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SUGGESTIES

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

1. benadrukt dat vrije, onafhankelijke en pluralistische media, zowel online als offline, een van 
de grondvesten van de democratie vormen, en erkent het belang van de veelheid van 
informatiebronnen voor echte mediavrijheid en pluralisme; benadrukt dat het in het algemene 
belang is om vrije en onafhankelijke media te handhaven en te verbeteren in heel Europa; 

2. wijst op de beslissende rol van de vrije en onafhankelijke media en de vrije uitwisseling van 
informatie in de democratische veranderingen die zich voordoen in niet-democratische 
regimes, zoals de Arabische Lente onlangs heeft aangetoond; roept de Commissie op om de 
vrijheid en het pluralisme van de media in de kandidaat-lidstaten nauw in de gaten te houden 
en om voldoende aandacht te besteden aan de rol van vrije media in de bevordering van de 
democratie wereldwijd; benadrukt het belang van het Europees Fonds voor Democratie in dit 
verband (aanbeveling van het Europees Parlement van 29 maart 2012 aan de Raad over de 
modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie (EFD)1;

3. herinnert eraan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een positieve verplichting 
voor de lidstaten heeft afgeleid om pluralistische media te garanderen uit artikel 10 van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat 
bepalingen bevat die vergelijkbaar zijn met die van artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten, dat deel uitmaakt van het acquis communautaire;

4. merkt op dat steeds meer journalisten in onzekere omstandigheden moeten werken en niet 
kunnen profiteren van de sociale garanties die op de normale arbeidsmarkt gebruikelijk zijn;

5. zet zich in om pluralistische media te garanderen en een meer gekwalificeerd openbaar debat 
en betere mediadekking van de EU tot stand te brengen door een kader te scheppen waarin 
kwaliteitsjournalistiek kan overleven, en verzoekt de Commissie daarom nieuwe modellen 
uit te werken voor de financiering van journalistiek en benadrukt dat mediavrijheid moet 
worden toegepast;

6. benadrukt dat de Commissie erop moet toezien dat de lidstaten een correcte 
tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten in hun land waarborgen, die tot 
uiting komt via het pluralisme van de media, gelijke toegang tot informatie en de 
eerbiediging van de onafhankelijkheid van de pers via neutraliteit;

7. benadrukt dat een pluralistisch medialandschap van essentieel belang is voor de goede 
werking van democratische stelsels, aangezien de participatie van burgers in openbare 
debatten en de toegang tot informatie in de digitale wereld afhankelijk zijn van een 
dynamische en concurrerende sector voor audiovisuele en geschreven pers;

8. merkt op dat landen die willen toetreden tot de Europese Unie conform de criteria van 
Kopenhagen moeten voldoen aan het acquis communautaire, dat het Handvest van de 
grondrechten omvat, en meer in het bijzonder artikel 11 van dat handvest, dat de eerbiediging 
van de vrijheid en het pluralisme van de media garandeert; merkt op dat, hoewel de huidige 
lidstaten van de Europese Unie dat handvest eveneens moeten naleven, er geen mechanisme 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2012)0113.
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bestaat om te verzekeren dat zij dat ook doen;

9. onderstreept de fundamentele rol van een echt evenwichtig Europees duaal stelsel, waarin 
publieke en commerciële media, vrij van politieke of economische druk, hun respectieve rol 
spelen in het bevorderen van democratie, sociale samenhang en integratie en vrijheid van 
meningsuiting;

10. merkt op dat de veranderingen in het medialandschap en in de communicatietechnologie de
ruimte van informatie-uitwisseling hebben grondig hebben veranderd; merkt op dat de 
nieuwe technologieën nieuwe mogelijkheden hebben geschept voor de vrijheid van 
meningsuiting en de individuele expressie, die een cruciale rol kunnen spelen in de 
bevordering van de mensenrechten, democratische participatie, verantwoordingsplicht, 
transparantie en economische ontwikkeling;  merkt echter op dat onbeperkte individuele 
expressie tevens kan worden misbruikt om de mensenrechten en fundamentele vrijheden te 
schenden; benadrukt daarom het belang van ethische codes en van maatregelen om het 
aanzetten tot haat, geweld of terrorisme tegen te gaan; merkt echter op dat het bestaan van 
deze nieuwe communicatieplatforms als dusdanig geen garantie is op vrijheid van 
meningsuiting en pluralisme van de media, en niet afdoet aan de verantwoordelijkheid van 
overheden op dit vlak; benadrukt dat de digitale terrestrische transmissieplatforms bijdragen 
tot de diversiteit van meningen, aangezien zij bijzonder goed in staat zijn om diverse, 
plaatselijke en regionale informatie rechtstreeks te verdelen tegen lagen prijzen voor de 
consument;

11. benadrukt dat voldoende aandacht moet worden besteed aan de mate waarin media-eigendom 
geconcentreerd is in de lidstaten; onderstreept dat het concept van pluralisme van de media 
niet beperkt mag blijven tot deze kwestie, maar ook betrekking heeft op het verbod op 
censuur, bescherming van bronnen en tipgevers, kwesties in verband met druk van politieke 
actoren en marktdeelnemers, transparantie, arbeidsomstandigheden van journalisten, 
autoriteiten voor mediatoezicht, culturele diversiteit, de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, onbeperkte toegang tot informatie en communicatie, ongecensureerde toegang 
tot internet en de digitale kloof;

12. bevestigt andermaal het beginsel van netneutraliteit, dat ontwikkeld is om ervoor te zorgen 
dat internet een vrije en open technologie blijft die democratische communicatie bevordert;

