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Amendement 1
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Visum -1 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

– gezien het UNESCO-verdrag inzake 
culturele diversiteit, waarin de legitimiteit 
van overheidsmaatregelen ter 
waarborging en bevordering van 
pluralisme worden erkend,

Or. en

Amendement 2
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Visum 1

Ontwerpverslag Amendement

– gelet op artikel 11 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie,

– gelet op artikel 11 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, dat 
tevens een integraal onderdeel van het 
Verdrag van Lissabon vormt,

Or. en

Amendement 3
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

- gelet op het aan het Verdrag van 
Amsterdam gehechte Protocol betreffende 
het publieke-omroepstelsel in de lidstaten,

Or. en
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Amendement 4
Henri Weber

Ontwerpverslag
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

- gelet op het UNESCO-verdrag 
betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen,

Or. fr

Amendement 5
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

- gezien het verslag-Boogerd-Quaak van 5 
april 2004 over de risico's van schending 
in de EU en met name in Italië van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
(artikel 11, lid 2 van het Handvest van de 
grondrechten),

Or. it

Amendement 6
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Overweging A

Ontwerpverslag Amendement

A. overwegende dat de Europese Unie 
heeft bevestigd dat zij zich zal inzetten 
voor de verdediging en de bevordering van 

A. overwegende dat de Europese Unie 
heeft bevestigd dat zij zich zal inzetten 
voor de verdediging en de bevordering van 
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pluriformiteit in de media als essentiële 
pijler van het recht op informatie en de 
vrijheid van meningsuiting, zoals 
vastgelegd in artikel 11 of the Handvest 
van de grondrechten, hetgeen 
grondbeginselen blijven voor het behoud 
van democratie,

pluriformiteit in de media als essentiële 
pijler van het recht op informatie en de 
vrijheid van meningsuiting, zoals 
vastgelegd in artikel 11 of the Handvest 
van de grondrechten, hetgeen 
grondbeginselen blijven voor het behoud 
van democratie, een pluralistische 
samenleving en culturele 
verscheidenheid,

Or. en

Amendement 7
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen onder meer groot belang 
hecht aan het creëren van 
omstandigheden die bevorderlijk zijn voor 
pluralisme van de media,

Or. en

Amendement 8
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen onder meer groot belang 
hecht aan het creëren van 
omstandigheden die bevorderlijk zijn voor 
pluralisme van de media,
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Or. en

Amendement 9
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen groot belang hecht aan 
het creëren van omstandigheden die 
bevorderlijk zijn voor pluralisme van de 
media,

Or. en

Amendement 10
Doris Pack

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen onder meer groot belang 
hecht aan het creëren van 
omstandigheden die bevorderlijk zijn voor 
pluralisme van de media,

Or. en

Amendement 11
Ivo Belet

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het Unesco-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen het recht van de 
verdragsluitende partijen erkent om 
maatregelen te treffen ter versterking van 
pluralisme van de media, mede door 
publieke omroepen,

Or. en

Amendement 12
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen onder meer groot belang 
hecht aan het creëren van 
omstandigheden die bevorderlijk zijn voor 
pluralisme van de media,

Or. en

Amendement 13
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A bis. overwegende dat belangrijke rol 
van de publieke audiovisuele media voor 
het waarborgen van pluralisme wordt 
erkend in het UNESCO-verdrag 
betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
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cultuuruitingen en in het aan het Verdrag 
van Amsterdam gehechte protocol 
betreffende het publieke-omroepstelsel in 
de lidstaten, waarin wordt gestipuleerd dat 
het publieke-omroepstelsel in de lidstaten 
rechtstreeks verband houdt met de 
democratische, sociale en culturele 
behoeften van iedere samenleving en met 
de noodzaak pluralisme in de media te 
behouden, terwijl de lidstaten de 
bevoegdheid hebben om de opdracht van 
publieke televisieomroepen te bepalen en 
te voorzien in de financiering van deze
omroeporganisaties,

Or. el

Amendement 14
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A ter. overwegende dat in de mededeling 
van de Commissie van 2001 betreffende 
de toepassing van de regels inzake 
staatssteun op openbare omroepen de 
centrale rol die publieke 
omroeporganisaties bij de bevordering 
van pluralisme en culturele en 
taalkundige diversiteit spelen, volledig 
wordt erkend, en dat de Commissie in 
deze mededeling benadrukt dat zij bij haar 
onderzoek van desbetreffende staatssteun
criteria zal hanteren zoals het belang van 
de bevordering van culturele diversiteit en 
het voorzien in de democratische, sociale 
en culturele behoeften van iedere 
samenleving,

Or. el

Amendement 15
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Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A ter. overwegende dat de resolutie van de 
Raad van 25 januari 1999 betreffende de 
publieke omroep (1999/C 30/01) herhaalt 
dat het publieke omroepstelsel van 
essentieel belang is voor pluralisme,

Or. en

Amendement 16
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A ter. overwegende dat de resolutie van de 
Raad van 25 januari 1999 betreffende de 
publieke omroep (1999/C 30/01) herhaalt 
dat het publieke omroepstelsel van 
essentieel belang is voor pluralisme en 
verlangt dat de lidstaten de publieke 
omroep een ruime opdracht geven die een 
weerspiegeling vormt van zijn rol bij het 
verspreiden van de voordelen van de 
nieuwe audiovisuele en 
informatiediensten en de nieuwe 
technologieën onder het publiek,

Or. en

Amendement 17
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement
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A quater. overwegende dat het aan het 
Verdrag van Amsterdam gehechte 
Protocol betreffende het publieke-
omroepstelsel in de lidstaten door de Raad 
is goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten de bevoegdheid hebben om hun 
nationale publieke omroepstelsel te 
organiseren op een manier die is 
afgestemd op de democratische en 
culturele behoeften van hun samenleving,
zodat het zoveel mogelijk bijdraagt tot het 
behoud van de mediapluriformiteit,

Or. en

Amendement 18
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A quater. overwegende dat Aanbeveling 
CM/REC(2007)3 van het Comité van 
ministers aan de lidstaten van de Raad 
van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij de specifieke rol 
van het publieke omroepstelsel 
onderstreept,

Or. en

Amendement 19
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

A quinquies. overwegende dat 
Aanbeveling CM/REC(2007)3 van het 
Comité van ministers aan de lidstaten van 
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de Raad van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij onderstreept dat 
het publieke omroepstelsel een specifieke 
rol speelt als bron van onpartijdige en 
onafhankelijke informatie en commentaar 
en van innovatieve en gevarieerde inhoud 
die aan hoge ethische en 
kwaliteitsnormen voldoet, en als forum 
voor openbare discussie en als middel 
voor de bevordering van bredere 
democratische participatie van de burgers,
en overwegende dat deze aanbeveling 
derhalve verlangt dat de lidstaten de 
bevoegdheid dienen te behouden om de 
opdracht van de publieke omroep aan te 
passen opdat deze zijn functie in een 
nieuwe mediaomgeving kan vervullen,

Or. en

Amendement 20
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging B

Ontwerpverslag Amendement

B. overwegende dat alle beleid ten aanzien 
van mediapluriformiteit zowel gericht 
moet zijn op de pluriformiteit van 
eigendom (externe pluriformiteit) als op 
de pluriformiteit van inhoud (interne 
pluriformiteit),

Schrappen

Or. fr

Amendement 21
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging B
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Ontwerpverslag Amendement

B. overwegende dat alle beleid ten aanzien 
van mediapluriformiteit zowel gericht moet 
zijn op de pluriformiteit van eigendom 
(externe pluriformiteit) als op de 
pluriformiteit van inhoud (interne 
pluriformiteit),

B. overwegende dat alle beleid ten aanzien 
van mediapluriformiteit niet beperkt mag 
blijven tot inhoudelijk onderzoek, maar 
tevens een onderzoek naar het aantal 
bestuurders van multimediaconcerns 
dient te omvatten,

Or. fr

Amendement 22
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

B bis. overwegende dat 
mediapluriformiteit alleen kan worden 
gegarandeerd door een gepast politiek 
evenwicht van de inhoud van de publieke 
televisieomroepen,

Or. en

Amendement 23
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat op 
bepaalde markten het punt in zicht is 
waarop pluriformiteit niet langer 
automatisch door de vrije markt 
gegarandeerd is,

C. overwegende dat de ervaring leert dat
onbeperkte concentratie van eigendom een 
bedreiging vormt voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat 
mediapluriformiteit niet kan worden 
gewaarborgd door een systeem dat 
uitsluitend op vrije mededinging is 
gebaseerd,

Or. en
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Amendement 24
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat op 
bepaalde markten het punt in zicht is 
waarop pluriformiteit niet langer 
automatisch door de vrije markt 
gegarandeerd is,

C. overwegende dat de ervaring leert dat
onbeperkte concentratie van eigendom een 
bedreiging vormt voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat 
mediapluriformiteit niet kan worden 
gewaarborgd door een systeem dat 
uitsluitend op vrije mededinging is 
gebaseerd,

Or. en

Amendement 25
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat op 
bepaalde markten het punt in zicht is 
waarop pluriformiteit niet langer 
automatisch door de vrije markt 
gegarandeerd is,

C. overwegende dat de ervaring leert dat
onbeperkte concentratie van eigendom een 
bedreiging vormt voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat 
mediapluriformiteit niet kan worden 
gewaarborgd door een systeem dat 
uitsluitend op vrije mededinging is 
gebaseerd,

Or. en

Amendement 26
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging C
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Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en culturele 
diversiteit en overwegende dat op bepaalde 
markten het punt in zicht is waarop 
pluriformiteit niet langer automatisch door 
de vrije markt gegarandeerd is,

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom in handen van 
één persoon of entiteit een bedreiging kan 
vormen voor pluriformiteit en culturele 
diversiteit en overwegende dat op bepaalde 
markten het punt in zicht is waarop 
pluriformiteit niet langer automatisch door 
de vrije markt gegarandeerd is,

Or. fr

Amendement 27
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte
concentratie van eigendom een bedreiging
kan vormen voor pluriformiteit en 
culturele diversiteit en overwegende dat op 
bepaalde markten het punt in zicht is 
waarop pluriformiteit niet langer 
automatisch door de vrije markt 
gegarandeerd is,

C. overwegende dat concentratie van 
eigendom een bedreiging vormt voor 
pluriformiteit en culturele diversiteit,

Or. fr

Amendement 28
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging C

Ontwerpverslag Amendement

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en culturele 
diversiteit en overwegende dat op bepaalde 
markten het punt in zicht is waarop 

