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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat de vrijheid van meningsuiting en informatie, zoals vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 11), het Internationaal 

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (artikel 19) en het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens, essentieel is voor de totstandbrenging van 

een pluralistische samenleving, zoals bedoeld in artikel 2 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie; benadrukt dat toegang tot kwalitatief hoogwaardige, vrije en 

onafhankelijke informatie een fundamenteel mensenrecht is, dat persvrijheid en 

pluralisme essentiële pijlers van de democratie zijn en dat het gevrijwaard blijven van 

de media van politieke en economische druk en ongepaste invloeden van welke aard 

dan ook moet worden gewaarborgd, om te voorkomen dat wordt gepoogd de 

redactionele inhoud te beïnvloeden door middel van intimidatiepraktijken; 

2. benadrukt dat burgers correct en volledig moeten worden geïnformeerd om op actieve 

en effectieve wijze te kunnen participeren in het openbare leven en te kunnen 

deelnemen aan politieke debatten; 

3. is van mening dat openlijk en serieus moet worden gezocht naar de redenen voor het 

groeiende wantrouwen van het publiek tegenover de media; herinnert eraan dat de 

vorming van de publieke opinie gebaseerd is op een vertrouwensrelatie tussen burgers 

en mediaprofessionals, die erop gericht is het publiek te informeren en een cultuur van 

publieke verantwoording en transparantie te bevorderen met het oog op het algemeen 

belang; stelt met ernstige verontrusting vast dat de financiering van de media tot tal van 

uitdagingen leidt, zoals de hoge concentratie van media-eigendom, die ertoe leidt dat 

sommige dominante spelers informatie gebruiken voor politieke en commerciële 

propagandadoelstellingen, waardoor het pluralisme van de media in gevaar komt en de 

kwaliteit, diversiteit, betrouwbaarheid en betrouwbaarheid van informatie drastisch 

worden aangetast en zich verschijnselen als "nepnieuws" voordoen; juicht daarom het 

voorstel van de Commissie toe om nieuwsuitgevers het recht te geven om de 

reproductie en toegankelijkheid van hun perspublicaties online toe te staan, om een 

evenwichtige relatie met onlinebedrijven mogelijk te maken en een billijk aandeel van 

inkomsten uit onlinepublicaties te bevorderen; 

4. neemt kennis van de nieuwe uitdagingen waarmee zowel de traditionele als de nieuwe 

media in een snel evoluerend medialandschap worden geconfronteerd als gevolg van de 

opkomst van technologieën en digitalisering, zoals het fenomeen van de "filterbubbel", 

veroorzaakt door het op grote schaal toepassen van algoritmen, en de noodzaak om het 

grondrecht op privacy te eerbiedigen; benadrukt met name dat het verschijnsel van 

zogenaamd "nepnieuws" een groeiende en zorgwekkende trend is, waarbij opzettelijk 

onware berichten en foute informatie worden verspreid, hetgeen sociale spanningen kan 

aanwakkeren en een fundamentele bedreiging voor democratieën kan vormen; wijst 

erop dat journalisten en mediaorganisaties een unieke verantwoordelijkheid hebben bij 

het vormen van opinies en het verloop van publieke debatten en dat zij moeten streven 

naar het leveren van op feiten gebaseerde informatie; is daarom van mening dat de 

media onafhankelijk en transparant moeten zijn en dringt er bij de Commissie en de 



 

PE612.242v03-00 4/10 AD\1147584NL.docx 

NL 

lidstaten op aan een coherente en alomvattende strategie te ontwikkelen die enerzijds 

gericht is op het bevorderen van kwalitatief hoogstaande journalistiek door de financiële 

en juridische ondersteuning van onafhankelijk opererende media en 

onderzoeksjournalistiek te versterken en zich tegelijkertijd niet te bemoeien met 

redactionele besluiten, en anderzijds op het ondersteunen van mediageletterdheid onder 

alle EU-burgers; 

5. benadrukt dat de publieke media een onvervangbare rol spelen voor het pluralisme van 

de media en dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen om de culturele, 

linguïstische, sociale, politieke en taalkundige verscheidenheid adequaat te 

weerspiegelen en ervoor te zorgen dat het publiek naar behoren wordt voorgelicht; 

beveelt de lidstaten aan om te zorgen voor passende, evenredige en stabiele financiering 

van de publieke media, zodat zij hun culturele, sociale en educatieve rol kunnen 

vervullen en kunnen bijdragen tot een inclusieve samenleving, zonder dat dit ten koste 

gaat van politieke inmenging of censuur en zonder dat zij worden gebruikt als middel 

voor propaganda en indoctrinatie; 

