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Amendement 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. benadrukt dat de nieuwsmedia een 
essentieel openbaar goed vormen 
waarmee de machthebbers ter 
verantwoording kunnen worden geroepen 
en individuen weloverwogen beslissingen 
kunnen nemen; beklemtoont derhalve dat 
het van het allergrootste belang is dat 
mensen toegang hebben tot informatie en 
kwaliteitsjournalistiek; is van mening dat, 
met het oog op de bestrijding van 
desinformatie en politieke propaganda, het 
versterken van het vertrouwen in de media 
en het tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
sectorspecifieke, alomvattende strategie 
nodig is die zorgt voor gelijke toegang tot 
betrouwbare informatiebronnen, die 
onafhankelijke media en 
kwaliteitsjournalistiek ondersteunt en 
versterkt, waarbij lokale 
nieuwsecosystemen nieuw leven wordt 
ingeblazen, en die de media- en 
informatiegeletterdheid verbetert die 
bedoeld is om burgers in staat te stellen de 
identiteit van nieuwsbronnen te 
achterhalen, media-inhoud kritisch te 
beoordelen, het verschil tussen 
redactionele en commerciële inhoud te 
begrijpen, en het verschil tussen mening en 
feit te erkennen;

Or. en

Amendement 2
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is ter 
bevordering op scholen en in de rest van 
de publieke ruimte van de vrijheid van 
meningsuiting in de media en de 
informatievoorziening, om burgers en 
media in staat te stellen inhoud kritisch te 
beoordelen en het verschil tussen mening 
en feit te erkennen;

Or. fr

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie, 
misleidende informatie en desinformatie, 
het herstellen van een klimaat van 
vertrouwen in de media en het tegengaan 
van bedreigingen van de democratie, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

Or. en

Amendement 4
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende EU-strategie nodig is, die 
bedoeld is om burgers in staat te stellen 
media-inhoud kritisch te beoordelen en het 
verschil tussen mening en feit te erkennen; 
verzoekt de Europese Commissie derhalve 
in nauwe samenwerking met de lidstaten 
en maatschappelijke organisaties een 
dergelijke strategie uit te werken;

Or. en

Amendement 5
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feiten te erkennen; 
herinnert er in dit verband aan dat 
onafhankelijke, pluriforme media op basis 
van de vrijheid van informatie en 
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meningsuiting van vitaal belang zijn voor 
het functioneren van de democratie;

Or. en

Amendement 6
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen; wijst 
erop dat er een strategie moet worden 
uitgewerkt om de betrouwbaarheid van 
nieuws en informatie tijdens 
verkiezingscampagnes te garanderen; is 
van mening dat de kwaliteitsjournalistiek 
als gevolg van de veranderende 
financieringsmodellen in zwaar weer is 
geraakt, aangezien de vervanging van 
geschoolde journalisten door goedkopere 
freelancers de huidige 
kwaliteitsjournalistiek voor problemen 
stelt; onderstreept dat meer de nadruk 
moet worden gelegd op de redactionele 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van zowel traditionele 
als nieuwe media; pleit voor de strenge 
uitvoering van het mededingingsrecht op 
de digitale markt en toepassing ervan op 
onlineplatforms;
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Or. en

Amendement 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

1. is van mening dat, met het oog op 
de bestrijding van desinformatie en 
nepnieuws, het herstellen van een klimaat 
van vertrouwen in de media en het 
tegengaan van bedreigingen van 
democratische politieke processen, een 
alomvattende strategie nodig is, onder 
meer op basis van media-, internet- en 
informatiegeletterdheid, die bedoeld is om 
burgers in staat te stellen media-inhoud 
kritisch te beoordelen en het verschil 
tussen mening en feit te erkennen;

Or. de

Amendement 8
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de mediavrijheid het 
afgelopen decennium in heel Europa 
sterk is verslechterd en worstelt met tal 
van uitdagingen, zoals blijkt uit 
rechtszaken, officiële onderzoeken en 
verslagen van de Europese instellingen en 
niet-gouvernementele organisaties; is van 
mening dat, hoewel deze achteruitgang 
kan worden toegeschreven aan tal van 
wettelijke, politieke en economische 
factoren, de Europese instellingen de 
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grondrechten op het gebied van 
mediavrijheid en pluriformiteit moeten 
eerbiedigen en beschermen als de 
essentiële pijlers van de democratie die 
verankerd zijn in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 9
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. 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 
eenheden die desinformatie bestrijden;

