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Normenstelling voor de mediavrijheid

Uw rapporteur stelt voor om werk te maken van de volgende vraagstukken om vorderingen te 
kunnen maken op het vlak van mediavrijheid en -pluralisme in Europa: 

a) deskundigheid bundelen op het vlak van mediavrijheid en -pluralisme in de EU: er 
moet een breed debat worden aangegaan met burgers, belanghebbenden, instellingen, de Raad 
van Europa, de OVSE, enz. om de concrete situatie in de EU en de lidstaten onder de loep te 
nemen, eventuele problemen vast te stellen en oplossingen aan te dragen. De studies en 
aanbevelingen waaraan in het EP, de Commissie, de HLG, enz. gewerkt wordt, zullen 
bijzonder relevant blijken voor het nemen van sterk onderbouwde beslissingen.

b) de normen uit de zogenaamde “zachte wetgeving” identificeren en consolideren die 
internationaal en op Europees niveau zijn uitgewerkt, in de Raad van Europa (Raad van 
Ministers, Parlementaire Vergadering, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de 
Commissaris voor de Mensenrechten, de Commissie van Venetië), de OVSE en haar 
vertegenwoordiger voor mediavrijheid, de speciale rapporteur voor mediavrijheid van de VN, 
UNESCO, enz. Deze organen hebben zich intensief beziggehouden met democratie en 
vrijheid en pluralisme van de media en er bestaat reeds een gemeenschappelijke reeks 
normen, die door de lidstaten van de EU moet worden toegepast.

c) de monitoring van de normen en de situatie op het vlak van mediavrijheid in de EU 
en de lidstaten verzekeren: de toepassing van deze normen voor de vrijheid van de media 
moet gemonitord worden, om bedreigingen voor de mediavrijheid te identificeren en naar 
oplossingen te zoeken wanneer deze bedreigingen zich voordoen. Het Bureau voor de 
grondrechten zou, zoals eerder al verzocht werd door de LIBE-commissie van het EP, een 
mandaat kunnen krijgen om deze monitoring van de normen en van de situatie op het vlak van 
mediavrijheid in de EU en haar lidstaten uit te voeren. De indicatoren die in internationale 
studies zijn uitgewerkt, zouden gebruikt kunnen worden als basis voor deze monitoring, die 
uitgevoerd moet worden in samenspraak met ngo’s en belanghebbenden, om zo een 
vroegtijdig waarschuwingssysteem tot stand te brengen. De Commissie, de Raad en het EP 
zouden dan de nodige initiatieven kunnen nemen om bedreigingen voor de mediavrijheid het 
hoofd te bieden en oplossingen te bedenken.

d) bevoegdheden voor de EU op het vlak van mediavrijheid en -pluralisme: er moet 
worden verduidelijkt of de EU bevoegd is om een wetgevingsinitiatief over dit thema voor te 
stellen en goed te keuren. De juridische dienst van het EP moet om een juridisch advies 
gevraagd worden, andere instellingen zouden hetzelfde kunnen doen, en tegelijkertijd moeten 
academici en deskundigen opgeroepen worden om hun steentje bij te dragen, met name het 
Centrum voor mediapluralisme en -vrijheid van het Europees Universitair Instituut, dat zich 
reeds met dit thema bezighoudt.

e) EU-wetgevingsinitiatief, zelfreguleringsinitiatieven, interventie als 
ondersteuning: er moet een breed debat op gang gebracht worden over hoe de vrijheid van de 
media het beste beschermd kan worden. Er moet een antwoord gevonden worden op onder 
meer de volgende vragen: moet de EU voor een wetgevingsinitiatief, voor zelfregulering of 
voor “ondersteunende” interventies kiezen bij schendingen van de vrijheid en het pluralisme 
van de media in de lidstaten? Welke aspecten moeten aangepakt worden en op welke manier 
en op welk niveau moet dat gebeuren? Kan een wetgevingsinitiatief van de EU de ultieme 
oplossing vormen voor alle problemen op het vlak van mediavrijheid en -pluralisme? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat de EU-wetgeving en de nationale wetgeving er niet toe leiden 
dat regeringen nog meer politieke invloed krijgen om de media te controleren? 