13. verzoekt de lidstaten om daadkrachtiger te werk te gaan bij hun beoordeling van dreigingen 
voor het pluralisme van de media, de mediavrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het 
algemeen en om deze dreigingen bij de bron aan te pakken; meent dat de lidstaten stappen 
moeten ondernemen om te sterke concentraties van de media binnen hun rechtsgebied af te 
bouwen;

14. wijst erop dat de bescherming van journalistieke bronnen absoluut en doeltreffend moet 
worden gewaarborgd in de rechtsstelsels van alle lidstaten;

15. wijst erop dat het noodzakelijk is dat de lidstaten journalistieke en persvrijheid garanderen 
via passende en specifieke juridische waarborgen, en wijst op het belang van perscharters om 
te vermijden dat eigenaren, aandeelhouders, regeringen en externe aandeelhouders invloed 
uitoefenen op de inhoud van het nieuws; wijst er in die context op dat de redactionele 
onafhankelijkheid en de autonomie van inhoud die buiten de controle of inmenging van 
staatsmedia wordt uitgezonden, van cruciaal belang zijn voor een vrij en divers 
medialandschap;
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16. stelt tot zijn teleurstelling vast dat de Commissie de derde fase van haar driestappenplan om 
de bezorgdheid over de mediaconcentratie in de Europese Unie aan te pakken, niet heeft 
uitgevoerd; verzoekt de Commissie in dit verband onmiddellijk een mededeling te publiceren 
over de indicatoren voor het pluralisme van de media in de lidstaten van de EU;

17. verzoekt de Commissie om met spoed te overwegen regelingen voor te stellen om de 
vertrouwelijkheid van bronnen van mediakanalen en journalisten te waarborgen;

18. merkt op dat in een multimediale maatschappij, waar het aantal mondiale marktdeelnemers 
met commerciële doeleinden de afgelopen jaren is toegenomen, sterke publieke media van 
essentieel belang zijn om een pluralistisch medialandschap te garanderen en de vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen en bevorderen, op voorwaarde dat zij de nodige afstand kunnen 
bewaren van inmenging door de regering;

19. herinnert eraan dat de huidige financiële crisis het pluralisme van de media in gevaar brengt 
en heeft geleid tot problemen op het vlak van de vrijheid van meningsuiting en censuur, die 
de publieke media in verschillende lidstaten hebben getroffen;

20. is ingenomen met de conclusies van het onafhankelijke onderzoek dat op verzoek van de 
Commissie werd uitgevoerd naar de indicatoren voor het meten van het pluralisme van de 
media in de EU, en spoort de Commissie aan om ten volle gebruik te maken van het 
instrument voor mediatoezicht, dat een ruime definitie van het pluralisme van de media 
hanteert en mogelijke risico's voor het pluralisme van de media in de lidstaten kan 
vaststellen, alsook om met aanbevelingen te komen om die risico's aan te pakken;

21. herinnert aan zijn resolutie van 25 november 2010 over "de openbare omroep in het digitale 
tijdperk: de toekomst van het duale systeem1", waarin wordt gewezen op de belangrijke 
maatschappelijke rol van de publieke media; benadrukt in dit opzicht het belang van een 
evenwichtige benadering van openbare en commerciële omroepen ter bescherming van de 
journalistieke mededinging, de informatieverstrekking en de diversiteit van meningen;

22. herinnert aan de aanbevelingen en verklaringen van de Raad van Europa, die door alle EU-
lidstaten zijn overeengekomen en die Europese normen vaststellen voor de vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid, het pluralisme van de media en de onafhankelijkheid, 
organisatie, taak en financiering van publieke media; herinnert de lidstaten aan hun 
verbintenis om deze Europese normen na te leven en beveelt hen aan om passende, 
evenredige en stabiele financiering te verschaffen aan publieke media, om hen in staat te 
stellen hun taak te volbrengen, met inbegrip van hun maatschappelijke, educatieve, culturele 
en democratische rol, toe te zien op politieke en economische onafhankelijkheid, zich aan te 
passen aan digitale verandering en bij te dragen tot een inclusieve informatie- en 
kennismaatschappij met representatieve, kwalitatief hoogwaardige media die voor iedereen 
beschikbaar zijn;

23. wijst erop dat een groeiend aantal journalisten in onzekere omstandigheden werkt en niet kan 
profiteren van sociale garanties, en benadrukt dat de arbeidsomstandigheden van mensen die 
actief zijn in de media moeten worden verbeterd;

24. onderstreept de maatschappelijke verantwoordelijkheden van mediabedrijven, gezien hun 
aanzienlijke ideologische en politieke invloed; benadrukt dat verslaglegging door de media 
consequent dient te voldoen aan ethische journalistieke codes, waaronder objectieve 

                                               
1 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 50.
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verslaggeving;

25. benadrukt de essentiële rol van onafhankelijke nationale toezichthoudende instanties voor de 
media in het waarborgen van het pluralisme van de media en in het verzekeren van de 
objectiviteit, onpartijdigheid en verantwoordelijkheid van de media in de lidstaten; verzoekt 
de lidstaten de samenwerking tussen nationale regelgevende instanties voor de media in het 
kader van het Europees Platform van regelgevende instanties (EPRA) te versterken, en de 
uitwisseling van ervaring en optimale werkmethoden met betrekking tot hun respectieve 
nationale omroepstelsels te intensiveren;

26. wijst op het belang van transparantie ten aanzien van de eigendom van commerciële 
omroepen, die in alle lidstaten moet worden verzekerd, en verzoekt de Commissie om de 
vooruitgang op dit vlak te bewaken en te bevorderen;

27. moedigt de Commissie en de lidstaten in het kader van het beleid van de Commissie voor 
mediageletterdheid aan om voldoende aandacht te besteden aan het belang van 
mediaonderwijs, dat burgers de vaardigheden moet aanleren om de voortdurend toenemende 
hoeveelheid informatie kritisch te interpreteren en te selecteren.
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