C. overwegende dat onbeperkte 
concentratie van eigendom een bedreiging 
kan vormen voor pluriformiteit en culturele 
diversiteit; overwegende dat op bepaalde 
markten, met name op markten die door 
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pluriformiteit niet langer automatisch door 
de vrije markt gegarandeerd is,

één omroep worden gedomineerd,
mediapluriformiteit wellicht niet langer 
automatisch door de vrije markt 
gegarandeerd is,

Or. en

Amendement 29
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

C bis. overwegende dat, ook al wordt aan 
de mededingingsregels voldaan, zelfs 
middelgrote fusies van grote invloed 
kunnen zijn op de pluriformiteit wanneer 
de onafhankelijkheid van auteurs van
politieke dan wel andere reglementerende 
interventies van de kant van uitgevers en 
aandeelhouders daardoor in het geding 
komt,

Or. el

Amendement 30
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

C bis. overwegende dat het 
tweepijlermodel voor particuliere en 
publieke televisieomroep en audiovisuele 
mediadiensten in Europa bevorderlijk is 
gebleken voor de mediapluriformiteit en 
verder dient te worden ontwikkeld, 

Or. de



PE404.709v01-00 16/105 AM\717805NL.doc

NL

Amendement 31
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

C bis. overwegende dat concentratie van 
eigendom ertoe leidt dat beroepsmensen 
uit de mediawereld in toenemende mate 
afhankelijk worden van de eigenaren van 
grote mediaondernemingen,

Or. en

Amendement 32
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging D

Ontwerpverslag Amendement

D. overwegende dat de Europese 
verdragen het recht op het vestigen en 
bezitten van ondernemingen garanderen,

Schrappen

Or. fr

Amendement 33
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging D

Ontwerpverslag Amendement

D. overwegende dat de Europese 
verdragen het recht op het vestigen en 
bezitten van ondernemingen garanderen,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 34
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging E

Ontwerpverslag Amendement

E. overwegende dat nieuwe technologieën 
en communicatie- en informatiediensten de 
mediapluriformiteit en de culturele 
diversiteit zouden moeten vergroten,

E. overwegende dat nieuwe technologieën, 
en met name de overgang op digitale 
technologie voor de productie en de 
verspreiding van audiovisuele inhoud en 
de intrede van nieuwe communicatie- en 
informatiediensten op de markt, van grote 
invloed zijn op de kwantiteit van de 
aangeboden producten en van de 
middelen tot verspreiding van inhoud; 
overwegende dat derhalve nieuwe, 
gemoderniseerde instrumenten nodig zijn 
om de mediapluriformiteit en de culturele 
diversiteit alsmede een snelle en objectieve 
informatievoorziening aan het publiek te 
waarborgen,

Or. el

Amendement 35
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Ε bis. overwegende dat het huidige 
regelgevingskader voor telecommunicatie, 
dat gekenmerkt is door een nauw verband 
tussen de regelgeving voor infrastructuur 
en die voor inhoud, de lidstaten geschikte 
technische instrumenten voor de 
bescherming van de pluriformiteit van 
media en inhoud, zoals toegangs- en 
“must carry”-regels, aan de hand doet,

Or. el
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Amendement 36
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

E bis. overwegende dat de eerbiediging 
van het beginsel van pluriformiteit van 
informatie niet automatisch door 
technologische vernieuwingen wordt 
gewaarborgd, maar door een actief, 
samenhangend en oplettend beleid van de 
kant van nationale en de Europese 
overheidsinstanties in de hand moet 
worden gewerkt,

Or. fr

Amendement 37
Ivo Belet

Ontwerpverslag
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

E bis. overwegende dat met de komst van 
het internet de toegang tot verschillende 
informatiebronnen, meningen, opinies 
enorm is toegenomen, maar dat internet 
de traditionele media voorlopig nog niet 
vervangen heeft als bepalend voor de 
publieke opinievorming,

Or. nl

Amendement 38
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement



AM\717805NL.doc 19/105 PE404.709v01-00

NL

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen 
te worden beschouwd.

Schrappen

Or. fr

Amendement 39
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen 
te worden beschouwd,

F. overwegende dat de media een effectief 
instrument voor de verspreiding van 
informatie, de uitwisseling van ideeën en 
politieke meningsuiting kunnen zijn en 
dat zij bijgevolg niet uitsluitend kunnen 
worden gereguleerd aan de hand van 
economische winstcriteria, die voor 
particuliere ondernemingen in deze sector 
centraal staan; benadrukkende dat 
daarom prioriteit moet worden gegeven 
aan criteria inzake informatiepluralisme, 
kwaliteit van de inhoud en culturele 
diversiteit, teneinde de kwaliteit en 
evenwichtige verspreiding van informatie 
door de publieke en particuliere media in 
deze sector te waarborgen,

Or. el

Amendement 40
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement



PE404.709v01-00 20/105 AM\717805NL.doc

NL

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen 
te worden beschouwd,

F. overwegende dat de media desondanks 
een instrument met aanzienlijke 
ideologische invloed blijven; overwegende 
dat er risico’s zijn verbonden aan het feit 
dat particuliere mediaondernemingen zich 
veelal in de eerste plaats door winstbejag 
laten leiden, namelijk het gevaar dat de
diversiteit, de kwaliteit van de inhoud en 
de verscheidenheid van meningsuitingen
achteruitgaan; in overweging van het feit 
dat de waarborging van pluralisme in de 
media niet uitsluitend kan worden 
overgelaten aan marktmechanismen,

Or. en

Amendement 41
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen 
te worden beschouwd,

F. overwegende dat de media desondanks 
een instrument met aanzienlijke 
ideologische invloed blijven; overwegende 
dat er risico’s zijn verbonden aan het feit 
dat particuliere mediaondernemingen zich 
veelal in de eerste plaats door winstbejag 
laten leiden, namelijk het gevaar dat de 
diversiteit, de kwaliteit van de inhoud en 
de verscheidenheid van meningsuitingen 
achteruitgaan; in overweging van het feit 
dat de waarborging van pluralisme in de 
media niet uitsluitend kan worden 
overgelaten aan marktmechanismen,

Or. en

Amendement 42
Andres Tarand

Ontwerpverslag
Overweging F
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Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

F. overwegende dat de primaire zorg van 
mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de aanzienlijke
ideologische en politieke invloed van de 
media desondanks blijft bestaan, zodat zij 
niet alleen in economische zin, maar 
vooral als wakers van het publiek belang
dienen te worden beschouwd,

Or. en

Amendement 43
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

F. overwegende dat de primaire zorg van 
commerciële mediaondernemingen de 
financiële opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

Or. de

Amendement 44
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 

F. overwegende dat de primaire zorg van 
mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks culturele en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
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die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

Or. fr

Amendement 45
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging F

Ontwerpverslag Amendement

F. overwegende dat het de primaire zorg 
van mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks ideologische en politieke 
middelen met aanzienlijke invloed blijven, 
die niet alleen in economische zin dienen te 
worden beschouwd,

F. overwegende dat de primaire zorg van 
mediaondernemingen de financiële 
opbrengst is, maar dat de media 
desondanks culturele, ideologische en 
politieke middelen met aanzienlijke 
invloed blijven, die niet alleen in 
economische zin dienen te worden 
beschouwd,

Or. es

Amendement 46
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging G

Ontwerpverslag Amendement

G. overwegende dat mediaondernemingen 
op de markten van de lidstaten die in 2004 
en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en 
vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd,

G. overwegende dat mediaondernemingen 
op de markten van sommige lidstaten die in 
2004 en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke 
en vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd, en overwegende dat de 
onafhankelijkheid van de media wordt 
bedreigd door mediagroepen die 
eigendom zijn van ondernemingen die 
naar overheidsopdrachten kunnen 
meedingen,

Or. fr
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Amendement 47
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Overweging G

Ontwerpverslag Amendement

G. overwegende dat mediaondernemingen 
op de markten van de lidstaten die in 2004 
en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en 
vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd,

G. overwegende dat mediaondernemingen 
op de markten van de lidstaten die in 2004 
en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en 
vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd, waardoor onder meer kleine 
en middelgrote mediabedrijven alsmede 
regionale en lokale mediaondernemingen 
in hun bestaan worden bedreigd,

Or. en

Amendement 48
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpverslag
Overweging G

Ontwerpverslag Amendement

G. overwegende dat mediaondernemingen 
op de markten van de lidstaten die in 2004 
en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en 
vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd, 

G. overwegende dat sommige
mediaondernemingen op de markten van 
de lidstaten die in 2004 en 2007 zijn 
toegetreden, mogelijk aanzienlijke 
marktposities hebben opgebouwd,

Or. en

Amendement 49
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging G

Ontwerpverslag Amendement

G. overwegende dat mediaondernemingen G. overwegende dat sommige
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op de markten van de lidstaten die in 2004 
en 2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en 
vaak dominante marktposities hebben 
opgebouwd, 

mediaondernemingen op de markten van 
de lidstaten die in 2004 en 2007 zijn 
toegetreden, mogelijk aanzienlijke 
marktposities hebben opgebouwd,

Or. en

Amendement 50
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging H

Ontwerpverslag Amendement

H. overwegende dat de bijdrage van 
multinationale mediaondernemingen aan 
de technische uitrusting en het 
werkkapitaal van de nieuwe lidstaten van 
cruciaal belang is geweest om het 
medialandschap nieuw leven in te blazen, 
maar dat de investering in menselijk 
kapitaal onder het niveau is gebleven dat 
nodig is om de arbeidsomstandigheden en 
de kwaliteit van het werk van 
beroepsmensen uit de mediawereld te 
verbeteren,

H. overwegende dat de bijdrage van 
multinationale mediaondernemingen in 
sommige nieuwe lidstaten van cruciaal 
belang is om het medialandschap nieuw 
leven in te blazen, maar dat ook bepaalde 
verbeteringen met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden en de salariëring 
nodig zijn,

Or. fr

Amendement 51
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

H bis. overwegende dat de 
arbeidsomstandigheden en de kwaliteit 
van het werk van beroepsmensen uit de 
mediawereld moeten worden verbeterd, en 
overwegende dat bij ontstentenis van 
sociale garanties een toenemend aantal 
journalisten met onzekere 
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arbeidsomstandigheden te maken heeft,

