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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat er, om desinformatie en desinformatie te bestrijden, een klimaat van 
vertrouwen in de media te herstellen en bedreigingen voor de democratie tegen te gaan, 
een alomvattende EU-strategie inzake media- en informatiegeletterdheid nodig is, die in 
samenwerking met de lidstaten en maatschappelijke organisaties wordt ontwikkeld en 
gericht is om iedereen in de EU in staat te stellen nieuwsbronnen te identificeren en 
media-inhoud kritisch te beoordelen, het verschil tussen redactionele en commerciële 
inhoud te begrijpen en het verschil tussen meningen en feiten te erkennen; is van 
mening dat de media- en maatschappelijke organisaties van cruciaal belang zijn voor de 
bevordering van mediageletterdheid en het tegengaan van de verspreiding van 
haatzaaiende taal;

2. benadrukt dat de mediavrijheid het afgelopen decennium in heel Europa snel is 
verslechterd en worstelt met tal van uitdagingen, zoals blijkt uit rechtszaken, officiële 
onderzoeken en verslagen van de EU-instellingen en niet-gouvernementele organisaties; 
is van mening dat, hoewel deze achteruitgang kan worden toegeschreven aan tal van 
juridische, politieke en economische factoren, de EU-instellingen het grondrecht op 
vrijheid en de pluriformiteit van de media moeten eerbiedigen en beschermen als een 
essentiële pijler van de democratie die verankerd is in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer te doen om desinformatie en nepnieuws 
aan te pakken die tot doel hebben het vertrouwen in de democratische pijlers van de EU 
te ondergraven, deze aan te merken als bedreiging voor de Europese Unie en haar 
lidstaten, en een passende verhoging van de financiële en personele middelen voor te 
stellen ten behoeve van de bestrijding van dit verschijnsel;

4. is ingenomen met de recente oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor de 
digitale media, een platform dat tot doel heeft een netwerk van factcheckers en 
onderzoekers op te zetten en mediaberoepsbeoefenaren, docenten en burgers te voorzien 
van informatie die hen moet helpen om nepnieuws beter te duiden; vertrouwt erop dat 
het waarnemingscentrum zal bijdragen tot het verzamelen van optimale praktijken en 
zal helpen om programma’s ter bevordering van de mediageletterdheid aan te passen 
aan de nieuwste inzichten; verzoekt dat informatie in verband met de openbare 
veiligheid op duidelijke en eenvoudige wijze wordt gepresenteerd, onder meer in 
toegankelijke en bruikbare vormen ten behoeve van personen met een beperking;

5. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met de lidstaten, kandidaat-lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om onderwijsprogramma’s over informatie-, media- en 
datageletterdheid en kennis van algoritmes te ontwikkelen en iedereen die in die landen 
woont te bereiken via formeel, niet-formeel en informeel onderwijs, en leven lang leren; 
is van mening dat journalisten ook toegang moeten hebben tot passende scholing en dat 
dit kan worden bereikt door scholing op de werkplek en door scholen voor de 
journalistiek aangeboden opleidingen; is van mening dat het geactualiseerde actieplan 
voor digitaal onderwijs kan helpen om de benodigde voorwaarden te scheppen voor 
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deze initiatieven, zolang mediageletterdheid tot de prioriteiten behoort;

6. pleit ervoor mediageletterdheid te stroomlijnen en te integreren in andere EU-
programma’s die onderwijs en media steunen als instrument voor inclusie en voor het 
aanmoedigen van personen om hun kritisch denkvermogen te ontwikkelen;

7. benadrukt het belang om de pluriformiteit van online- en offlinemedia te waarborgen, 
die momenteel ernstig wordt bedreigd door de buitensporige concentratie van media-
eigendom, en wijst erop dat dit op zijn beurt kan leiden tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om politieke, sociale en commerciële 
doelstellingen na te streven en een bedreiging vormen voor de democratische 
concurrentie, ook op lokaal en regionaal niveau; dringt aan op een gelijk speelveld en 
rechtszekerheid om de kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie te waarborgen en erkent dat overheidsinstanties zowel de plicht hebben de 
vrijheid van meningsuiting niet te beperken als de positieve verplichting om een 
juridisch en beleidskader vast te stellen dat de ontwikkeling van vrije en pluralistische 
media bevordert; wijst op de noodzaak van transparantie wat betreft de eigendom en de 
financiering van de media en bevestigt dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk 
moet zijn voor het grote publiek om een klimaat van vertrouwen in de media te 
bevorderen;

