a kapcsolattartás és a koordináció megerősítésének fontosságát a 

nemzeti szabályozók valamint az audiovizuális média ágazatában érdekelt felek között 

a hozzáadott érték biztosítása érdekében; 

7. üdvözli a Megfigyelő Intézet szerzői jogokkal és szomszédos jogokkal foglalkozó 



kiadványát, és javasolja, hogy a Megfigyelő Intézet rendszeresen taglalja e témákat, és 

– amennyiben lehetséges – a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO-egyezmény1 

fényében terjessze ki azok körét az európai audiovizuális ágazat adójogi és munkajogi 

kérdéseire is; 

8. felhívja a Megfigyelő Intézetet mint szakértő testületet, hogy dolgozzon ki olyan 

javaslatokat és politikai alternatívákat, amelyek megteremthetik egy európai politika 

alapját, figyelembe véve a világ más részein (például Ázsiában vagy Észak-

Amerikában) használatban lévő bevált gyakorlatokat és a megfelelő fejlesztéseket az 

audiovizuális média területén; 

9. üdvözli a Megfigyelő Intézet vizsgálatát a harmadik országokból származó 

audiovizuális alkotások fontosságáról az európai piacon, és elemzést javasol a 

harmadik országokból származó felekkel a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO-

egyezmény és a fent említett audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 

végrehajtására irányuló együttműködési minták kidolgozására, tekintettel az 1. cikk n) 

pontja szerinti „európai alkotásokra” és magában foglalva a Media International 

kísérleti projektet; 

10. elismeri a tagállamok közötti kulturális különbségeket, amelyek eltérő módszereket 

eredményezhet a káros vagy sértő audiovizuális anyagok elleni fellépés kezelésében, 

különösen kiskorúakkal szemben, figyelembe véve az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben a kiskorúak védelme területén meghatározott 

minimális harmonizációt és – az internetnek és az új online technológiáknak különösen 

a gyermekek számára biztonságosabb használatát, valamint a jogellenes és a 

végfelhasználó által nem kívánt tartalom elleni küzdelmet támogató – „biztonságosabb 

Internet plusz” program keretében tett intézkedéseket; 

11. erre vonatkozóan felhívja a Megfigyelő Intézetet, hogy kövesse nyomon a különböző 

(jogi) eszközöket és dolgozzon ki politikai alternatívákat; 

12. támogatja a Megfigyelő Intézet kiadványainak szélesebb körű terjesztését egy 

intenzívebb kommunikációs politika során a tevékenységével kapcsolatos 

tájékozottság előmozdítása érdekében; 

13. üdvözli a Megfigyelő Intézet honlapjának tervezett felülvizsgálatát, amelynek 

tükröznie kellene a multimédiás és technológiai fejleményeket, és támogatja annak 

megjelenése és interaktivitása fejlesztésére irányuló tervezett erőfeszítéseket, amelyek 

révén a honlap informatívabb és felhasználóbarátabb lesz; 

14. elismeri, hogy ugyan bizonyos speciális területek, mint például a médiaműveltség, 

jelenleg nem képezik a Megfigyelő Intézet tevékenységi körének részét, de tervbe 

kellene venni az ilyen jellegű kérdések vizsgálatát is; 

15. támogatja a Megfigyelő Intézetet, hogy tagjaival együttműködve több adatot 

szolgáltasson bizonyos audiovizuális szolgáltatások elérhetőségéről, ilyen például a 

fogyatékkal élő személyeket segítő feliratozás, hangalámondás és jeltolmácsolás; 

                                                 
1  Az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a kulturális 

kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 2005-ös egyezménye. 



16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európa Tanácsnak és az 

Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetnek. 

 


