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Amendement 1
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat het Europees 
Parlement reeds herhaaldelijk de wens te 
kennen heeft gegeven dat de Commissie 
een stabiel wetgevingskader bevordert, 
zowel in de sector van de media als in de 
informatiemaatschappij als zodanig, 
waarmee een vergelijkbaar niveau van 
bescherming van de pluriformiteit in de 
lidstaten wordt gewaarborgd en de 
ondernemingen in staat worden gesteld om 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de interne markt biedt,

A. overwegende dat het Europees 
Parlement reeds herhaaldelijk de wens te 
kennen heeft gegeven dat de Commissie 
een stabiel wetgevingskader schept, zowel 
in de sector van de media als in de 
informatiemaatschappij als zodanig, 
waarmee een vergelijkbaar niveau van 
bescherming van de pluriformiteit in de 
lidstaten wordt gewaarborgd en de 
ondernemingen in staat worden gesteld om 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de interne markt biedt,

Or. it

Amendement 2
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis.overwegende dat er een tendens 
bestaat om specifieke technologische 
oplossingen te stimuleren die in het 
nadeel zijn van een gevarieerde 
technologische ontwikkeling,

Or. en

Amendement 3
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat, zoals het Europees 
Parlement reeds sedert 1995 opmerkt, de 
verschillen in nationale wetgeving inzake 
de concentratie van de media nadelige 
gevolgen hebben voor de werking van de 
interne markt,

D. overwegende dat, zoals het Europees 
Parlement reeds sedert 1995 opmerkt, de 
verschillen in nationale wetgeving inzake 
de concentratie van de media nadelige 
gevolgen hebben voor de werking van de 
interne markt, en dat deze gevolgen teniet 
gedaan moeten worden door middel van 
een richtlijn voor de harmonisatie van 
nationale bepalingen in de zin van artikel 
95 van het EG-Verdrag,

Or. it

Amendement 4
Lilli Gruber

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de 
reclameopbrengsten de belangrijkste bron 
van inkomsten van de media blijven en 
dat het overwicht van bepaalde 
adverteerders soms leidt tot ongewenste 
druk op de ondernemingen en de inhoud 
van de producten die laatstgenoemde aan 
hun publiek aanbieden,

schrappen

Or. en

Amendement 5
Marco Cappato

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de E. overwegende dat er, met name in 
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reclameopbrengsten de belangrijkste bron 
van inkomsten van de media blijven en 
dat het overwicht van bepaalde 
adverteerders soms leidt tot ongewenste 
druk op de ondernemingen en de inhoud 
van de producten die laatstgenoemde aan 
hun publiek aanbieden,

bepaalde lidstaten, sprake is van 
toenemende machtsposities binnen de 
advertentiemarkt die deze markt kunnen
verstoren en het nieuwe actoren bijna 
onmogelijk kunnen maken om toe te 
treden, wat in strijd is met de wet,

Or. it

Amendement 6
Marco Cappato

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat in de praktijk het 
grondbeginsel dat erin bestaat vrijelijk te 
informeren en geïnformeerd te worden, 
vaak te lijden heeft onder het ingrijpen van 
de overheid,

F. overwegende dat in de praktijk het 
grondbeginsel dat erin bestaat vrijelijk te 
informeren en geïnformeerd te worden, 
vaak te lijden heeft onder het ingrijpen van 
de overheid en van politieke partijen,

Or. it

Amendement 7
Lilli Gruber

Ontwerpadvies
Overweging I

Ontwerpadvies Amendement

I. overwegende dat de openbare 
omroepen, zolang zij moeten voldoen aan 
de vraag van de meerderheid der 
kijkers/luisteraars, hun aanvullende taak 
verwaarlozen, zich op de reclamemarkt 
begeven en een oneerlijke concurrentie 
met de commerciële zenders aangaan,

schrappen

Or. en
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Amendement 8
Marco Cappato

Ontwerpadvies
Overweging I

Ontwerpadvies Amendement

I. overwegende dat de openbare omroepen, 
zolang zij moeten voldoen aan de vraag 
van de meerderheid der kijkers/luisteraars, 
hun aanvullende taak verwaarlozen, zich 
op de reclamemarkt begeven en een 
oneerlijke concurrentie met de 
commerciële zenders aangaan,