f) bescherming van de mediavrijheid door nationale onafhankelijke regulerende 
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instanties, die op EU-niveau moeten samenwerken: een van de mogelijke oplossingen bestaat 
erin de AVMD-richtlijn (Richtlijn audiovisuele mediadiensten) te herzien om de status van 
de regulerende instanties in de lidstaten en hun samenwerking op EU-niveau te 
harmoniseren – onder meer door artikel 29 inzake het contactcomité en artikel 30 inzake de 
samenwerking tussen de regulerende instanties van de lidstaten te herzien – door ervoor te 
zorgen  dat zij onafhankelijk, onpartijdig en transparant zijn, zowel wat het 
besluitvormingsproces als wat de uitoefening van hun bevoegdheden en het monitoringproces 
betreft. De pers, de online pers en radio-omroepen vallen momenteel niet onder de AVMD-
richtlijn. Deze lacune moet, voor zover dat mogelijk is, opgevuld worden. 

g) specifieke vraagstukken: in het verslag zal ook gekeken worden naar een aantal 
thema’s die belangrijk zijn voor de vrijheid van de media, zoals: de bescherming van de 
onafhankelijkheid van journalisten tegen druk van binnenuit, van redacteurs of eigenaren, en 
van buitenaf, vanuit de politiek of andere belangengroepen. Bescherming tegen bedreigingen 
en geweld is eveneens van fundamenteel belang, aangezien onderzoeksjournalisten vaak 
bedreigd worden vanwege hun activiteiten (door de georganiseerde criminaliteit, economische 
grootmachten, enz.).  Journalisten moeten recht hebben op toegang tot documenten en 
informatie en hun bronnen moeten beschermd worden, met inbegrip van whistle-blowers; in 
die context moet het model van de IJslandse initiatiefwet inzake moderne media geanalyseerd 
worden.  Openbare omroepen moeten gevrijwaard blijven van politieke inmenging op het vlak 
van redactionele onafhankelijkheid, aanwerving van personeel en financiering, en moeten 
kwaliteitsvolle informatie te verschaffen en toegang bieden aan uiteenlopende 
belanghebbenden. Er moeten specifieke voorschriften worden toegepast op politieke 
informatie, om, met name bij verkiezingen en referenda, alle politieke kandidaten, 
standpunten en meningen op een eerlijke manier aan bod te laten komen, opdat burgers een 
eigen mening kunnen vormen zonder daarbij beïnvloed te worden door een dominante macht 
die de publieke opinie bepaalt. Er moet oog komen voor de specifieke kenmerken van de 
nieuwe media (internet, blogs, enz.) en registratiepraktijken waarmee disproportionele lasten 
worden gecrëerd moeten worden vermeden.   Ethische journalistiek moet bevorderd worden 
door te garanderen dat de media het niet-discriminatiebeginsel naleven en zich onthouden van 
racisme, xenofobie, homofobie, zigeunerhaat en seksisme, door informatie omtrent 
gewelddadige gebeurtenissen op een passende manier te verwerken en de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming te eerbiedigen. Het EU-beleid inzake fusies en 
mediapluralisme, media-eigendom en de concentratie van de media, de transparantie van 
media-eigendom en belangenvermenging moeten eveneens aangepakt worden in de context 
van de bijdrage die zij kunnen leveren tot het garanderen van mediavrijheid en -pluralisme.

Conclusie

Uw rapporteur is voornemens van het verslag dat zij moet opstellen een belangrijk instrument 
te maken op basis waarvan het EP kan deelnemen aan het ruimere debat omtrent 
mediavrijheid en kan bijdragen tot de bescherming en de bevordering van de grondrechten in 
de EU, en met name de vrijheid van meningsuiting, van mening en van informatie en de 
vrijheid en het pluralisme van de media. In dat opzicht is het belangrijk dat er voldoende tijd 
wordt uitgetrokken voor een breed debat en dat de kalender van de verslagen wordt aangepast 
om voldoende rekening te kunnen houden met de toekomstige EP-studie van het Instituut 
voor de Europese mediawetgeving van Saarbrücken/Brussel over "het recht van de burgers op 
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informatie: wetgeving en beleid in de EU en de lidstaten"1, de aanbevelingen van de HLG 
van de Commissie en de follow-upbesluiten van de Commissie.  Uw rapporteur stelt tevens 
voor om in de herfst een hoorzitting te organiseren omtrent mediavrijheid en -pluralisme, om 
te kunnen putten uit bijdragen van deskundigen, belanghebbenden, ngo's, instellingen en 
burgers en om nuttige suggesties te kunnen opnemen in het verslag. 

                                               
1 De studie wordt gepubliceerd als aanvulling op de in 2004 door het Europees Instituut voor 
de Media van Düsseldorf/Parijs gepubliceerde studie over de informatieverstrekking aan 
burgers in de EU: verplichtingen voor de media en de instellingen ten aanzien van het recht 
van de burgers op volledige en objectieve informatie”.