Or. en

Amendement 10
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie de 
uitvoering van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten nauwlettend te volgen, 
inzonderheid met betrekking tot 
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haatzaaiende taal, de bescherming van 
minderjarigen, de onafhankelijkheid van 
nationale regelgevende instanties voor de 
media, alsook de verplichtingen inzake 
transparantie en mediageletterdheid;

Or. en

Amendement 11
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. 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 mediaspecialisten, 
docenten en burgers te voorzien van 
informatie die hen moet helpen om 
nepnieuws beter te duiden; vertrouwt erop 
dat dit nieuwe instrument zal bijdragen tot 
het verzamelen van beste 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 formaten ten 
behoeve van personen met een beperking;

Or. en

Amendement 12
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een strategie uit te werken voor 
de verbetering en de toepassing van en de 
uitoefening van toezicht op de 
mediawetgeving teneinde de verspreiding 
van desinformatie en nepnieuws 
doeltreffend aan te pakken, en 
tegelijkertijd de onafhankelijke omroepen 
te steunen, alsook de transparantie, 
geloofwaardigheid en onafhankelijkheid 
van de media en hun vrijheid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 13
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om 
gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren;

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om alle 
deelnemers aan het democratisch bestel 
bewust te maken van het belang van 
respect voor de diversiteit en de vrijheid 
van meningsuiting in de media;

Or. fr

Amendement 14
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om 
gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren;

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om een 
onderwijsaanbod over media- en 
internetgeletterdheid te ontwikkelen en 
alle burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren, en maatschappelijke 
organisaties volledig te betrekken bij 
omroep- en publiekcomités;

Or. de

Amendement 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om 
gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren;

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om op de 
behoeften toegesneden 
onderwijsprogramma’s over informatie- en 
mediageletterdheid alsook 
gegevensgeletterdheid, waaronder 
bewustmaking over algoritmen, te helpen 
ontwikkelen en alle burgers te bereiken via 
formeel, niet-formeel en informeel 
onderwijs, ook via een leven lang leren; is 
van mening dat het geactualiseerde 
actieplan voor digitaal onderwijs kan 
helpen om de benodigde voorwaarden te 
scheppen voor deze initiatieven;

Or. en

Amendement 16
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om 
gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren;

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten, 
kandidaat-lidstaten en maatschappelijke 
organisaties om algemeen begrepen 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren; is van mening dat burgers zich 
op die manier een volledig beeld moeten 
kunnen vormen van de gevolgen van 
desinformatie en het verschil tussen feit 
mening moeten kunnen erkennen, en dat 
zij zo toegang tot informatie kunnen 
krijgen en deze informatie kunnen 
beoordelen;

Or. en

Amendement 17
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten en 
maatschappelijke organisaties om 
gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers te bereiken via formeel, niet-
formeel en informeel onderwijs, en leven 
lang leren;

2. verzoekt de Commissie nauw 
samen te werken met de lidstaten, 
onafhankelijke en maatschappelijke 
organisaties om gemeenschappelijke 
onderwijsprogramma’s over 
mediageletterdheid te ontwikkelen en alle 
burgers en journalisten te bereiken via 
formeel, niet-formeel en informeel 
onderwijs, en leven lang leren; pleit voor 
onafhankelijke instanties en sterk 
onafhankelijk toezicht op de media om 
deze te beschermen tegen ongeoorloofde 
overheids- en commerciële bemoeienis, en 
roept de lidstaten op onpartijdigheid te 
waarborgen;
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Or. en

Amendement 18
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat 
maatschappelijke organisaties een 
belangrijke rol spelen in de bevordering 
van mediageletterdheid en het voorkomen 
van de verspreiding van haatzaaiende taal 
en desinformatie; benadrukt dat 
maatschappelijke organisaties dringend 
behoefte hebben aan structurele steun; is 
van mening dat organisaties voor 
gemeenschapsmedia als belanghebbenden 
dienen te worden betrokken bij de 
programma’s ter bevordering van de 
journalistiek en mediageletterdheid in 
Europa, met name in het kader van het 
programma Creatief Europa 
(sectoroverschrijdend onderdeel);