8. onderstreept dat mediaprofessionals en kunstenaars dikwijls onder precaire 
omstandigheden moeten werken wat contracten, loon en sociale zekerheid betreft, 
waardoor zij hun werk niet effectief kunnen verrichten, hetgeen weer de vrijheid en het 
pluralisme van de media belemmert; vraagt de Commissie nauw samen te werken met 
de lidstaten om de status en werkomstandigheden van kunstenaars te verbeteren;

9. is van mening dat een niet-discriminerende, alomvattende en evenwichtige 
berichtgeving in de media van essentieel belang is voor een vrije en goed geïnformeerde 
samenleving in Europa; verzoekt de Commissie en de lidstaten een inclusieve 
mediaomgeving te bevorderen waarin gendergelijkheid wordt geëerbiedigd, 
minderheidsgroepen, migranten en vluchtelingen, alsook leden van de LGBTI+-
gemeenschappen en mensen met een handicap, creatieve en besluitvormingsposities 
bekleden, en meertalige en vrij toegankelijke mediaprojecten te steunen, wat op zijn 
beurt zou bijdragen aan het terugdringen van stereotypen in de media;

10. is van mening dat in de strijd tegen desinformatie en desinformatie de kernbeginselen 
van toegang tot informatie en met name de vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand moeten hebben binnen een raamwerk van 
nauwkeurigheid, onafhankelijkheid, billijkheid, vertrouwelijkheid, menselijkheid, 
verantwoordingsplicht en transparantie; maakt zich bezorgd over gevallen waarin 
regeringen de mediavrijheid, waaronder de artistieke vrijheid, uithollen, zogenaamd om 
desinformatie te bestrijden; erkent het recht op artistieke vrijheid en onderkent dat 
hieraan bijzondere aandacht dient te worden besteed binnen het bredere kader van de 
grondrechten en de vrijheid van meningsuiting; benadrukt de noodzaak om de vrijheid 
van artistieke expressie op te nemen in de specifieke doelstellingen van Creatief Europa 
2021-2027;

11. is van mening dat een toekomstig EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de 
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grondrechten mediavrijheid, waaronder artistieke vrijheid, moet garanderen als een 
essentiële pijler van democratische systemen;

12. herinnert eraan dat de ruggengraat van elke democratie wordt gevormd door 
onafhankelijke, onpartijdige, professionele en verantwoordelijke media die tot doel 
hebben te informeren en debat te stimuleren; benadrukt dat de nationale, regionale en de 
lokale media, en met name de publieke media, een belangrijke verantwoordelijkheid 
hebben om het publieke belang te dienen, en de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid van onze samenlevingen voldoende te weerspiegelen en de 
burgers uitgebreid te informeren over alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van onafhankelijke en feitelijke berichtgeving over het 
beleid en de aangelegenheden van de EU; merkt op dat in sommige lidstaten deze 
diversiteit onvoldoende aan bod komt en dat de media geen toereikende en feitelijke 
informatie verschaffen over het beleid van de EU; dringt erop aan hier verbetering in te 
brengen;

13. verzoekt de Commissie om, in nauwe samenwerking met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties, een alomvattende sectorspecifieke strategie te 
ontwikkelen die een billijke toegang tot betrouwbare informatiebronnen waarborgt, en 
steun te verlenen voor de versterking van onafhankelijke media en 
kwaliteitsjournalistiek, onder meer door lokale nieuwsecosystemen nieuw leven in te 
blazen; benadrukt dat deze strategie zal helpen om de verspreiding van desinformatie en 
misleidende informatie doeltreffend aan te pakken, ook tijdens verkiezingscampagnes;