I. overwegende dat de openbare omroepen, 
zolang zij hoofdzakelijk moeten voldoen 
aan de vraag van de meerderheid der 
kijkers/luisteraars, hun aanvullende taak 
verwaarlozen, zich op de reclamemarkt 
begeven en een oneerlijke concurrentie met 
de commerciële zenders aangaan,

Or. it

Amendement 9
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie zich ertoe te 
verbinden een stabiel wetgevingskader te 
bevorderen waarmee een bepaald niveau 
van bescherming van het pluralisme in alle 
lidstaten wordt geboden;

1. verzoekt de Commissie zich ertoe te 
verbinden een stabiel wetgevingskader te 
bevorderen waarmee een hoog niveau van 
bescherming van het pluralisme in alle 
lidstaten wordt geboden;

Or. it

Amendement 10
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ten behoeve van een stelsel van 
pluriforme concurrentie concrete 
maatregelen te nemen om misbruik van 
monopolieposities op het stuk van kabel-
en satelliettelevisie of analoge en digitale 
uitzending tegen te gaan, en een objectief 
kader te schragen voor de afgifte van 
vergunningen op basis van transparante 
en evenwichtige criteria;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om op basis van transparante en 
evenwichtige criteria een objectief kader te 
schragen voor de afgifte van vergunningen 
op het gebied van kabel- en 
satelliettelevisie en analoge en digitale 
uitzending, met als doel een stelsel van 
pluriforme concurrentie in te stellen en 
misbruik van monopolieposities te 
voorkomen;

Or. es

Amendement 11
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ten behoeve van een stelsel van 
pluriforme concurrentie concrete 
maatregelen te nemen om misbruik van 
monopolieposities op het stuk van kabel-
en satelliettelevisie of analoge en digitale 
uitzending tegen te gaan, en een objectief 
kader te schragen voor de afgifte van 
vergunningen op basis van transparante en 
evenwichtige criteria;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ten behoeve van een stelsel van 
pluriforme concurrentie concrete 
maatregelen te nemen om misbruik tegen 
te gaan van bedrijven die
monopolieposities of machtsposities 
bekleden op de markten van kabel- en 
satelliettelevisie of analoge en digitale 
uitzending, en een objectief kader te 
schragen voor de afgifte van vergunningen 
op basis van transparante en evenwichtige 
criteria;

Or. it

Amendement 12
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om het 
overwicht van bepaalde commerciële 
merken in de reclame aan banden te 
leggen;

schrappen

Or. es

Amendement 13
Lilli Gruber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om het 
overwicht van bepaalde commerciële 
merken in de reclame aan banden te 
leggen;

schrappen

Or. en

Amendement 14
Marco Cappato

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept de noodzaak om het 
overwicht van bepaalde commerciële 
merken in de reclame aan banden te 
leggen;

3. onderstreept de noodzaak om het 
overwicht van bepaalde commerciële 
merken en verstrekkers van vergunningen 
in de reclame aan banden te leggen;

Or. it
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Amendement 15
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om rekening 
te houden met geschillen die voortkomen 
uit het onethisch gebruik en het 
commerciële misbruik van door 
gebruikers gegenereerde inhoud;

Or. en

Amendement 16
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. moedigt de lidstaten ertoe aan de 
nationale regelgevende organen te ontdoen 
van het aureool dat een aantal van hen 
aan deze organen hebben verleend, 
namelijk dat zij de waarheid in pacht 
hebben, hetgeen uiteindelijk tot een 
ernstig democratisch tekort leidt, en stelt 
voor dat zij deze, ter voorkoming van 
censuur vooraf en achteraf, veranderen in 
organen ter bescherming van kinderen, 
jongeren en de gezondheid, en hen 
bovendien een nieuwe naam geven om 
hen te onderscheiden van de huidige 
audiovisuele raden;

5. wijst de lidstaten erop dat bij besluiten 
van de nationale regelgevende organen 
altijd gezocht moet worden naar een 
balans tussen verplichtingen en de 
vrijheid van meningsuiting, die 
beschermd wordt door de rechtbank die 
daarin eindverantwoordelijk is;

Or. es
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Amendement 17
Marco Cappato

