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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

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

B. overwegende dat het pluralisme in de media een hoeksteen van het recht op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie vormt, dat is verankerd in artikel 11 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie,

C. overwegende dat, zoals de Commissie in haar werkdocument onderstreept, de idee van 
pluralisme in de media zich niet mag beperken tot het vraagstuk van de concentratie van 
eigendom in de sector, maar tevens vragen opwerpt over de dienstverlening van de 
openbare omroep, de politieke macht, de economische concurrentie, de culturele 
verscheidenheid, de ontwikkeling van nieuwe technologieën, de transparantie en de 
arbeidsomstandigheden van de journalisten in de Europese Unie,

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

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

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

G. overwegende dat de openbare omroepen moeten kunnen rekenen op de inkomsten en 
instrumenten die noodzakelijk zijn om te garanderen dat zij daadwerkelijk onafhankelijk 
zijn van politieke druk en de krachten van de markt, 

H. overwegende dat de openbare omroepen zich, onterecht en ten nadele van de kwaliteit van 
hun programma's, gedwongen zien om de kijk- en luistercijfers te concurreren met de 
commerciële zenders, die uiteindelijk niet naar kwaliteit streven, maar proberen zoveel 
mogelijk kijkers tevreden te stellen,

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

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

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

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

4. betreurt het feit dat de nieuwe richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten beperkt blijft 
tot het vastleggen van de verplichting voor de lidstaten de onafhankelijkheid van de 
nationale regelgevende organen te waarborgen, zonder de rol van deze organen nader af te
bakenen;

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

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

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