14. benadrukt dat de nieuwsmedia een essentieel openbaar goed vormen die individuen 
instaat stellen weloverwogen beslissingen kunnen nemen; beklemtoont derhalve dat 
toegang tot informatie en kwaliteitsjournalistiek van het allergrootste belang is voor de 
democratie; wijst nogmaals op het belang om de bescherming van journalisten en 
journalistieke bronnen te waarborgen; verzoekt de Commissie studies en cursussen over 
onafhankelijke journalistiek op te nemen in passende door de EU gefinancierde 
projecten en programma’s;

15. is van mening dat overheidsinterventies of commerciële druk op het redactionele beleid 
de vrije journalistiek en het democratische debat ondermijnen; gaat ervan uit dat het 
waarborgen van de mediavrijheid en, onder bepaalde voorwaarden, het aanvaarden van 
redactionele verantwoordelijkheid ook gelden voor de informatievoorziening en de 
uitzending van programma's op grote platforms, al dan niet door gebruikers; benadrukt 
dat het noodzakelijk is dat de autoriteiten beter samenwerken met de onlineplatforms 
om haatzaaiende taal aan te pakken; herinnert eraan dat in de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten regels zijn vastgesteld met betrekking tot haatzaaiende uitlatingen, de 
bescherming van minderjarigen, de onafhankelijkheid van nationale regelgevende 
instanties voor de media, transparantie, verplichtingen inzake mediageletterdheid en het 
plaatsen van advertenties; is van mening dat de omzetting en naleving van de richtlijn 
transparant moet gebeuren, geëvalueerd moeten worden en erop gericht moeten zijn de 
vrijheid van de media op de lange termijn te waarborgen;

16. is zeer verontrust over de situatie in sommige lidstaten waar mediawetten zijn ingevoerd 
die grotere politieke bemoeienis toelaten, wat ertoe leidt dat de publieke en private 
media zich gedwongen zien het onpartijdigheidsbeginsel te laten varen, hetgeen blijkt 
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uit onder meer gegevens van de wereldindex voor persvrijheid van Verslaggevers 
zonder Grenzen voor het jaar 2020;

17. roept de lidstaten op de persoonlijke veiligheid van journalisten en met name 
onderzoeksjournalisten te vergroten; benadrukt dat klokkenluiden onlosmakelijk deel 
uitmaakt van onderzoeksjournalistiek; merkt op dat journalisten, wanneer zij handelen 
in het algemeen belang, rechtsbescherming dienen te genieten in plaats van gerechtelijk 
te worden vervolgd; benadrukt dat daden van agressie, waaronder online intimidatie van 
journalisten, de vrijheid van meningsuiting in gevaar brengen; onderstreept hoe 
belangrijk de bescherming van journalistieke bronnen is; roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat hun rechtskader en rechtshandhavingspraktijk steun, hulp en bescherming 
bieden aan journalisten en mediaprofessionals; verzoekt de Commissie andermaal een 
richtlijn ter bestrijding van SLAPP (strategische rechtszaken tegen publieke participatie) 
voor te stellen, 

18. roept de lidstaten en mediaorganisaties op ervoor te zorgen dat journalisten hun werk 
volgens de hoogste normen kunnen uitvoeren door te zorgen voor een eerlijke beloning, 
goede arbeidsomstandigheden, de bescherming van journalistieke bronnen, redactionele 
ondersteuning van journalistiek onderzoek, onafhankelijk redactioneel werk, met 
permanente kwaliteitsscholing voor zowel contractuele als freelancemediaprofessionals, 
als voorwaarden voor evenwichtige, op feiten gebaseerde verslaggeving;

19. verzoekt de Commissie haar directe en indirecte steun voor kwaliteitsjournalistiek en 
onafhankelijke mediaorganisaties te vergroten door te zorgen voor een 
zakelijkheidsbeginsel (arm’s length-beginsel); wijst erop dat de media al ruim voor de 
COVID-19-crisis worstelden met stelselmatig marktfalen dat kwaliteitsjournalistiek 
belemmert, met name op kleinere markten, waaronder lokale en regionale 
mediamarkten; is van mening dat aanvullende steun die tijdens de COVID-19-crisis 
wordt geboden, moet worden gericht op de mediasector, aangezien toegang tot 
informatie een essentieel onderdeel is van de strijd tegen de pandemie;