Or. fr

Amendement 52
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging I

Ontwerpverslag Amendement

I. overwegende dat het vermogen van de 
EU om de mediapluriformiteit te 
beïnvloeden beperkt blijft tot het vlak van 
de mededingingswetgeving en 
overwegende dat de financiële schaal van 
de op verticale en horizontale concentratie 
van media-eigendom gerichte activiteiten 
in de meeste nieuwe lidstaten van de EU 
nog niet de grens heeft bereikt waarop het 
mededingingsrecht van de EU zijn invloed 
begint te doen gelden,

I. overwegende dat het mededingingsrecht
van de EU in relatief weinig 
mogelijkheden voorziet om concentratie 
in de media aan te pakken, terwijl de 
financiële schaal van de op verticale en 
horizontale concentratie van media-
eigendom gerichte activiteiten in de meeste 
nieuwe lidstaten van de EU nog niet de 
grens heeft bereikt waarop het 
mededingingsrecht van de EU zijn invloed 
begint te doen gelden,

Or. en

Amendement 53
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging I

Ontwerpverslag Amendement

I. overwegende dat het vermogen van de 
EU om de mediapluriformiteit te 
beïnvloeden beperkt blijft tot het vlak van 
de mededingingswetgeving en 
overwegende dat de financiële schaal van 
de op verticale en horizontale concentratie 
van media-eigendom gerichte activiteiten 
in de meeste nieuwe lidstaten van de EU 
nog niet de grens heeft bereikt waarop het 
mededingingsrecht van de EU zijn invloed 
begint te doen gelden,

I. overwegende dat het mededingingsrecht
van de EU in relatief weinig 
mogelijkheden voorziet om concentratie 
in de media aan te pakken, omdat de 
financiële schaal van de op verticale en 
horizontale concentratie van media-
eigendom gerichte activiteiten in de meeste 
nieuwe lidstaten van de EU nog niet de 
grens heeft bereikt waarop het 
mededingingsrecht van de EU zijn invloed 
begint te doen gelden,
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Or. en

Amendement 54
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging I

Ontwerpverslag Amendement

I. overwegende dat het vermogen van de 
EU om de mediapluriformiteit te 
beïnvloeden beperkt blijft tot het vlak van 
de mededingingswetgeving en 
overwegende dat de financiële schaal van 
de op verticale en horizontale concentratie 
van media-eigendom gerichte activiteiten 
in de meeste nieuwe lidstaten van de EU 
nog niet de grens heeft bereikt waarop het 
mededingingsrecht van de EU zijn invloed 
begint te doen gelden,

I. overwegende dat de EU de 
mediapluriformiteit moet waarborgen en 
elke vorm van verticale en horizontale 
concentratie van media-eigendom dient te 
voorkomen door maatregelen op de 
verschillende terreinen van haar 
wetgevingsbevoegdheid,

Or. fr

Amendement 55
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpverslag
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

I bis. overwegende dat de invoering van 
restrictieve regels inzake media-eigendom 
het gevaar met zich meebrengt dat het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen op de wereldmarkt wordt 
verzwakt en dat de invloed van niet-
Europese mediagroepen toeneemt,

Or. fr

Amendement 56
Claire Gibault
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Ontwerpverslag
Overweging J

Ontwerpverslag Amendement

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud, variërend van 
kwaliteitsjournalistiek tot licht 
amusement,

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud,

Or. fr

Amendement 57
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpverslag
Overweging J

Ontwerpverslag Amendement

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud, variërend van 
kwaliteitsjournalistiek tot licht 
amusement,

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud,

Or. fr

Amendement 58
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging J

Ontwerpverslag Amendement

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud, variërend van 
kwaliteitsjournalistiek tot licht 
amusement,

J. overwegende dat de mediaconsument 
toegang moet hebben tot een breed aanbod 
van inhoud, variërend van kwalitatief 
hoogstaand nieuws tot licht amusement,

Or. fr
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Amendement 59
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging K

Ontwerpverslag Amendement

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
onder de omstandigheden hoogst denkbare 
kwaliteit, maar dat deze omstandigheden 
niet in alle lidstaten geheel en al toereikend 
zijn,

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
onder de omstandigheden hoogst denkbare 
kwaliteit, maar dat deze omstandigheden 
niet in alle lidstaten geheel en al toereikend 
zijn, en overwegende dat mededinging tot 
een verlaging van inhoudelijke 
standaards kan leiden als gevolg van het 
streven naar kostenbesparing,

Or. es

Amendement 60
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging K

Ontwerpverslag Amendement

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
onder de omstandigheden hoogst denkbare 
kwaliteit, maar dat deze omstandigheden 
niet in alle lidstaten geheel en al toereikend 
zijn,

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
hoogst denkbare kwaliteit, maar dat de
omstandigheden daarvoor niet in alle 
lidstaten geheel en al toereikend zijn,

Or. fr

Amendement 61
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging K
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Ontwerpverslag Amendement

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
onder de omstandigheden hoogst denkbare 
kwaliteit, maar dat deze omstandigheden 
niet in alle lidstaten geheel en al toereikend 
zijn,

K. overwegende dat media-aanbieders 
ernaar streven inhoud te bieden van de 
onder de omstandigheden hoogst denkbare 
kwaliteit, maar dat deze omstandigheden in 
sommige gevallen niet in alle lidstaten 
geheel en al toereikend zijn,

Or. fr

Amendement 62
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

K bis. overwegende dat de verspreiding 
van nieuwe media (breedband internet, 
satellietkanalen, digitale terrestrische 
televisie) en de verschillende vormen van 
media-eigendom op zichzelf niet volstaan 
om de inhoudelijke pluriformiteit van de 
media te garanderen,

Or. it

Amendement 63
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

K bis. overwegende dat inhoudelijke 
kwaliteitsnormen en de bescherming van 
minderjarigen zowel in de publieke als in 
de commerciële media moeten worden 
gehandhaafd,

Or. en
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Amendement 64
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

K bis. overwegende dat 
mediaondernemingen een onvervangbare 
rol spelen voor pluralisme in de media en 
voor het behoud van de democratie en 
zich daarom actiever dienen in te zetten 
voor praktijken op het gebied van 
bedrijfsethiek en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid,

Or. en

Amendement 65
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging L

Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

Schrappen

Or. fr

Amendement 66
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging L
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Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

Schrappen

Or. fr

Amendement 67
Doris Pack

Ontwerpverslag
Overweging L

Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging L

Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten en van andere 
beroepsmensen uit de mediawereld werkt 
op basis van onzekere 
arbeidsomstandigheden en sociale 
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arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

garanties mist die algemeen geaccepteerd 
zijn op de normale arbeidsmarkt, en 
overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

Or. es

Amendement 69
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging L

Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en de
sociale bescherming mist die algemeen 
geaccepteerd is op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

Or. de

Amendement 70
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Overweging L

Ontwerpverslag Amendement

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

L. overwegende dat een toenemend deel 
van de journalisten werkt op basis van 
onzekere arbeidsomstandigheden en 
sociale garanties mist die algemeen 
geaccepteerd zijn op de normale 
arbeidsmarkt, en gevoeliger zijn voor 
politieke druk en corruptie, en 
overwegende dat deze 
arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,
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Or. en

Amendement 71
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging M

Ontwerpverslag Amendement

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder beroepsmensen 
uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit 
wel een vorm van eerlijke concurrentie is,

M. overwegende dat beroepsmensen uit de 
mediawereld, soms tegen een geringe 
vergoeding, meer en meer gebruikmaken 
van door particuliere gebruikers 
gegenereerde inhoud, met name 
audiovisuele inhoud, hetgeen problemen 
van ethische aard opwerpt, evenals 
problemen met betrekking tot de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en oneerlijke concurrentie 
onder beroepsmensen uit de mediawereld,

Or. fr

Amendement 72
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging M

Ontwerpverslag Amendement

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder beroepsmensen 
uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit 
wel een vorm van eerlijke concurrentie is,

M. overwegende dat het risico van eerlijke 
concurrentie bestaat doordat commerciële 
publicaties, al dan niet tegen betaling,
meer en meer gebruikmaken van door
particuliere gebruikers gegenereerde 
inhoud, met name audiovisuele inhoud,

Or. fr

Amendement 73
Maria Badia i Cutchet
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Ontwerpverslag
Overweging M

Ontwerpverslag Amendement

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder beroepsmensen 
uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit 
wel een vorm van eerlijke concurrentie is,

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief,

Or. es

Amendement 74
Marianne Mikko

Ontwerpverslag
Overweging M

Ontwerpverslag Amendement

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder beroepsmensen 
uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit 
wel een vorm van eerlijke concurrentie is,

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 
met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder journalisten en 
andere beroepsmensen uit de mediawereld 
de vraag opwerpt of dit wel een vorm van 
eerlijke concurrentie is,

Or. en

Amendement 75
Dumitru Oprea

Ontwerpverslag
Overweging M

Ontwerpverslag Amendement

M. overwegende dat commerciële 
publicaties meer en meer gebruikmaken 
van door gebruikers gegenereerde inhoud, 

M. overwegende dat bepaalde media meer 
en meer gebruikmaken van door gebruikers 
gegenereerde inhoud, met name 
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met name audiovisuele inhoud tegen een 
vast tarief, hetgeen onder beroepsmensen 
uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit 
wel een vorm van eerlijke concurrentie is,

audiovisuele inhoud tegen een vaste 
vergoeding, waardoor concurrentie met
beroepsmensen uit de mediawereld 
ontstaat,

Or. ro

Amendement 76
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpverslag
Overweging N

Ontwerpverslag Amendement

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen,

Schrappen

Or. fr

Amendement 77
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging N

Ontwerpverslag Amendement

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 78
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging N

Ontwerpverslag Amendement

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen,

N. overwegende dat bij het toenemende 
gebruik van door gebruikers gegenereerde 
inhoud de regels inzake de privacy van 
burgers en bekende personen te allen tijde 
moeten worden nageleefd,

Or. fr

Amendement 79
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging N

Ontwerpverslag Amendement

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen,

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen, en overwegende dat derhalve 
moet worden voorzien in wettelijke 
middelen om de betrokkenen te 
beschermen en zo nodig ontstane schade 
te vergoeden,

Or. es

Amendement 80
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Dumitru Oprea

Ontwerpverslag
Overweging N

Ontwerpverslag Amendement

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de privacy 
van burgers en bekende personen doordat 
het voorwaarden schept voor het 
voortdurend in de gaten houden van 
personen,