6. herinnert eraan dat de lidstaten manieren moeten vinden om de media te ondersteunen, 

bijvoorbeeld door te zorgen voor btw-neutraliteit, zoals aanbevolen in zijn resolutie van 

13 oktober 2011 over de toekomst van de btw1, en door initiatieven met betrekking tot 

de media te steunen; 

7. benadrukt dat het gebruik van digitale media heeft geleid tot nieuwe uitdagingen en 

mogelijkheden voor de vrijheid van de media en dat pluralisme in de media, ook op het 

gebied van internet, ernstig in gevaar wordt gebracht door de buitensporige concentratie 

van media-eigendom, de zich hier en daar voordoende zorgwekkende verstrengeling 

van de belangen van de media-industrie en de politiek en het gebrek aan naleving van 

de mededingings- en belastingregels door het bedrijfsleven; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten tekortkomingen in de regelgeving weg te werken om juridische 

duidelijkheid en consistentie te scheppen teneinde werkelijke diversiteit, de 

toegankelijkheid van media-inhoud en de vrijheid van de media te waarborgen en de 

vorming van machtsposities door grote internetbedrijven te voorkomen door middel van 

een gemoderniseerd EU-mededingingsbeleid dat eerlijke concurrentie in de Europese 

mediasector waarborgt in het kader van "online convergence" en de groeiende rol van 

onlineplatforms, en door middel van een regelgevingskader dat het verlenen van 

licenties voor het commerciële gebruik van auteursrechtelijk beschermde persartikelen 

verplicht stelt, zodat een eerlijke behandeling wordt gewaarborgd; benadrukt in dit 

verband dat de eigendomsstructuren van media transparant moeten zijn en dat de 

nationale regelgevende instanties met name op dit aspect moeten toezien; 

8. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan een voor de hele EU geldend systeem 

van wettelijke zelfregulering in te voeren om ervoor te zorgen dat media-actoren hun 

eigen ethische normen voor online-informatie opstellen, onderhandelen en invoeren 

zonder rechtstreekse politieke betrokkenheid; 

9. merkt op dat een groot deel van de informatie die traditionele mediakanalen produceren, 

nu zowel online als op traditionele platforms beschikbaar is en dat deze daarom 

onderworpen blijven aan de nationale media-regelgeving; wijst erop dat dit niet het 

                                                 
1 PB C 94 E van 3.4.2013, blz. 5. 
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geval is voor mediaplatforms die uitsluitend online bestaan, wat leidt tot oneerlijke 

concurrentie tussen dergelijke platforms en traditionele mediakanalen; merkt op dat 

voor soortgelijke diensten met vergelijkbare kenmerken ook gelijksoortige 

voorschriften moeten gelden; dringt erop aan dat regels en mediavoorschriften worden 

geharmoniseerd om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen; 

10. vestigt de aandacht op het feit dat de vrijheid van meningsuiting en informatie in 

Europa in het gedrang komt door de toenemende intimidatie van en agressie jegens 

journalisten, zoals blijkt uit de recente moord op Daphne Caruana Galizia; wijst er 

nogmaals op dat de lidstaten het fundamentele recht van journalisten op vrijheid van 

meningsuiting, teneinde informatie te verstrekken, moeten waarborgen door ervoor te 

zorgen dat zij worden beschermd en hun werk kunnen doen, en tevens het grondrecht 

van het grote publiek om die informatie te ontvangen moeten waarborgen; benadrukt de 

bijzondere situatie van onderzoeksjournalisten en het belang van de bescherming van 

bronnen; roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat hun rechtskaders en 

wetshandhavingspraktijken de journalisten en mediaprofessionals voldoende 

bescherming, bijstand en ondersteuning bieden en dat daarbij bijzondere aandacht wordt 

besteed aan de specifieke gevaren die samenhangen met gender en seksuele en etnische 

identiteit; 

11. onderstreept dat klokkenluiders van essentieel belang zijn voor onderzoeksjournalistiek 

en persvrijheid; wijst erop dat journalisten, wanneer zij in het algemeen belang 

informatie openbaar maken of vermeend wangedrag, overtredingen, fraude of illegale 

activiteiten signaleren, een grotere kans lopen op strafrechtelijke vervolging dan dat zij 

kunnen rekenen op wettelijke bescherming; herinnert aan zijn resolutie van 24 oktober 

2017 over legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in 

het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en 

overheidsinstanties1; dringt er bij de Commissie op aan zo spoedig mogelijk een 

wetgevingsvoorstel in te dienen dat een hoog niveau van bescherming van 

klokkenluiders in de EU waarborgt; 