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. moedigt de lidstaten ertoe aan de 
nationale regelgevende organen te ontdoen 
van het aureool dat een aantal van hen aan 
deze organen hebben verleend, namelijk 
dat zij de waarheid in pacht hebben, 
hetgeen uiteindelijk tot een ernstig 
democratisch tekort leidt, en stelt voor dat 
zij deze, ter voorkoming van censuur 
vooraf en achteraf, veranderen in organen 
ter bescherming van kinderen, jongeren en 
de gezondheid, en hen bovendien een 
nieuwe naam geven om hen te 
onderscheiden van de huidige audiovisuele 
raden;

5. moedigt de lidstaten ertoe aan de 
nationale regelgevende organen te ontdoen 
van het aureool dat een aantal van hen aan 
deze organen hebben verleend, namelijk 
dat zij de waarheid in pacht hebben, 
hetgeen uiteindelijk tot een ernstig 
democratisch tekort leidt, en stelt voor dat 
zij deze, ter voorkoming van censuur 
vooraf en achteraf, veranderen in organen 
ter bescherming van kinderen, jongeren en 
de gezondheid, en hen bovendien een 
nieuwe naam geven om hen te 
onderscheiden van de huidige audiovisuele 
raden; nodigt de lidstaten uit om hun 
beloften inzake werkelijke
onafhankelijkheid van nationale 
regelgevende organen kracht bij te zetten;

Or. it

Amendement 18
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een richtlijn uit 
te werken waarin de grenzen voor het 
eigendom van de media wordt afgebakend, 
de pluriformiteit wordt gewaarborgd, de 
culturele verscheidenheid wordt bevorderd 
en behouden, en de toegang van alle 
mediabedrijven tot de technische middelen 
wordt gewaarborgd die hen in staat stellen 
alle burgers te bereiken;

6. wijst de Commissie erop dat het 
Parlement de Commissie reeds driemaal 
heeft verzocht (in de verordeningen van 
20 januari 2004, 27 oktober 1994 en 13 
november 2002) een richtlijn uit te werken 
waarin de grenzen voor het eigendom van 
de media wordt afgebakend, de 
pluriformiteit wordt gewaarborgd, de 
culturele verscheidenheid wordt bevorderd 
en behouden, en de toegang van alle 
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mediabedrijven tot de technische middelen 
wordt gewaarborgd die hen in staat stellen 
alle burgers te bereiken;

Or. es

Amendement 19
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een richtlijn uit 
te werken waarin de grenzen voor het 
eigendom van de media wordt afgebakend, 
de pluriformiteit wordt gewaarborgd, de 
culturele verscheidenheid wordt bevorderd 
en behouden, en de toegang van alle 
mediabedrijven tot de technische middelen 
wordt gewaarborgd die hen in staat stellen 
alle burgers te bereiken;

6. verzoekt de Commissie onmiddellijk een 
voorstel voor een richtlijn uit te werken 
waarin de grenzen voor het eigendom van 
de media wordt afgebakend, de 
pluriformiteit wordt gewaarborgd, de 
culturele verscheidenheid wordt bevorderd 
en behouden, zoals uiteengezet in het op 
20 oktober 2005 in Parijs getekende
Unesco-verdrag betreffende de 
bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen, en de 
toegang van alle mediabedrijven tot de 
technische middelen wordt gewaarborgd 
die hen in staat stellen alle burgers te 
bereiken;

Or. it

Amendement 20
Lilli Gruber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een richtlijn uit 
te werken waarin de grenzen voor het 
eigendom van de media wordt afgebakend, 
de pluriformiteit wordt gewaarborgd, de 

6. wijst de Commissie erop dat het 
Parlement de Commissie reeds viermaal 
heeft verzocht (in de verordeningen van 
20 januari 2004, 27 oktober 1994, 13 
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culturele verscheidenheid wordt bevorderd 
en behouden, en de toegang van alle 
mediabedrijven tot de technische 
middelen wordt gewaarborgd die hen in 
staat stellen alle burgers te bereiken;

november 2002 en 22 april 2004) een 
richtlijn uit te werken waarin de grenzen 
voor het eigendom van de media wordt
afgebakend, de pluriformiteit wordt 
gewaarborgd, de culturele verscheidenheid 
wordt bevorderd en behouden;