20. is van oordeel dat de verstorende effecten van de bedrijfsmodellen van dominante 
onlineplatforms die ertoe hebben bijgedragen dat publiek en reclame vooral naar het 
internet verschuiven, alleen kunnen worden getemperd door de juiste omgeving en een 
gelijk speelveld te scheppen; benadrukt dat op het internet steeds vaker gebruik gemaakt 
wordt van microgerichte reclame en dat de opbrengsten daarvan steeds meer tot 
handelswaar worden, iets wat met name ten goede komt aan onlineplatforms, waardoor 
mediadiensten zich genoodzaakt zien met een nieuw en innovatief aanbod te komen; 
wijst erop dat het juiste kader onder meer betekent dat de online-omgeving op dezelfde 
wijze wordt behandeld als de offline-omgeving, ook op het gebied van reclame en 
belastingen; benadrukt het belang van modernisering van het mededingingsrecht van de 
EU en wijst erop dat onlineplatforms meer verantwoordelijkheden moeten krijgen en 
dat het aansprakelijkheidskader daarvoor moet worden geactualiseerd; is van mening 
dat onlineplatforms die optreden als poortwachters ervoor moeten zorgen dat 
betrouwbare hoogwaardige media-inhoud gemakkelijk toegankelijk is en niet wordt 
ondermijnd; is van mening dat door deze platforms genomen maatregelen afgestemd 
moeten worden op de desbetreffende markten, en de nationale taalwetten en regionale 
talen in acht genomen moeten worden; benadrukt evenwel dat nieuwe verplichtingen en 
de praktische uitvoering daarvan in verhouding moeten staan en rekening moeten 
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houden met het marktaandeel en financiële draagkracht van de betreffende leveranciers 
teneinde bij te dragen aan een gelijker speelveld en de concurrentie te bevorderen in 
plaats van deze te verstikken;

21. wijst op het belang van lokale mediastructuren voor de bevordering, productie en 
verspreiding van informatie en feiten in verband met lokale kunst- en 
cultuurmanifestaties voor en door minderheden; beschouwt deze als een belangrijk 
instrument voor de handhaving van de pluriformiteit van de media en een multiculturele 
omgeving in Europa; is van mening dat lokale gemeenschapsmediakanalen ook als 
belanghebbenden moeten worden betrokken bij EU-programma’s ter bevordering van 
journalistiek en mediageletterdheid, en verzoekt de lidstaten hen passende 
ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat zij hun educatieve en culturele rol 
vervullen;

22. erkent de rol van het internet als de nieuwe digitale gemeenschappelijke informatiebron, 
die mensen nieuwe mogelijkheden biedt voor participatie, discussie, meningsvorming 
en informatie-uitwisseling; herinnert eraan dat beslissingen van mediaplatforms (bijv. 
met betrekking tot de normen voor hun gemeenschappen of aanbevelingsalgoritmen) 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, 
het recht om onpartijdig te worden geïnformeerd, mediavrijheid, pluriformiteit en 
democratie; roept de EU op te waarborgen dat platforms de grondrechten en de vrijheid 
van meningsuiting eerbiedigen;

23. benadrukt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat publieke media vrij zijn van 
censuur en politieke beïnvloeding, aangezien zij de plicht hebben pluralistisch te zijn en 
het publiek te informeren, waarbij rekening wordt gehouden met de culturele en 
politieke diversiteit; dringt er bij de regeringen van de lidstaten op aan zich niet in te 
mengen in redactionele beslissingen;

24. herinnert aan de conclusies van de Raad van 2018 over het versterken van Europese 
inhoud in de digitale economie, waarin het belang van media “en andere culturele en 
creatieve sectoren” die inhoud produceren wordt onderkend als “essentiële pijlers van 
de sociale en economische ontwikkeling van Europa”.
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