12. wijst op de succesvolle oprichting van het Europees Centrum voor persvrijheid en 

mediavrijheid (ECPMF) in het kader van een proefproject van de Europese Unie en 

benadrukt het belangrijke werk dat het ECPMF verricht in de strijd tegen aanvallen op 

de pers- en mediavrijheid door de systematische vastlegging van schendingen van de 

persvrijheid in Europa en door directe steun te verlenen aan journalisten en 

mediavrijheidactivisten die bedreigd worden en het risico lopen slachtoffer te worden 

van geweld; verzoekt de Commissie de nodige instrumenten te ontwikkelen en de 

nodige financiële middelen ter beschikking te stellen om van het ECPMF een 

permanente EU-structuur te maken; 

13. benadrukt dat de toename van haatzaaiende uitlatingen, misbruik en dreigingen op 

online platforms, waarop in de Eurobarometer-enquête van 2016 over pluralisme en 

democratie in de media werd gewezen, moet worden aangepakt om de vrijheid van 

meningsuiting en de diversiteit van meningen in online media te waarborgen; roept de 

Commissie op om online misbruik en de gevolgen ervan verder te onderzoeken en 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0402. 
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passende maatregelen te nemen om misbruik op doeltreffende wijze te voorkomen en 

tegen te gaan; 

14. benadrukt dat mediaprofessionals, met name de jongere onder hen, maar al te vaak 

moeten werken met onzekere arbeidscontracten, salarissen en sociale en juridische 

garanties, waardoor zij worden belemmerd bij de uitvoering van hun werk en de 

beschikbaarheid van onpartijdig en onafhankelijk nieuws en informatie in het gedrang 

komt, hetgeen uiteindelijk de vrijheid van de media ondermijnt; roept de lidstaten en 

mediaorganisaties op ervoor te zorgen dat journalisten hun werk volgens de hoogste 

normen kunnen uitvoeren door alle mediaprofessionals rechtvaardige en eerlijke 

arbeidsomstandigheden te garanderen en kwaliteit en permanente opleiding te 

bevorderen, zowel voor degenen die op contractbasis als voor degenen die op 

freelancebasis werken; moedigt de mediasector aan om gendergelijkheid in het 

mediabeleid en de mediapraktijk te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van 

mederegulerende mechanismen en interne gedragscodes; 

15. moedigt de lidstaten aan meer inspanningen te leveren om de mediageletterdheid te 

verhogen en opleidings- en onderwijsinitiatieven onder alle burgers te bevorderen door 

middel van formeel, niet-formeel en informeel onderwijs op basis van een leven lang 

leren, mede door bijzondere aandacht te besteden aan initiële en permanente opleiding 

en ondersteuning van leerkrachten, alsmede door het aanmoedigen van dialoog en 

samenwerking tussen de onderwijs- en opleidingssector en alle relevante 

belanghebbenden, waaronder mediaprofessionals, maatschappelijke organisaties en 

jongerenorganisaties; wijst nogmaals op de noodzaak om steun te verlenen aan op 

leeftijd afgestemde innovatieve instrumenten ter bevordering van empowerment en 

onlineveiligheid als verplichte onderdelen van het leerplan op scholen, en om de digitale 

kloof te overbruggen door middel van specifieke projecten op het gebied van 

technologische geletterdheid en door adequate investeringen in infrastructuur, teneinde 

universele toegang tot informatie te waarborgen; 

16. benadrukt dat het ontwikkelen van het vermogen om media-inhoud kritisch te 

beoordelen en te analyseren essentieel is voor het inzicht dat mensen kunnen krijgen 

in actuele kwesties en voor hun bijdrage aan het openbare leven, alsook voor hun kennis 

van zowel de vernieuwende mogelijkheden als de bedreigingen die inherent zijn aan 

een steeds complexere en onderling verbonden mediaomgeving; benadrukt dat 

mediageletterdheid een essentiële democratische vaardigheid is die de burgers mondiger 

maakt; roept de Commissie en de lidstaten op om specifieke maatregelen te nemen ter 

bevordering en ondersteuning van mediageletterdheidsprojecten, zoals het proefproject 

Media Literacy for All, en om een alomvattend mediageletterdheidsbeleid te 

ontwikkelen dat gericht is op burgers van alle leeftijdsgroepen en op alle mediatypen, 

als integraal onderdeel van het onderwijsbeleid van de Europese Unie, en ondersteund 

door de daarvoor bestemde financieringsbronnen van de EU, zoals de ESI-fondsen en 