N. overwegende dat het toenemende 
gebruik van en vertrouwen op door 
gebruikers gegenereerde inhoud een 
nadelig effect kan hebben op de
waardigheid en privacy van burgers en 
bekende personen door de publicatie 
zonder hun toestemming van persoonlijk
materiaal dat hen betreft,

Or. ro

Amendement 81
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Overweging O

Ontwerpverslag Amendement

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

O. overwegende dat weblogs een 
belangrijke nieuwe bijdrage aan het 
pluralisme in de media leveren en een 
steeds gangbaarder medium vormen voor 
de zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

Or. en
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Amendement 82
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging O

Ontwerpverslag Amendement

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat 
de status van hun auteurs en uitgevers, 
met inbegrip van hun wettelijke status, 
noch vastgesteld noch duidelijk gemaakt 
is aan de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

O. overwegende dat weblogs –een nieuw 
fenomeen dat tot de vrijheid van 
meningsuiting en informatie bijdraagt en 
niet onder de definitie van ‘pers’ of 
journalistiek’ valt, en dat de lezer in staat 
stelt de persoonlijke meningen van 
anderen te leren kennen – een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, waarbij het 
recht op anonimiteit van 
websitebeheerders en diegenen die 
dergelijke weblogs in het internet
publiceren, wordt gewaarborgd in 
rechtstreeks verband met de vrijheid van 
denken en van meningsuiting; 
overwegende dat momenteel echter niet 
duidelijk is tot op welke hoogte bestaande 
ethische gedragscodes kunnen worden 
toegepast, met name wat betreft 
aansprakelijkheid voor smadelijke of 
misleidende opmerkingen,

Or. el

Amendement 83
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging O

Ontwerpverslag Amendement

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat 
het op grond van de toenemende 
verbreiding van weblogs tevens nodig is 
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vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

om in wettelijke garanties te voorzien voor 
het aanwijzen van de aansprakelijkheid in 
het geval van gerechtelijke procedures,

Or. es

Amendement 84
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging O

Ontwerpverslag Amendement

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

O. overwegende dat weblogs een steeds 
wijder verbreid medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes, het recht op 
weerwoord en het aanwijzen van de 
aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

Or. fr

Amendement 85
Marianne Mikko

Ontwerpverslag
Overweging O

Ontwerpverslag Amendement
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O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer van de weblog, waardoor 
onzekerheden ontstaan ten aanzien van 
onpartijdigheid, betrouwbaarheid, 
bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen 
van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

O. overwegende dat weblogs een steeds 
gangbaarder medium vormen voor de 
zelfexpressie van beroepsmensen uit de 
mediawereld en privépersonen, maar dat de 
status van hun auteurs en uitgevers, met 
inbegrip van hun wettelijke status, noch 
vastgesteld noch duidelijk gemaakt is aan 
de lezer,

Or. en

Amendement 86
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

O bis. overwegende dat openbare 
omroepen een stabiele financiering 
dienen te krijgen, eerlijk en evenwichtig 
moeten optreden en over de middelen 
moeten beschikken om publieke belangen 
en maatschappelijke waarden te kunnen 
bevorderen,

Or. en

Amendement 87
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging P

Ontwerpverslag Amendement

P. overwegende dat onder de lidstaten de 
interpretaties ten aanzien van wat de 

Schrappen
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opdracht van de publiekrechtelijke media 
is en hoe deze moet worden gefinancierd, 
wijd uiteenlopen en dat de commerciële 
media bezwaren hebben gemaakt over 
oneerlijke concurrentie,

Or. fr

Amendement 88
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging P

Ontwerpverslag Amendement

P. overwegende dat onder de lidstaten de 
interpretaties ten aanzien van wat de 
opdracht van de publiekrechtelijke media 
is en hoe deze moet worden gefinancierd, 
wijd uiteenlopen en dat de commerciële 
media bezwaren hebben gemaakt over 
oneerlijke concurrentie,

Schrappen

Or. fr

Amendement 89
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging P

Ontwerpverslag Amendement

P. overwegende dat onder de lidstaten de 
interpretaties ten aanzien van wat de 
opdracht van de publiekrechtelijke media 
is en hoe deze moet worden gefinancierd, 
wijd uiteenlopen en dat de commerciële 
media bezwaren hebben gemaakt over 
oneerlijke concurrentie,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 90
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging P

Ontwerpverslag Amendement

P. overwegende dat onder de lidstaten de 
interpretaties ten aanzien van wat de 
opdracht van de publiekrechtelijke media is 
en hoe deze moet worden gefinancierd, 
wijd uiteenlopen en dat de commerciële 
media bezwaren hebben gemaakt over 
oneerlijke concurrentie,

P. overwegende dat onder de lidstaten de 
interpretaties ten aanzien van wat de 
opdracht van de publiekrechtelijke media is 
en hoe deze moet worden gefinancierd, 
wijd uiteenlopen,

Or. en

Amendement 91
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-
lineair vlak een opmerkelijke 
marktaanwezigheid hebben en dat de 
publiekrechtelijke media van de EU-
lidstaten veelal lijden onder ontoereikende 
financiering en politieke druk,

Schrappen

Or. fr

Amendement 92
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 

Q. constaterende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
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vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben,

Or. fr

Amendement 93
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben,

Or. en

Amendement 94
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben,

Or. en
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Amendement 95
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben,

Or. en

Amendement 96
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben,

Or. fr

Amendement 97
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 



AM\717805NL.doc 45/105 PE404.709v01-00

NL

vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk, waardoor zowel de kwaliteit als het 
objectieve en neutrale karakter van de 
geboden informatie in het gedrang komt,

Or. en

Amendement 98
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpverslag
Overweging Q

Ontwerpverslag Amendement

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van de EU-lidstaten veelal lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media alleen op audiovisueel en niet-lineair 
vlak een opmerkelijke marktaanwezigheid 
hebben en dat de publiekrechtelijke media 
van sommige EU-lidstaten lijden onder 
ontoereikende financiering en politieke 
druk,

Or. fr

Amendement 99
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Q bis. bevestigende dat het Europese 
audiovisuele model gebaseerd moet 
blijven op het evenwicht tussen een sterk, 
onafhankelijk en pluriform openbaar
stelsel en een dynamische commerciële 
mediasector; overwegende dat het behoud 
van dit model van essentieel belang is 
voor de vitaliteit en kwaliteit van het 
scheppingsproces, het pluralisme van de 



PE404.709v01-00 46/105 AM\717805NL.doc

NL

media alsmede de eerbiediging en 
bevordering van culturele diversiteit,

Or. fr

Amendement 100
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Q bis. overwegende dat de 
publiekrechtelijke media van de EU-
lidstaten soms lijden onder ontoereikende 
financiering en politieke druk,

Or. fr

Amendement 101
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Q bis. overwegende dat de 
publiekrechtelijke media van de EU-
lidstaten veelal lijden onder ontoereikende 
financiering en politieke druk,

Or. en

Amendement 102
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement
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Q bis. overwegende dat de 
publiekrechtelijke media van de EU-
lidstaten veelal lijden onder ontoereikende 
financiering en politieke druk,

Or. en

Amendement 103
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Q bis. overwegende dat de 
publiekrechtelijke media van de EU-
lidstaten veelal lijden onder ontoereikende 
financiering en politieke druk,

Or. en

Amendement 104
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging Q ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

Q ter. overwegende dat de openbare 
omroepstelsels de hun door de lidstaten 
toegewezen taken alleen kunnen vervullen 
wanneer aan de voorwaarden van 
langetermijnfinanciering en 
gegarandeerde onafhankelijkheid is 
voldaan, wat lang niet in alle EU-landen 
het geval is,

Or. fr

Amendement 105
Claire Gibault
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Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de 
zin van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

Schrappen

Or. fr

Amendement 106
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een significante speler zijn,

Or. en

Amendement 107
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een belangrijke speler zijn,,

Or. en

Amendement 108
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Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een belangrijke speler zijn,

Or. en

Amendement 109
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

R. overwegende dat in sommige lidstaten
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

Or. fr

Amendement 110
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging R

Ontwerpverslag Amendement

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van 
marktaandeel een dominante speler zijn,

R. overwegende dat op sommige markten 
de publiekrechtelijke media zowel in de zin 
van kwaliteit als in de zin van het bereikte 
publiek een vooraanstaande rol kunnen 
spelen,

Or. fr
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Amendement 111
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging S

Ontwerpverslag Amendement

S. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media behoefte hebben aan een bepaald 
stabiel marktaandeel om aan hun 
opdracht te voldoen, maar dat dit 
marktaandeel niet als een doel op zichzelf 
moet worden beschouwd,

Schrappen

Or. fr

Amendement 112
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging S

Ontwerpverslag Amendement

S. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media behoefte hebben aan een bepaald 
stabiel marktaandeel om aan hun 
opdracht te voldoen, maar dat dit 
marktaandeel niet als een doel op zichzelf 
moet worden beschouwd,

Schrappen

Or. fr

Amendement 113
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging S

Ontwerpverslag Amendement

S. overwegende dat de publiekrechtelijke 
media behoefte hebben aan een bepaald 

S. overwegende dat publieksonderzoek er 
weliswaar toe kan bijdragen dat de 
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stabiel marktaandeel om aan hun opdracht 
te voldoen, maar dat dit marktaandeel niet 
als een doel op zichzelf moet worden 
beschouwd,

publiekrechtelijke media aan hun opdracht 
voldoen, maar dat dergelijk onderzoek in 
geen geval als een doel op zichzelf mag 
worden beschouwd,

Or. fr

Amendement 114
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

S bis. benadrukkende dat universele 
toegang tot pluriforme inhoud van hoge 
kwaliteit in deze context van 
technologische veranderingen en 
toenemende concentratie en in een steeds 
competitievere en sterker 
gemondialiseerde omgeving nog crucialer 
wordt; in de overtuiging dat publieke
audiovisuele diensten essentieel zijn voor 
de democratische meningsvorming, voor 
het kennis kunnen nemen van de 
culturele verscheidenheid en voor het 
waarborgen van pluralisme; tevens in de 
overtuiging dat deze diensten ter 
vervulling van hun opdracht gebruik 
moeten kunnen maken van de nieuwe 
uitzendplatforms teneinde alle groepen 
van de samenleving te kunnen bereiken, 
ongeacht de gebruikte 
toegangstechnologie;

