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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Handvest EU: Vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de 
gehele EU
(2011/2246(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, artikel 19 van 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen,

– gezien artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de jurisprudentie 
van het Europees Hof voor de rechten van de mens, de verklaringen, aanbevelingen en 
resoluties van de Raad van Ministers en de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa, en de documenten van de Commissie van Venetië en de Commissaris voor de 
Mensenrechten inzake de vrijheid van meningsuiting, informatie en media,

– gezien artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de EU, de artikelen 2, 7 en 9 
tot en met 12 van het VEU, de verdragsartikelen met betrekking tot de vrijheid van 
vestiging, het vrij verrichten van diensten, het vrij verkeer van personen en goederen, 
concurrentie en staatssteun, en artikel 167 van het VWEU (cultuur),

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)1,

– gezien het werkdocument van de Commissiediensten over pluriformiteit van de media in 
de EU-lidstaten (SEC(2007)0032),

– gezien de oprichting door de Commissie van een groep op hoog niveau inzake vrijheid en 
pluriformiteit van de media,

– gezien de resoluties van 20 november 2002 over mediaconcentratie2, van 4 september 
2003 over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2002)3, van 4 september 
2003 over "televisie zonder grenzen"4, van 6 september 2005 over de toepassing van de 
artikelen 4 en 5 van Richtlijn 89/552/EEG ("Televisie zonder grenzen"), zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 97/36/EG, voor de periode 2001-20025, van 22 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)6, van 25 september 2008 over 

                                               
1 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
2 PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 205.
3 PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 412.
4 PB C 76 E van 25.3.2004, blz.453.
5 PB C 193 E van 17.8.2006, blz. 117.
6 PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 1026.
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concentratie en pluriformiteit in de media in de Europese Unie1, en van 10 maart 2011 
over de mediawet in Hongarije2,

– gezien het werk inzake mediavrijheid van de OVSE, en in het bijzonder van de 
Vertegenwoordiger voor mediavrijheid, en de relevante verslagen,

– gezien de verslagen van ngo's over de media, bijvoorbeeld die van Verslaggevers zonder 
Grenzen (persvrijheidsindex) en van de organisatie Freedom House (verslagen over 
persvrijheid),

– gezien de studies naar mediagerelateerde kwesties, gepubliceerd door het Parlement3 en 
het Centrum voor pluriformiteit en vrijheid van de media van het Europees Universitair 
Instituut4,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de media een belangrijke rol spelen in de democratie als 'publieke 
waakhond', omdat zij burgers in staat stellen hun recht op informatie uit te oefenen, de 
acties en de beslissingen van machtshebbers te controleren en te beoordelen, in het 
bijzonder bij de verkiezingen;

B. overwegende dat de grondrechten van burgers op vrijheid van meningsuiting en 
informatie enkel kunnen worden gewaarborgd door mediavrijheid en pluriformiteit, 
waarbij de journalisten en de media hun rechten en plichten uitoefenen om de burgers te 
informeren over gebeurtenissen en beslissingen van publiek belang;

C. overwegende dat ngo's, verenigingen die toezicht houden op de mediavrijheid, de Raad 
van Europa en de OVSE, evenals onderzoeken en resoluties van het EP, melding hebben 
gemaakt van en hebben gewaarschuwd voor de bedreiging van de media door de 
regeringen, onder meer in de Europese Unie5;

D. overwegende dat de Raad van Europa en de OVSE tegemoet komen aan de menselijke en 
democratische dimensie van communicatie door middel van gedetailleerde verklaringen, 
resoluties, aanbevelingen, adviezen en verslagen over mediavrijheid, pluriformiteit en 
concentratie, en op deze manier voorzien in een aanzienlijke hoeveelheid 

                                               
1 PB C 8 E van 14.1.2010, blz. 75.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0094.
3 ‘The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States’, juni 2012, beschikbaar 
op http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
4 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
5 Deze bevatten rechtstreekse en onrechtstreekse politieke controle en beïnvloeding van de media en 
controleorganen van de media, het verbieden of beperken van de markttoegang van sommige mediakanalen via 
omroeplicenties en -vergunningen, het verkeerd gebruik en misbruik van de regels inzake nationale en militaire 
veiligheid en de openbare orde of zedelijkheid, teneinde documenten en informatie te censureren en de toegang 
hiertoe te belemmeren, schending van het beginsel van de vertrouwelijkheid van bronnen, het ontbreken van 
wetgeving over mediaconcentratie en belangenconflicten en het gebruik van reclame om het redactioneel profiel 
te beïnvloeden.
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gemeenschappelijke pan-Europese minimumnormen op dit gebied;

E. overwegende dat de Europese Unie zich ertoe heeft verbonden de pluriformiteit van de 
media te beschermen als een hoeksteen voor het recht op informatie en vrijheid van 
meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten;

F. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft geuit over 
mediavrijheid, pluriformiteit en concentratie en de Commissie heeft gevraagd passende 
maatregelen te treffen, met inbegrip van een wetgevingsinitiatief over deze kwestie;

G. overwegende dat de Commissie op 16 januari 2007 een 'driestappenplan' heeft opgestart, 
dat een werkdocument van de diensten van de Commissie omvat over pluriformiteit van 
de media, een onafhankelijke studie naar de pluriformiteit van de media in de EU-
lidstaten, met indicatoren voor de beoordeling van de pluriformiteit van de media in de 
EU-lidstaten (in 2007), en een mededeling van de Commissie over de indicatoren voor de 
pluriformiteit van de media in de EU-lidstaten (in 2008), gevolgd door een openbare 
raadpleging1; 

H. overwegende dat deze aanpak door de Commissie werd beëindigd, aangezien de 
mededeling noch de openbare raadpleging ooit hebben plaatsgevonden;

I. overwegende dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het Handvest 
van de grondrechten bindend is geworden; overwegende dat het Handvest het eerste 
internationale document is, dat stelt dat 'de vrijheid en de pluriformiteit van de media 
moeten worden geëerbiedigd' (artikel 11, lid 2); overwegende dat de Verdragen de EU een 
mandaat en de bevoegdheden verschaffen om ervoor te zorgen dat de grondrechten in de 
Europese Unie worden gewaarborgd, met name op grond van de artikelen 2 en 7 van het 
VEU;

J. overwegende dat de lidstaten de taak hebben om de vrijheid van mening, de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van informatie en de media te beschermen, aangezien deze 
beginselen ook in hun grondwetten en wetgeving worden gewaarborgd; overwegende dat 
indien deze vrijheden serieus worden bedreigd of worden geschonden in een lidstaat, de 
Europese Unie moet interveniëren op grond van de Verdragen en het Handvest om de 
Europese democratische en pluralistische orde en de grondrechten te beschermen;

K. overwegende dat de EU beschikt over bevoegdheden inzake mediagerelateerde kwesties, 
zoals de interne markt, audiovisueel beleid, concurrentie, telecommunicatie, 
overheidssubsidies, verplichtingen op het gebied van openbare dienstverlening en 
grondrechten; overwegende dat het Parlement heeft bepaald dat essentiële 
minimumnormen moeten worden gedefinieerd om de vrijheid van informatie en een 
geschikt niveau van mediapluriformiteit en onafhankelijke media governance2 te 
verzekeren, te waarborgen en te bevorderen, overwegende dat de Commissie het Centrum 
voor pluriformiteit en vrijheid van de media van het Europees Universitair Instituut de 
opdracht heeft gegeven een analyse uit te voeren met betrekking tot de reikwijdte van de 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Zie paragraaf 6 van de Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2011 over de mediawet in 
Hongarije (P7_TA(2011)0094).



PE496.665v01-00 6/8 PR\914699NL.doc

NL

Europese bevoegdheden op het gebied van mediavrijheid;

L. overwegende dat er bezorgdheid ontstaat over de uitdagingen waar de openbare omroepen 
voor komen te staan, zoals redactionele onafhankelijkheid, personeelswerving, 
pluriformiteit, neutraliteit en kwaliteit van informatie, toegang en financiering, als gevolg 
van ongeoorloofde politieke en financiële interventie, en van de economische crisis;

M. overwegende dat de private media geconfronteerd worden met een groeiende 
binnenlandse, maar ook grensoverschrijdende concentratie, waarbij mediaconglomeraten 
hun producten in verschillende landen aanbieden, intra-Europese media-investeringen 
toenemen, en niet-Europese investeerders en media een groeiende invloed uitoefenen in 
Europa;

1. roept de lidstaten en de Europese Unie op om de grondrechten op vrijheid van 
meningsuiting en informatie en vrijheid van media en pluriformiteit te respecteren, te 
waarborgen, te beschermen en te bevorderen, en derhalve af te zien van de aanwending en 
ontwikkeling van mechanismen die een bedreiging vormen voor de vrijheid van de media, 
zoals het uitoefenen van onrechtmatige en politieke invloed, politieke controle en het 
censureren van de media;

2. roept op tot het ontwerpen van transparante procedures en mechanismen voor de selectie 
en benoeming van mediadirecteuren, bestuursraden, mediaraden en regulerende instanties 
op grond van verdiensten en onbetwistbare ervaring, die professionaliteit, integriteit, 
onafhankelijkheid, consensus binnen het politieke en sociale spectrum en continuïteit 
garanderen in plaats van politieke of partijgebonden criteria in het kader van een 
verdorven systeem dat verband houdt met de resultaten van de verkiezingen of de wil van 
de machtshebbers;

3. benadrukt dat de pluriformiteit van de media een hoeksteen vormt voor mediavrijheid, met 
betrekking tot het verzekeren van de diversiteit van de media, de toegang voor 
verschillende sociale en politieke actoren, meningen en standpunten (inclusief die van 
ngo's, burgerverenigingen, minderheden, enz.) en het bieden van een breed spectrum aan 
meningen;