Horizon 2020; 

17. stelt met bezorgdheid vast dat, zoals in de Media Pluralism Monitor 2016 wordt 

benadrukt, de toegang tot de media voor minderheden, lokale en regionale 

gemeenschappen, vrouwen en mensen met een handicap gevaar loopt; benadrukt dat 

inclusieve media essentieel zijn in een open, vrij en pluralistisch medialandschap, en 

dat alle burgers het recht hebben op toegang tot onafhankelijke informatie in hun 
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moedertaal, ongeacht of dit de landstaal of een minderheidstaal is; benadrukt dat het 

belangrijk is dat Europese journalisten, met name journalisten die in minder gebruikte 

en minderheidstalen werken, adequate opleidings- en omscholingsmogelijkheden 

krijgen; dringt er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan om onderzoek, 

projecten en beleidsmaatregelen ter verbetering van de toegang tot de media aan te 

moedigen en te ondersteunen, alsmede relevante initiatieven ten behoeve van kwetsbare 

minderheidsgroepen (zoals het proefproject over stagemogelijkheden voor media in 

minderheidstalen) en om alle burgers mogelijkheden tot participatie en meningsuiting 

te bieden; 

18. beveelt de Commissie aan om een sectorale strategie voor de Europese mediasector 

te ontwikkelen op basis van innovatie en duurzaamheid; is van mening dat een 

dergelijke strategie de grensoverschrijdende samenwerking en coproducties tussen 

mediaproducenten in de EU moet versterken om hun diversiteit te benadrukken en de 

interculturele dialoog te bevorderen, de samenwerking met individuele nieuwsbureaus 

en audiovisuele diensten van alle Europese instellingen, met name die van het 

Europees Parlement, te verbeteren en de media-aandacht en zichtbaarheid van 

EU-aangelegenheden te bevorderen; 

19. herinnert eraan dat de EU vastbesloten is de vrijheid van meningsuiting en informatie 

in de hele EU en daarbuiten te waarborgen en te bevorderen; benadrukt dat de 

beginselen van mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en pluralisme van de media 

net zo relevant zijn voor de pretoetredingslanden en de Europese buurlanden als voor 

de lidstaten; dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat nauwlettend wordt 

toegezien op de naleving van deze beginselen en dat steunprogramma's worden 

uitgevoerd in kandidaat-lidstaten, buurlanden en derde landen; 

20. benadrukt dat een grotere pluralistische berichtgeving over EU-nieuws, waarbij de 

culturele diversiteit van de afzonderlijke lidstaten wordt gerespecteerd en waarbij 

gebruik wordt gemaakt van instrumenten als communicatie, media, sociale media en 

interactieve platforms, ertoe zal bijdragen dat EU-burgers dichter bij de EU komen te 

staan en beter op de hoogte zullen zijn van EU-aangelegenheden, door mensen meer in 

staat te stellen om hun mening te vormen en te delen, met kennis van zaken besluiten 

te nemen en een bijdrage te leveren door zich op kritische wijze in te zetten voor de 

verdere hervorming en ontwikkeling van de EU; 

21. bevestigt nogmaals dat het noodzakelijk is de situatie met betrekking tot de vrijheid en 

het pluralisme van de media in de EU onafhankelijk te volgen en verzoekt de 

Commissie daarom de Media Pluralism Monitor te blijven steunen en de verdere 

ontwikkeling ervan aan te moedigen om een alomvattende en nauwkeurige beoordeling 

van de risico's voor het pluralisme van de media in de EU mogelijk te maken; moedigt 

de Commissie, de lidstaten en alle relevante belanghebbenden aan om de gesignaleerde 

risico's onmiddellijk aan te pakken door passende maatregelen te nemen; 

22. benadrukt het belang van de ontwikkeling van nieuwe modellen voor de oprichting van 

een Europees platform voor publieke omroepen dat politieke debatten in de hele EU 

op basis van feiten, uiteenlopende meningen en respect bevordert, bijdraagt tot een 

verscheidenheid aan standpunten in de nieuwe geconvergeerde mediaomgeving en de 

zichtbaarheid van de EU bij haar externe betrekkingen bevordert; 
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23. verzoekt de Commissie en de lidstaten de vrijheid van de media en de vrijheid van 

meningsuiting in de hedendaagse kunst te beschermen door het creëren van 

kunstwerken te bevorderen die actuele maatschappelijke thema's tot onderwerp hebben, 

kritisch debat aanmoedigen en het naar voren brengen van andere standpunten 

stimuleren. 
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