Or. fr

Amendement 115
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging S bis (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

S bis. overwegende dat publiekrechtelijke 
media over een toereikende 
overheidsfinanciering dienen te 
beschikken opdat zij culturele inhoud en 
nieuwsberichten op hoog niveau kunnen 
bieden, maar overwegende dat zij op 
bepaalde gebieden, en met name waar het 
om reclame gaat, ook met commerciële 
media concurreren,

Or. es

Amendement 116
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe technologieën zijn opgekomen die 
een steeds belangrijker plaats innemen, 
met name op het internet, waardoor de 
inkomsten voor de gedrukte pers sterk 
achteruitgaan,

Or. fr

Amendement 117
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediatechnologieën zijn 
opgekomen en dat een toenemend aandeel 
aan reclameopbrengsten naar exploitanten 
van websites gaat, ten koste van de
gedrukte pers,



AM\717805NL.doc 53/105 PE404.709v01-00

NL

Or. fr

Amendement 118
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de traditionele media de 
nodige zorgen baart,

Or. en

Amendement 119
Manolis Mavrommatis en Guy Bono

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de traditionele media de 
nodige zorgen baart,

Or. en

Amendement 120
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement
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T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de traditionele media de 
nodige zorgen baart,

Or. en

Amendement 121
Doris Pack

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de traditionele media de 
nodige zorgen baart,

Or. en

Amendement 122
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Overweging T

Ontwerpverslag Amendement

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers de 
nodige zorgen baart,

T. overwegende dat de laatste tien jaar 
nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en 
dat het toenemend aandeel aan 
reclameopbrengsten dat naar exploitanten 
van websites gaat, de gedrukte pers en 
lineaire audiovisuele media de nodige 
zorgen baart,

Or. es
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Amendement 123
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging U

Ontwerpverslag Amendement

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders,

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Overweging U

Ontwerpverslag Amendement

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders,

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging U

Ontwerpverslag Amendement

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders,

Schrappen

Or. en
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Amendement 126
Henri Weber

Ontwerpverslag
Overweging U

Ontwerpverslag Amendement

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders,

Schrappen

Or. fr

Amendement 127
Karin Resetarits

Ontwerpverslag
Overweging U

Ontwerpverslag Amendement

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders,

U. overwegende dat het nieuwe 
medialandschap wordt gedomineerd door 
gevestigde publieke diensten en private 
aanbieders, maar dat daarnaast ook 
gemeenschapsmedia hun diensten 
aanbieden,

Or. de

Amendement 128
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

U bis. overwegende dat publieke 
omroepen en commerciële omroepen, 
naast nieuwe spelers, complementaire 
rollen zullen blijven spelen in het nieuwe 
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audiovisuele landschap dat is gekenmerkt 
door een verscheidenheid aan 
distributieplatforms,

Or. en

Amendement 129
Christa Prets

Ontwerpverslag
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

U bis. overwegende dat de EU geen 
directe bevoegdheid heeft om de 
concentratie in de media te reguleren, 
maar dat haar bevoegdheden op 
verschillende beleidsgebieden haar in 
staat stelt een actieve rol te spelen bij het 
waarborgen en bevorderen van 
mediapluriformiteit; overwegende dat het 
mededingingsrecht en de regelgeving 
inzake staatssteun, audiovisuele media en 
telecommunicatie alsmede externe 
(handels-)betrekkingen terreinen zijn 
waarop de EU een actief beleid ter 
versterking en bevordering van 
mediapluriformiteit kan en moet voeren,

Or. en

Amendement 130
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

U bis. overwegende dat de EU geen 
directe bevoegdheid heeft om de 
concentratie in de media te reguleren, 
maar dat haar bevoegdheden op 
verschillende beleidsgebieden haar in 
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staat stelt een actieve rol te spelen bij het 
waarborgen en bevorderen van 
mediapluriformiteit; overwegende dat het 
mededingingsrecht en de regelgeving 
inzake staatssteun, audiovisuele media en 
telecommunicatie alsmede externe 
(handels-)betrekkingen terreinen zijn 
waarop de EU een actief beleid ter 
versterking en stimulering van 
mediapluriformiteit kan en moet voeren,

Or. en

Amendement 131
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging V

Ontwerpverslag Amendement

V. overwegende dat er de laatste tijd 
steeds meer maatschappelijke aandacht 
uitgaat naar gevallen waarin de vrijheid 
van meningsuiting in botsing komt met 
religieuze en overige levensovertuigingen,

V. gezien het groeiende aantal conflicten 
over de vrijheid van meningsuiting,

Or. fr

Amendement 132
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Overweging V

Ontwerpverslag Amendement

V. overwegende dat er de laatste tijd steeds 
meer maatschappelijke aandacht uitgaat 
naar gevallen waarin de vrijheid van 
meningsuiting in botsing komt met 
religieuze en overige levensovertuigingen,

V. overwegende dat er de laatste tijd steeds 
meer maatschappelijke aandacht uitgaat 
naar conflicten met betrekking tot de 
vrijheid van meningsuiting van 
journalisten,

Or. fr
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Amendement 133
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Overweging V bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

V bis. overwegende dat media-educatie in 
de informatiemaatschappij een essentieel 
instrument is om burgers in staat te 
stellen een geïnformeerde en actieve 
bijdrage tot de democratie te leveren,

Or. it

Amendement 134
Ivo Belet

Ontwerpverslag
Overweging V bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

V bis. overwegende dat in het licht van het 
toegenomen aanbod (vooral door toedoen 
van het internet), het interpreteren en 
inschatten van de waarde van de 
informatie steeds belangrijker wordt,

Or. nl

Amendement 135
Karin Resetarits

Ontwerpverslag
Overweging W

Ontwerpverslag Amendement

W. overwegende dat het niveau van de 
mediageletterdheid onder de burgers van 
de Europese Unie onder het gewenste 

W. overwegende dat het niveau van de 
mediageletterdheid onder de burgers van 
de Europese Unie onder het gewenste 
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niveau ligt en dat het bewustzijn van het 
belang van mediageletterdheid gering is,

niveau ligt en dat het bewustzijn van het 
belang van mediageletterdheid gering is; 
overwegende dat mediageletterdheid
voornamelijk wordt verkregen door 
inzicht in de werking van de media en dat 
derhalve rekening moet worden gehouden 
met het belang van gemeenschapsmedia, 
aangezien het publiek rechtstreeks bij de 
creatie en verspreiding van de inhoud van 
deze media is betrokken,

Or. de

Amendement 136
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Overweging W

Ontwerpverslag Amendement

W. overwegende dat het niveau van de 
mediageletterdheid onder de burgers van 
de Europese Unie onder het gewenste 
niveau ligt en dat het bewustzijn van het 
belang van mediageletterdheid gering is,

W. overwegende dat de bevordering van 
de mediageletterdheid onder de burgers 
van de Europese Unie veel sterker moet 
worden gesteund,

Or. fr

Amendement 137
Dumitru Oprea

Ontwerpverslag
Overweging W

Ontwerpverslag Amendement

W. overwegende dat het niveau van de 
mediageletterdheid onder de burgers van 
de Europese Unie onder het gewenste 
niveau ligt en dat het bewustzijn van het 
belang van mediageletterdheid gering is,

W. overwegende dat het niveau van de 
mediageletterdheid onder de burgers van 
de Europese Unie ontoereikend en dat het 
bewustzijn van het belang van 
mediageletterdheid gering is,

Or. ro
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Amendement 138
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

W bis. overwegende dat de Europese 
media thans op een gemondialiseerde 
markt opereren, wat betekent dat 
vergaande beperkingen met betrekking tot 
eigendomsstructuren sterk afbreuk zullen 
doen aan hun vermogen om met 
ondernemingen uit derde landen te 
concurreren die niet aan dergelijke 
beperkingen onderhevig zijn; erop 
wijzende dat het derhalve noodzakelijk is 
om een evenwicht te vinden tussen de 
consequente toepassing van eerlijke 
mededingingsregels en de instelling van 
pluralistische beschermingsmechanismen 
enerzijds en de waarborging van 
voldoende speelruimte voor 
ondernemingen om op de internationale 
markt te kunnen concurreren anderzijds;

Or. el

Amendement 139
Dumitru Oprea

Ontwerpverslag
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

W bis. overwegende dat wij in een 
maatschappij leven waarin wij permanent 
met informatie, rechtstreekse 
communicatie en ongefilterde 
boodschappen worden overstelpt, terwijl 
de selectie van informatie bijzondere 
vaardigheden vereist,
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Or. ro

Amendement 140
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Overweging W ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

W ter. overwegende dat maatregelen ter 
bestendiging en bevordering van 
pluralisme in de media een fundamentele 
rol moet spelen in de externe 
betrekkingen van de EU (op 
handelsgebied en op andere terreinen), 
met name in de context van het 
nabuurschapsbeleid, de 
uitbreidingsstrategie en bilaterale 
partnerschapsovereenkomsten,

Or. el

Amendement 141
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

X bis. overwegende dat resolutie van de 
Raad van 25 januari 1999 betreffende de 
publieke omroep (1999/C 30/01) herhaalt 
dat het publieke omroepstelsel van 
essentieel belang is voor pluralisme, en 
bevestigt dat het een belangrijke rol speelt 
bij het verspreiden van de voordelen van 
de nieuwe audiovisuele en 
informatiediensten en de nieuwe 
technologieën onder het publiek,

Or. en
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Amendement 142
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging X ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

X ter. overwegende dat het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de 
bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen groot belang hecht aan 
het creëren van omstandigheden die 
bevorderlijk zijn voor pluralisme van de 
media,

Or. en

Amendement 143
Mary Honeyball

Ontwerpverslag
Overweging X quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

X quater. overwegende dat de toegang tot 
een verscheidenheid aan mediaplatforms 
essentieel is voor mediapluriformiteit,

Or. en

Amendement 144
Mihaela Popa

Ontwerpverslag
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

1 bis. onderstreept de noodzaak om te 
waarborgen dat gehandicapten toegang 
hebben tot informatie;

Or. en
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Amendement 145
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

1 bis. is van oordeel dat de EU in gevallen 
waarin lidstaten niet in staat of bereid zijn 
om op gepaste wijze te reageren op 
schendingen van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, de politieke, 
morele en wettelijke plicht heeft om er in 
het kader van haar bevoegdheden voor te 
zorgen dat haar burgers in het genot 
komen van hun rechten met betrekking 
tot vrije, pluralistische media;