4. wijst op de belangrijke rol van de publieke media, die worden gefinancierd door de 
burgers van de lidstaten, en wijst verder op hun institutionele verplichtingen om uiterst 
kwaliteitsvolle, accurate en betrouwbare informatie te verschaffen; benadrukt dat de 
private media overeenkomstige verplichtingen hebben met betrekking tot informatie, met 
name informatie van institutionele en politieke aard, in het bijzonder over verkiezingen, 
referenda, enz.;

5. benadrukt dat maatregelen ter controle van de toegang van mediakanalen tot de markt via 
omroeplicenties en -vergunningen, regels voor de bescherming van de staatsveiligheid en 
de nationale en militaire veiligheid en openbare orde en regels voor de bescherming van 
zedelijkheid en kinderen, niet mogen worden misbruikt om politieke controle en censuur 
uit te oefenen op de media en de grondrechten van burgers om geïnformeerd te worden 
over kwesties van publiek belang te beperken; waarschuwt dat de media niet mogen 
worden bedreigd door de invloed van specifieke belangengroepen, economische actoren 
of religieuze groeperingen;
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6. gelooft dat media-eigendom en het bestuur van de media transparant en niet 
geconcentreerd moeten zijn; roept de Commissie en de lidstaten op om de concurrentie te 
verzekeren teneinde dominante posities aan te pakken en te voorkomen en de toegang 
voor nieuwkomers op de markt te garanderen; vraagt regels op te stellen om die 
belangenconflicten op een correcte manier aan te pakken en op te lossen; benadrukt dat 
reclame en sponsoring van invloed kunnen zijn op het redactioneel profiel van media;

7. benadrukt het belang van de bescherming van de onafhankelijkheid van journalisten tegen 
interne druk, van redacteurs of eigenaren, en tegen externe druk, vanuit de politiek, 
economische of andere belangengroepen; benadrukt dat het recht op toegang tot 
documenten en informatie fundamenteel is en dringt aan op een volledige bescherming 
van het beginsel van de vertrouwelijkheid van bronnen en de strikte toepassing van de 
jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens op dit gebied, inclusief 
met betrekking tot klokkenluiders; dringt aan op de bescherming van journalisten tegen 
bedreigingen en geweld, aangezien onderzoeksjournalisten vaak worden bedreigd 
vanwege hun activiteiten; benadrukt de behoefte aan ondersteuning en bevordering van de 
onderzoeksjournalistiek en de ethische journalistiek in de media door de ontwikkeling van 
een beroepscode en passende beroepsprocedures; 

8. benadrukt dat er voorschriften moeten worden opgesteld met betrekking tot politieke 
informatie in de audiovisuele media, 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;

9. benadrukt het belang van het toezicht op de mediavrijheid in Europa en het jaarlijks 
rapporteren over deze kwestie, op grond van de gedetailleerde normen die door de Raad 
van Europa en de OVSE werden opgesteld en de op risico gebaseerde analytische aanpak 
en de indicatoren die ontwikkeld zijn door de onafhankelijke studie, die is opgezet door de 
Commissie, in samenwerking met ngo's, belanghebbenden en experts; gelooft dat de 
Commissie, het Bureau voor de grondrechten en/of het Centrum voor pluriformiteit en 
vrijheid van de media van het Europees Universitair Instituut deze taak op zich moeten 
nemen;

10. vraagt de Commissie om samenwerking en coördinatie van de media op EU-niveau te 
institutionaliseren, bijvoorbeeld door het oprichten van een Europese groep van 
regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten, en om de status van de 
regulerende instanties te harmoniseren, rekening houdend met de artikelen 29 en 30 van 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten, door ervoor te zorgen dat ze onafhankelijk, 
onpartijdig en transparant zijn, zowel wat het besluitvormingsproces als wat de 
uitoefening van hun bevoegdheden en het monitoringproces betreft, en dat ze over 
passende sanctiebevoegdheden beschikken zodat hun beslissingen ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd;

11. vraagt de Commissie en de lidstaten passende en tijdige maatregelen te nemen met 
betrekking tot de bezorgdheid over de vrijheid van meningsuiting, informatie, 
mediavrijheid en pluriformiteit in de EU en haar lidstaten;

12. vraagt de Commissie en de lidstaten transparantie ten aanzien van media-eigendom te 
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verzekeren en na te gaan in welke mate overheidsmiddelen op een efficiënte manier door 
de lidstaten worden gebruikt voor de publieke media;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en de parlementen van de lidstaten, het Bureau van de grondrechten, de OVSE 
en het Comité van Ministers van de Raad van Europa, de Parlementaire Vergadering, de 
Commissie van Venetië n de Commissaris voor de Mensenrechten.