Or. en

Amendement 21
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem zorg te dragen voor de 
niet-discriminerende behandeling van 
kleine en middelgrote ondernemingen, die 
te kampen hebben met groeiende 
concurrentie van internationale 
conglomeraten en multimediaconcerns en 
van marketingplatforms die 
informatiediensten in een pakket 
aanbieden (bijvoorbeeld “triple play”);

Or. en

Amendement 22
Monica Frassoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt er bij de lidstaten op aan een 
aantal openbare omroepen die een hoge 
kwaliteit leveren, te steunen, opdat zij een 
tegenwicht kunnen bieden tegen de 
programma's van de commerciële zenders 
en, zonder te hoeven concurreren om kijk-
en luistercijfers en reclameopbrengsten, in 

7. dringt er bij de lidstaten op aan een 
aantal openbare omroepen die een hoge 
kwaliteit leveren, te steunen, opdat zij een 
tegenwicht kunnen bieden tegen de 
programma's van de commerciële zenders 
en, zonder noodzakelijkerwijs te hoeven 
concurreren om kijk- en luistercijfers en 
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het Europese medialandschap zichtbaarder 
worden als hoekstenen van het behoud van 
het pluralisme in de media, van de 
democratische dialoog en van de toegang 
van alle burgers tot kwalitatief 
hoogwaardige programma's;

reclameopbrengsten, in het Europese 
medialandschap zichtbaarder worden als 
hoekstenen van het behoud van het 
pluralisme in de media, van de 
democratische dialoog en van de toegang 
van alle burgers tot kwalitatief 
hoogwaardige programma's;

Or. it

Amendement 23
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat het noodzakelijk is
om voor publieke omroepen minimale 
voorwaarden vast te stellen, zodat er een 
definitie van hun taken wordt gegeven 
inzake het op de juiste wijze en voldoende 
informeren van het publiek over kwesties 
die gerelateerd zijn aan onderwijs, 
gezondheid, de nationale politiek en EU-
beleid;

Or. en

Amendement 24
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. adviseert de lidstaten tot een
gemeenschappelijke stimulans van 
muziek, die in overeenstemming moet zijn 
met de Europese media-inhoud door 
middel van een veelzijdige strategie die
modules van gemeenschappelijke 
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cultuurgebieden, de culturele markt en
het terrein van Europese 
overheidsdiensten met elkaar verbindt;

Or. hu

Amendement 25
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. roept de lidstaten op om meertalige 
programma’s te ondersteunen ten 
behoeve van een versterking van het 
multiculturele onderwijs aan inwoners 
van de EU;

Or. en

Amendement 26
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept dat het voor de in de 
lidstaten gevestigde instellingen en 
instanties van de Europese Unie 
noodzakelijk is om te voorzien in 
wettelijke en sociale garanties die de 
onafhankelijkheid van journalisten en 
redacteuren van kranten en de gelijke
mogelijkheden voor consumenten van 
mediaproducten waarborgen, en tevens 
alle vormen van discriminatie aanpakken;

Or. hu



AM\717154NL.doc 15/16 PE404.672v01-00

NL

Amendement 27
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, onder toezicht van het 
Europees Platform van regelgevende 
instanties, een grotere samenwerking 
tussen Europese regelgevende instanties
te bevorderen en formele en informele 
discussies en de uitwisseling van 
meningen tussen regelgevende instanties
binnen de omroepsector te intensiveren;

Or. en

Amendement 28
Csaba Sógor

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. adviseert dat de in de 
verschillende lidstaten gevestigde 
openbare omroepbestellen ervoor zorg 
moeten dragen dat het multiculturele 
karakter van de regio’s, waar dat van 
toepassing is, wordt weerspiegeld;

Or. hu

Amendement 29
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. stimuleert de pogingen die 
worden ondernomen om een handvest 
voor mediavrijheid op te stellen, alsmede
het initiatief om in de lidstaten 
onafhankelijke ombudsmannen voor de 
media in te stellen;

Or. en

Amendement 30
Nicolae Vlad Popa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 sexies. adviseert om in het toekomstige 
handvest voor mediavrijheid een 
algemeen statuut op te nemen voor de 
ombudsman voor de media, waarin de 
globale doelstelling van die nationale
instantie, namelijk zorg te dragen voor 
culturele diversiteit en de bevordering van 
pluralisme in de media, wordt vastgelegd;

Or. en
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