Or. it

Amendement 146
Pál Schmitt

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman 
aan te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 147
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement
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2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman 
aan te stellen;

Schrappen

Or. es

Amendement 148
Helga Trüpel

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman 
aan te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 149
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman 
aan te stellen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 150
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten Schrappen
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een onafhankelijke mediaombudsman 
aan te stellen;

Or. fr

Amendement 151
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in lidstaten die 
niet over onafhankelijke regelgevende 
instanties beschikken, een onafhankelijke 
mediaombudsman aan te stellen;

Or. es

Amendement 152
Ruth Hieronymi

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in lidstaten die 
daarover nog niet beschikken, een 
onafhankelijke mediaombudsman of een 
vergelijkbare instelling in het leven te 
roepen;

Or. de

Amendement 153
Doris Pack

Ontwerpverslag
Paragraaf 2
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Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in lidstaten die 
daarover nog niet beschikken, een 
onafhankelijke mediaombudsman of een 
onafhankelijke persraad op initiatief van 
de mediasector in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 154
Ljudmila Novak

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
ter bescherming van de mensenrechten 
van zowel journalisten en uitgevers als 
van mediagebruikers een onafhankelijke 
mediaombudsman aan te stellen;

Or. sl

Amendement 155
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in lidstaten die 
niet over een vergelijkbare instantie 
beschikken, een onafhankelijke 
mediaombudsman aan te stellen;

Or. fr

Amendement 156
Christopher Heaton-Harris
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Ontwerpverslag
Paragraaf 2

Ontwerpverslag Amendement

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten 
een onafhankelijke mediaombudsman aan 
te stellen;

2. stelt in dit opzicht voor in lidstaten die 
daarover nog niet beschikken, een 
onafhankelijke mediaombudsman of een 
mediaraad onder leiding van de 
mediasector in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 157
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpverslag
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

2 bis. erkent dat zelfregulering een 
belangrijke rol speelt bij het waarborgen 
van mediapluriformiteit; is verheugd over 
bestaande initiatieven van de mediasector 
op dit gebied;

Or. en

Amendement 158
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Paragraaf 3

Ontwerpverslag Amendement

3. verwelkomt de inspanningen om een 
handvest voor persvrijheid op te stellen en 
te streven naar de algehele acceptatie 
daarvan in Europa;

3. is verheugd over de opstelling van een 
handvest voor persvrijheid dat erop is 
gericht de vrijheid van meningsuiting en 
mediapluriformiteit te waarborgen;

Or. fr
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Amendement 159
Ljudmila Novak

Ontwerpverslag
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

3 bis. roept ertoe op de persvrijheid te 
eerbiedigen en in de berichtgeving door 
de media de ethische gedragscode na te 
leven;

Or. sl

Amendement 160
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Paragraaf 4

Ontwerpverslag Amendement

4. benadrukt het belang om toezichts- en 
uitvoeringssystemen voor 
mediapluriformiteit in te stellen op basis 
van betrouwbare en onpartijdige 
indicatoren;

4. benadrukt het belang om toezichts- en 
uitvoeringssystemen voor 
mediapluriformiteit in te stellen op basis 
van betrouwbare en onpartijdige 
indicatoren, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met de mate van 
horizontale mediaconcentratie (kijkcijfers, 
het aantal vergunninghouders, het 
inkomstenaandeel in de financiering, 
frequentiebeperkingen en deelnemingen 
in omroeporganisaties) en de mate van 
verticale integratie en ‘diagonale’ of 
‘kruis’-concentratie in de media;

Or. it

Amendement 161
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
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Paragraaf 4 bis

Ontwerpverslag Amendement

4 bis. wijst erop dat onafhankelijke 
producties een belangrijke rol spelen bij 
het waarborgen van mediapluriformiteit; 
meent dat de ervaringen die worden 
opgedaan met regionale, lokale en 
communautaire gemeenschapsmedia 
interessant zijn vanuit het oogpunt van de 
bevordering van mediapluriformiteit;

Or. it

Amendement 162
Claire Gibault

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is het ermee eens dat de 
mediapluriformiteit zal moeten worden 
gemeten op het niveau van de 
afzonderlijke lidstaat;

Schrappen

Or. fr

Amendement 163
Karin Resetarits

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is het ermee eens dat de 
mediapluriformiteit zal moeten worden 
gemeten op het niveau van de afzonderlijke 
lidstaat;

5. is het ermee eens dat de 
mediapluriformiteit van commerciële, 
publieke en gemeenschapsmedia zal 
moeten worden gemeten op het niveau van 
de afzonderlijke lidstaat;

Or. de
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Amendement 164
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Paragraaf 5

Ontwerpverslag Amendement

5. is het ermee eens dat de 
mediapluriformiteit zal moeten worden 
gemeten op het niveau van de afzonderlijke 
lidstaat;

5. is het ermee eens dat de 
mediapluriformiteit zal moeten worden 
gemeten op het niveau van de afzonderlijke 
lidstaat, of een deel daarvan waar 
bijzondere omstandigheden met 
betrekking tot de publieke opinie heersen;

Or. en

Amendement 165
Victor Boştinaru

Ontwerpverslag
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

5 bis. stelt voor om regelmatige 
onderzoeksmissies in het leven te roepen
om de situatie in de in 2004 en 2007 
toegetreden lidstaten te monitoren, onder 
meer wat betreft de mediapluriformiteit; 
verzoekt deze commissie in dit verband om 
de precieze taakstelling en alle andere 
details die zij relevant acht, te definiëren 
en alle nodige maatregelen te treffen om 
onderzoeksmissies in te stellen,

Or. en

Amendement 166
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpverslag
Paragraaf 6
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Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
lidstaten aan de hand van passende en 
gerichte wettelijke en maatschappelijke 
garanties moeten zorgen voor 
journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

Or. en

Amendement 167
Doris Pack

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
lidstaten aan de hand van passende en 
gerichte wettelijke en maatschappelijke 
garanties moeten zorgen voor 
journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

Or. en

Amendement 168
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
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maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid;

Or. es

Amendement 169
Marielle De Sarnez

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties en regels die in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, moeten zorgen voor journalistieke en 
redactionele onafhankelijkheid, alsmede 
moeten waarborgen dat media-eigenaars op 
elke markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

Or. fr

Amendement 170
Katerina Batzeli

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
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waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen; spreekt zich in dit 
verband uit voor de invoering van 
ethische gedragscodes die interventies van 
de kant van eigenaars, aandeelhouders of 
politieke autoriteiten met betrekking tot de 
inhoud van de aangeboden informatie 
verbieden;

Or. el

Amendement 171
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto
Musacchio

Ontwerpverslag
Paragraaf 6

Ontwerpverslag Amendement

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, alsmede moeten 
waarborgen dat media-eigenaars op elke 
markt waar ze actief zijn, de goede 
praktijksvormen volgen;

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de 
EU en de lidstaten aan de hand van 
passende en gerichte wettelijke en 
maatschappelijke garanties moeten zorgen 
voor journalistieke en redactionele 
onafhankelijkheid, en wijst derhalve op het 
belang van gedragscodes voor uitgevers 
om te voorkomen dat eigenaars, 
aandeelhouders of externe instanties zoals 
regeringen zich met de inhoud van 
nieuwsberichten bemoeien;

Or. it

Amendement 172
Mihaela Popa

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 bis. stelt voor een beroepscode voor 
Europese journalisten op te stellen waarin 
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al hun rechten en plichten zijn 
neergelegd;

Or. en

Amendement 173
Manolis Mavrommatis

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 bis. erkent de bijdrage van gevestigde 
mediabedrijven aan de ontwikkeling van 
vrije, onafhankelijke en professionele 
media in de lidstaten die in 2004 en 2007
tot de EU zijn toegetreden;

Or. en

Amendement 174
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om met behulp 
van gepaste middelen te zorgen voor een 
goed evenwicht tussen politiek en sociaal 
bewustzijn, met name in de context van 
nieuwsuitzendingen en 
actualiteitenprogramma’s;

Or. en

Amendement 175
Zbigniew Zaleski

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpverslag Amendement

6 bis. benadrukt dat er in het proces van 
de snelle, ongecontroleerde ontwikkeling 
van mediatechnologie behoefte bestaat 
aan een gedragscode voor de media die op 
fundamentele (morele en menselijke) 
waarden berust;

Or. en

Amendement 176
Zbigniew Zaleski

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 ter. stelt voor dat de vrijheid van de 
media behoort te worden begrensd door 
de verantwoordelijkheid van de media om 
de gebruikers geen onrecht aan te doen en 
op geen enkele wijze aanleiding te geven 
tot agressie;

Or. en

Amendement 177
Mihaela Popa

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 ter. stelt voor een uniforme 
identiteitskaart voor alle Europese 
journalisten in te voeren zodat zij in de 
gehele Europese Unie gemakkelijker 
toegang krijgen tot informatie;

Or. en
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Amendement 178
Zbigniew Zaleski

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 quater. benadrukt dat media principieel 
informatiebronnen dienen te zijn en geen 
enkele vorm van misbruik of manipulatie
in de hand behoren te werken;

Or. en

Amendement 179
Mihaela Popa

Ontwerpverslag
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpverslag Amendement

6 quater. stelt voor een functieclassificatie 
op Europees niveau in te voeren teneinde 
voor overeenstemming tussen functies in 
de gehele EU te zorgen en de mobiliteit 
binnen de Unie te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 180
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 

Schrappen
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gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties;

Or. en

Amendement 181
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 
gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties;

Schrappen

Or. fr

Amendement 182
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 
gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties;

Schrappen

Or. es

Amendement 183
Claire Gibault
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 
gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties;

Schrappen

Or. fr

Amendement 184
Dumitru Oprea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 
gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties;

7. beveelt aan om door gebruikers 
gegenereerde inhoud aan dezelfde 
ethische normen, wettelijke voorschriften 
en gebruiksvoorwaarden te onderwerpen 
als professioneel geproduceerde inhoud 
van massamedia;

Or. ro

Amendement 185
Ruth Hieronymi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 

7. stelt voor om vrijwillige gedragscodes 
inzake ethische en gebruiksvoorwaarden 
voor door gebruikers gegeneerde inhoud in 
commerciële publicaties te bevorderen;
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gebruiksvoorwaarden voor door gebruikers 
gegeneerde inhoud in commerciële 
publicaties;

Or. en

Amendement 186
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door gebruikers 
gegeneerde inhoud in commerciële 
publicaties;

7. stelt voor gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door 
particuliere gebruikers gegeneerde inhoud 
in commerciële publicaties in te stellen;

Or. fr

Amendement 187
Pál Schmitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. stelt voor tarieven in te stellen die 
evenredig zijn aan de commerciële waarde 
van de door gebruikers gegenereerde 
inhoud, alsmede gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door gebruikers 
gegeneerde inhoud in commerciële 
publicaties;

7. stelt voor gedragscodes en 
gebruiksvoorwaarden voor door gebruikers 
gegeneerde inhoud in commerciële 
publicaties in te stellen;

Or. en

Amendement 188
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Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 
van nieuwe kanalen, zoals mobiele tv;

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 
van nieuwe technologieën, zoals mobiele 
tv;

Or. fr

Amendement 189
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 
van nieuwe kanalen, zoals mobiele tv;

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 
van alle nieuwe technologieën, zoals 
mobiele tv;

Or. fr

Amendement 190
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 

8. verwelkomt de dynamiek en de 
diversiteit die het nieuwe medialandschap 
heeft gekregen als gevolg van de nieuwe 
media en bepleit een verantwoord gebruik 
van nieuwe kanalen, zoals mobiele tv, als 
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van nieuwe kanalen, zoals mobiele tv; platform voor commerciële, publieke en 
gemeenschapsmedia;

Or. de

Amendement 191
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. erkent de bijdrage van 
mediabedrijven aan de ontwikkeling van 
vrije, onafhankelijke en professionele
media in de lidstaten die in 2004 en 2007 
tot de EU zijn toegetreden;

Or. en

Amendement 192
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

Schrappen

Or. fr

Amendement 194
Marie-Hélène Descamps

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

9. stelt voor de status van weblogs te 
verhelderen;

Or. fr

Amendement 195
Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

9. moedigt de invoering aan van een 
ethische gedragscode ten behoeve van 
zelfregulering van weblogs, zelfcontrole 
met betrekking tot misleidende en 
smadelijke commentaren alsmede
vrijwillige bekendmaking van 
websitebeheerders en commentatoren; 
benadrukt dat preventieve regelgevende 



PE404.709v01-00 84/105 AM\717805NL.doc

NL

maatregelen dusdanig ten uitvoer moeten 
worden gelegd dat de vrijheid van 
meningsuiting niet wordt beperkt door 
‘censuur’ van het internet, die in grote 
mate afbreuk zou doen aan het pluralisme 
in de media en de pluriformiteit van 
informatie;

Or. el

Amendement 196
Dumitru Oprea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

9. stelt voor de wettelijke status van 
weblogs en websites die op door 
gebruikers gegenereerde inhoud zijn 
gebaseerd, te verhelderen en deze in 
wettelijke zin gelijk te stellen aan andere 
vormen van openbare meningsuiting, en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

Or. ro

Amendement 197
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt voor dat de status, wettelijk of 
anderszins, van weblogs te verhelderen en 
pleit ervoor weblogs vrijwillig te laten 
labellen op basis van beroepsmatige en 
financiële verantwoordelijkheden en de 
belangen van hun auteurs en uitgevers;

9. beveelt alle lidstaten aan om
regelgevende maatregelen te treffen 
teneinde de status van weblogs te 
verhelderen en om regels inzake het recht 
op weerwoord in te voeren, en pleit ervoor 
weblogs vrijwillig te laten labellen op basis 
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van beroepsmatige en financiële 
verantwoordelijkheden en de belangen van 
hun auteurs en uitgevers;

Or. fr

Amendement 198
Mihaela Popa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. steunt de waarborging van 
auteursrechten in online-media en pleit 
ervoor dat derden bij overgenomen 
verklaringen een bronvermelding moeten 
plaatsen;

Or. en

Amendement 199
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in de 9 
basisvaardigheden en ondersteunt de 
ontwikkeling van het Europese 
kerncurriculum voor mediageletterdheid;

Schrappen

Or. fr

Amendement 200
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in de 9 
basisvaardigheden en ondersteunt de 
ontwikkeling van het Europese 
kerncurriculum voor mediageletterdheid;

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in fundamentele 
onderwijsplannen;

Or. fr

Amendement 201
Maria Badia i Cutchet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in de 9 
basisvaardigheden en ondersteunt de 
ontwikkeling van het Europese 
kerncurriculum voor mediageletterdheid;

10. beveelt aan dat mediageletterdheid en 
media-educatie worden bevorderd en 
ondersteunt de ontwikkeling van het 
Europese kerncurriculum voor 
mediageletterdheid;

Or. es

Amendement 202
Pál Schmitt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in de 9 
basisvaardigheden en ondersteunt de 
ontwikkeling van het Europese 
kerncurriculum voor mediageletterdheid;

10. beveelt aan dat mediageletterdheid 
wordt opgenomen in de 9 
basisvaardigheden, aangezien zij van 
cruciaal belang is voor het overbruggen 
van de digitale kloof tussen de generaties;
en ondersteunt de ontwikkeling van het 
Europese kerncurriculum voor 
mediageletterdheid;

Or. en
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Amendement 203
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto 
Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. stelt zich op het standpunt dat 
media-educatie erop moet zijn gericht de 
burgers de middelen te verschaffen om 
het steeds groter wordende volume aan 
informatie waarmee zij worden overstelpt, 
kritisch te interpreteren en te gebruiken, 
conform Aanbeveling 1466(2000) van de 
Raad van Europa; is van oordeel dat dit 
leerproces de burgers in staat zal stellen 
boodschappen te formuleren en de media 
te selecteren die het best geschikt zijn voor 
hun communicatie, zodat ze hun recht op 
informatievrijheid en meningsuiting ten 
volle kunnen uitoefenen;

Or. it

Amendement 204
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op om in haar 
Europese aanpak van mediageletterdheid 
voldoende aandacht te besteden aan 
vaardigheden om inhoud op kritische 
wijze te beoordelen en hierover beste 
praktijken uit te wisselen;

Or. nl
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Amendement 205
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
uitgever;

Schrappen

Or. fr

Amendement 206
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
uitgever;

11. is voorstander van alle maatregelen 
die de gebruiker in staat stellen eenvoudig 
vast te stellen welke mediagroepen of 
welke particulieren eigenaar van welke 
mediaorganisaties zijn, zodat mensen meer 
inzicht krijgen in de doelstellingen en de 
achtergrond van de uitgever;

Or. fr

Amendement 207
Ruth Hieronymi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 

11. bepleit dat de verantwoordelijke 
eigenaren van media moeten worden 
bekendgemaakt, voor zover dit in de 
lidstaten niet reeds het geval is, teneinde 
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uitgever; voor meer transparantie te zorgen met 
betrekking tot de doelstellingen en de 
achtergrond van de uitgever;

Or. de

Amendement 208
Manolis Mavrommatis en Guy Bono

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
uitgever;

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
omroep of uitgever;

Or. en

Amendement 209
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
uitgever;

11. bepleit dat het eigendom van alle 
media moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
omroep of uitgever;

Or. en

Amendement 210
Christopher Heaton-Harris

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. bepleit dat het eigendom van media 
moet worden bekendgemaakt, zodat 
mensen meer inzicht krijgen in de 
doelstellingen en de achtergrond van de 
uitgever;

11. bepleit dat het eigendom van alle 
media op vrijwillige basis wordt 
bekendgemaakt, zodat mensen meer inzicht 
krijgen in de doelstellingen en de 
achtergrond van de omroep of uitgever;

Or. en

Amendement 211
Ivo Belet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten aan om ervoor te 
zorgen dat de mededingingswet van de EU
op de media wordt toegepast en dat de 
sector internet- en 
communicatietechnologie
mediapluriformiteit mogelijk maakt en 
bevordert, alsmede om passende 
maatregelen te nemen indien 
mediaconcentratie een negatief effect heeft 
op de mediapluriformiteit;

12. moedigt de lidstaten aan om ervoor te 
zorgen dat de nationale 
mededingingswetgeving op de media 
wordt toegepast en dat de internet- en de
communicatietechnologiesector 
mediapluriformiteit mogelijk maakt en 
bevordert, alsmede om passende 
maatregelen te nemen indien 
mediaconcentratie een negatief effect heeft 
op de mediapluriformiteit; roept de 
Commissie op bij de toepassing van de 
Europese mededingingsregels rekening te 
houden met de impact op het 
mediapluralisme;

Or. nl

Amendement 212
Mihaela Popa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept de noodzaak om alle 
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belemmeringen voor de toegang tot de 
audiovisuele mediamarkt weg te nemen 
door de procedures voor het verkrijgen 
van een omroepvergunning in alle 
lidstaten te vereenvoudigen, met name 
voor lokale en regionale organisaties;

Or. en

Amendement 213
Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt de bijzondere rol van 
lokale en regionale media bij de 
bevordering van mediapluriformiteit en de 
bescherming van taalkundige en culturele 
verscheidenheid op zeer kleine lokale 
markten die voor de grote commerciële 
mediabedrijven niet economisch 
interessant zijn;·

Or. el

Amendement 214
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto 
Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van mening dat het pluralisme in 
de EU wordt bedreigd doordat politieke 
organen of personen en bepaalde 
commerciële organisaties, zoals 
reclamebureaus, de media controleren, en 
dat de nationale, regionale en plaatselijke 
overheidsinstanties bij wijze van algemeen 
beginsel geen misbruik van hun positie 
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mogen maken door de media te 
beïnvloeden en dat bovendien nog 
striktere waarborgen moeten worden 
ingebouwd, wanneer een lid van een 
regering bepaalde belangen in de media 
heeft;

Or. it

Amendement 215
Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giulietto Chiesa, Umberto Guidoni en Roberto 
Musacchio

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. beklemtoont dat op Europees 
niveau wetgeving moet worden 
goedgekeurd die het politici of politieke 
kandidaten verbiedt grote economische 
belangen in de media te hebben; is van 
mening dat juridische instrumenten 
moeten worden ingevoerd om elk 
belangenconflict te vermijden, en verzoekt 
de Commissie om voorstellen in te dienen 
om ervoor te zorgen dat leden van 
regeringen hun mediabelangen niet voor 
politieke doeleinden kunnen gebruiken;

Or. it

Amendement 216
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 

Schrappen
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dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie 
wordt vermeden die leidt tot uitholling van 
het medialandschap;

Or. fr

Amendement 217
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie 
wordt vermeden die leidt tot uitholling van 
het medialandschap;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie 
wordt vermeden die leidt tot uitholling van 
het medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten
aanzien van staatssteun worden ontwikkeld 
en ingevoerd dat de publiekrechtelijke 
media wel hun functie en taken op een 
dynamische, transparante en legale 
manier kunnen blijven vervullen in een 
voortdurend veranderende omgeving;

Or. fr
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Amendement 219
Luis Herrero-Tejedor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap; is van oordeel dat 
oneerlijke concurrentie in de praktijk kan 
worden voorkomen door een eind te 
maken aan de gemengde financiering van 
openbare televisiekanalen, die weliswaar 
uit de overheidsbegroting worden 
gefinancierd, maar die daarnaast ook 
meedingen naar een stuk van de 
‘reclamekoek’ van commerciële zenders;

Or. es

Amendement 220
Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;·

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd misbruik van 
overheidsfinanciering om redenen van 
politiek of economisch eigenbelang en 
oneerlijke concurrentie worden vermeden 
die leiden tot uitholling van het 
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medialandschap;

Or. el

Amendement 221
Ignasi Guardans Cambó

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie 
wordt vermeden die leidt tot uitholling van 
het medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd wordt gewaarborgd dat de 
publiekrechtelijke media de hun door de 
lidstaten toevertrouwde taken op 
transparante wijze vervullen en daarover 
verantwoording afleggen;

Or. en

Amendement 222
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap, en wordt gewaarborgd 
dat de publiekrechtelijke media de hun 
door de lidstaten toevertrouwde taken op 
transparante wijze vervullen en daarover 
verantwoording afleggen;
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Or. en

Amendement 223
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap; onderstreept in dit 
verband dat reclame een mogelijke 
financieringsbron voor publiekrechtelijke 
media is;

Or. fr

Amendement 224
Karin Resetarits

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke media wel hun 
functie kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten 
aanzien van staatssteun worden ingevoerd 
dat de publiekrechtelijke en de 
gemeenschapsmedia wel hun functie 
kunnen blijven vervullen in een 
dynamische omgeving, maar dat 
tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt 
vermeden die leidt tot uitholling van het 
medialandschap;

Or. de
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Amendement 225
Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat gegarandeerde 
mediapluriformiteit en maatregelen ter 
vervulling van de culturele en 
democratische behoeften van de 
verschillende samenlevingen de 
fundamentele criteria moeten zijn voor 
elke toekomstige herziening van de 
Commissierichtsnoeren inzake subsidies 
voor openbare omroeporganisaties;·

Or. el

Amendement 226
Doris Pack

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
bij haar beslissing over de noodzaak van 
een herziening van de Omroepmededeling 
naar behoren rekening te houden met het 
UNESCO-verdrag inzake culturele 
diversiteit en de aanbeveling van de Raad 
van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij; verzoekt de 
Europese Commissie, indien zij tot een 
herziening van de bestaande richtsnoeren 
besluit, alle voorgestelde maatregelen of 
verhelderingen te beoordelen op hun 
effect voor de mediapluriformiteit en 
ervoor te zorgen dat deze de 
bevoegdheden van de lidstaten onverlet 
laten;

Or. en



PE404.709v01-00 98/105 AM\717805NL.doc

NL

Amendement 227
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert aan het feit dat het 
publieke omroepstelsel er in belangrijke 
mate toe bijdraagt de mediapluriformiteit 
te waarborgen; is derhalve van mening 
dat het van het grootste belang is om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
opdracht van de publieke omroepen
kunnen blijven definiëren en deze kunnen 
blijven organiseren en financieren 
overeenkomstig de sociale, democratische 
en culturele behoeften van hun 
samenleving; is van mening dat bij elke 
herziening van de Omroepmededeling 
naar behoren rekening dient te worden 
gehouden met de bevoegdheden van de 
lidstaten en dat derhalve moet worden 
afgezien van maatregelen die tot een 
inperking leiden van de speelruimte die de 
lidstaten nodig hebben om te kunnen 
reageren op de uitdagingen van de nieuwe 
mediaomgeving;

Or. en

Amendement 228
Ruth Hieronymi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
bij haar beslissing over de noodzaak van 
een herziening van de Omroepmededeling 
naar behoren rekening te houden met het 
UNESCO-verdrag inzake culturele 
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diversiteit en de aanbeveling van de Raad 
van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij en verzoekt erom 
de maatregelen of verhelderingen die 
uiteindelijk worden voorgesteld, te 
beoordelen op hun effect voor de 
mediapluriformiteit;

Or. en

Amendement 229
Mihaela Popa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. spreekt zich ervoor uit 
publiekrechtelijke mediaorganisaties op 
basis van prestatiecontracten onder 
particulier beheer te plaatsen teneinde de 
politieke druk op het redactionele beleid te 
verminderen;

Or. en

Amendement 230
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
bij haar beslissing over de noodzaak van 
een herziening van de Omroepmededeling 
naar behoren rekening te houden met het 
UNESCO-verdrag inzake culturele 
diversiteit en de aanbeveling van de Raad 
van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij;
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Or. en

Amendement 231
Christa Prets

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. beveelt de Europese Commissie 
aan om – indien zij dit nodig acht –het 
proces van de herziening van de 
Omroepmededeling als gelegenheid aan te 
grijpen om het publieke omroepstelsel als 
belangrijke garant van de 
mediapluriformiteit in de Europese Unie 
te versterken;

Or. en

Amendement 232
Katerina Batzeli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van oordeel dat het noodzakelijk 
is dat publiekrechtelijke audiovisuele 
media naast de traditionele programma’s 
nieuwe informatiediensten en -media 
ontwikkelen en met ieder digitaal netwerk 
en platform kunnen interageren, opdat zij 
in staat zijn hun taak in het tijdperk van 
digitale technologie te vervullen;

Or. el

Amendement 233
Doris Pack

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. beveelt de Europese Commissie 
aan om – indien zij dit nodig acht –het 
proces van de herziening van de 
Omroepmededeling als gelegenheid aan te 
grijpen om het publieke omroepstelsel als 
belangrijke garant van de 
mediapluriformiteit in de Europese Unie 
te versterken;

Or. en

Amendement 234
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Europese Commissie 
bij haar beslissing over de noodzaak van 
een herziening van de Omroepmededeling 
naar behoren rekening te houden met het 
UNESCO-verdrag inzake culturele 
diversiteit en de aanbeveling van de Raad 
van Europa over de taak van 
publiekrechtelijke media in de 
informatiemaatschappij; verzoekt de 
Europese Commissie, indien zij tot een 
herziening van de bestaande richtsnoeren 
besluit, alle voorgestelde maatregelen of 
verhelderingen te beoordelen op hun 
effect voor de mediapluriformiteit en 
ervoor te zorgen dat deze de 
bevoegdheden van de lidstaten onverlet 
laten;

Or. en

Amendement 235
Katerina Batzeli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. is verheugd dat in sommige 
lidstaten bepalingen worden toegepast 
volgens welke kabeltelevisie-exploitanten 
openbare zenders moeten opnemen in hun 
aanbod en een deel van het digitale 
spectrum moeten toewijzen aan publieke 
omroepen;

Or. el

Amendement 236
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. dringt bij de Europese 
Commissie aan op een brede uitleg van de 
opdracht van publieke omroepen, in lijn 
met een dynamische en toekomstgerichte 
interpretatie van het Protocol van 
Amsterdam, met name wat betreft een niet 
aan beperkingen onderhevige deelname 
van het publieke omroepstelsel aan 
technologische ontwikkelingen en daaruit 
voortvloeiende vormen van productie en 
presentatie van inhoud (in de vorm van 
zowel lineaire als niet-lineaire diensten); 
meent dat hiertoe tevens een adequate 
financiering behoort van nieuwe diensten 
die deel uitmaken van de opdracht van de 
publieke omroepen;

Or. en

Amendement 237
Katerina Batzeli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. stelt zich op het standpunt 
dat het effect van 
infrastructuurbepalingen op bepalingen 
met betrekking tot de inhoud van 
audiovisuele diensten, met name wat 
betreft de grondbeginselen van 
mediapluriformiteit en taalkundige en 
culturele diversiteit, het belangrijkste 
criterium dient te zijn voor een herziening 
van het regelgevingskader voor 
telecommunicatie, in overeenstemming 
met Richtlijn 2007/65/EG; benadrukt in 
dit verband de noodzaak om toegangs- en 
‘must carry’-regels na te leven en deze 
mogelijk tot nieuwe digitale diensten uit te 
breiden;

Or. el

Amendement 238
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 sexies. beveelt de Europese Commissie 
aan om – indien zij dit nodig acht –het 
proces van de herziening van de 
Omroepmededeling als gelegenheid aan te 
grijpen om het publieke omroepstelsel als 
belangrijke garant van de 
mediapluriformiteit in de Europese Unie 
te versterken;

Or. en

Amendement 239
Christa Prets
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beveelt aan om bij de herziening 
van het regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en 
–diensten (“Telecom-pakket”) vast te 
houden aan de bestaande koppeling 
tussen regelgeving voor infrastructuur en 
inhoudelijke regelgeving (met name de 
richtlijn Audiovisuele mediadiensten);

Or. en

Amendement 240
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. beveelt aan om bij de herziening 
van het regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en 
–diensten (“Telecom-pakket”) vast te 
houden aan de bestaande koppeling 
tussen regelgeving voor infrastructuur en 
inhoudelijke regelgeving (met name de 
richtlijn Audiovisuele mediadiensten);

Or. en

Amendement 241
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herhaalt dat bij de regulering van 
het gebruik van het digitale spectrum 



AM\717805NL.doc 105/105 PE404.709v01-00

NL

rekening moet worden gehouden met 
doelstellingen van algemeen belang, zoals 
mediapluriformiteit, en dat daarvoor niet 
een uitsluitend marktgerichte regeling 
kan worden ingevoerd; meent bovendien 
dat de lidstaten verantwoordelijk moeten 
blijven voor beslissingen over de 
toewijzing van frequenties, teneinde te 
kunnen voorzien in de specifieke 
behoeften van hun samenleving, met 
name wat betreft de waarborging en 
bevordering van mediapluriformiteit;

Or. en

Amendement 242
Helga Trüpel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. beveelt aan om bij de herziening 
van het Telecom-pakket vast te houden 
aan ‘must carry’-regels en deze waar 
nodig uit te breiden;

Or. en