Or. en

Amendement 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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, aangezien deze een 
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belangrijk instrument zijn voor de 
handhaving van de pluriformiteit van de 
media en een multiculturele omgeving in 
Europa;

Or. en

Amendement 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat onafhankelijke 
journalistiek van het allergrootste belang 
is voor het behoud van de pluriformiteit 
van de media en de transparantie van het 
democratisch proces; verzoekt de 
Commissie studies en cursussen over 
onafhankelijke journalistiek op te nemen 
in passende door de EU gefinancierde 
projecten en programma’s;

Or. en

Amendement 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat de media zelf 
een belangrijke rol kunnen en moeten 
spelen bij het bevorderen van de 
mediageletterdheid;

Or. en



AM\1204023NL.docx 15/44 PE650.615v01-00

NL

Amendement 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. pleit ervoor mediageletterdheid te 
stroomlijnen en te integreren in andere 
EU-programma’s die de inzet van 
onderwijs en media als hefboom voor 
inclusie bevorderen en het kritisch 
denkvermogen van de burger te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die 
heeft geleid tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om 
politieke en sociale doelstellingen na te 
streven, en tot vermindering van de 
kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid 
van de beschikbare informatie;

3. benadrukt dat het van groot belang 
is de pluriformiteit van de media online en 
offline te waarborgen om de kwaliteit, 
verscheidenheid en betrouwbaarheid van 
de beschikbare informatie te garanderen; 
waarschuwt voor buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die 
heeft geleid tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om 
politieke en sociale doelstellingen na te 
streven;

Or. en

Amendement 24
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die 
heeft geleid tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om 
politieke en sociale doelstellingen na te 
streven, en tot vermindering van de 
kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid 
van de beschikbare informatie;

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die zou 
kunnen leiden tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om 
politieke, sociale en financiële 
doelstellingen na te streven, en tot 
vermindering van de kwaliteit, diversiteit 
en betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie; roept de lidstaten op de 
noodzakelijke regelgevingskaders op te 
tuigen om toezicht uit te oefenen op de 
media-eigendom, monopolies te 
voorkomen, de vrijheid van meningsuiting 
te waarborgen en haatzaaiende taal te 
bestrijden; beveelt aan de wetgeving te 
versterken om monopolievorming en 
overnames van massamedia door 
individuen of grote ondernemingen te 
voorkomen, alsook de procedures aan te 
scherpen die transparantie waarborgen 
ten aanzien van de financiering van 
bovengenoemde mediastructuren, 
teneinde het bestaan van particuliere en 
vrije, politiek onafhankelijke media 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 25
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die 
heeft geleid tot dominante actoren in de 

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die vaak 
heeft geleid tot dominante actoren in de 
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mediasector die informatie gebruiken om 
politieke en sociale doelstellingen na te 
streven, en tot vermindering van de 
kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid 
van de beschikbare informatie;

mediasector die informatie gebruiken om 
politieke, sociale of commerciële 
doelstellingen na te streven, en tot 
vermindering van de kwaliteit, diversiteit 
en betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie; wijst erop dat de media 
worstelen met stelselmatig marktfalen dat 
kwaliteitsjournalistiek belemmert, met 
name op kleinere markten, waaronder 
lokale en regionale mediamarkten, in het 
bijzonder gezien de verstorende effecten 
die uitgaan van onlineplatforms, die er toe 
hebben bijgedragen dat het publiek en de 
reclamesector in toenemende name hun 
toevlucht nemen tot het internet; erkent 
dat de overheid een positieve verplichting 
heeft om de pluriformiteit van de media te 
koesteren;

Or. en

Amendement 26
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd door de buitensporige 
concentratie van media-eigendom, die 
heeft geleid tot dominante actoren in de 
mediasector die informatie gebruiken om 
politieke en sociale doelstellingen na te 
streven, en tot vermindering van de 
kwaliteit, diversiteit en betrouwbaarheid 
van de beschikbare informatie;

3. benadrukt dat de pluriformiteit van 
de media zowel online als offline ernstig 
wordt bedreigd, enerzijds door de 
buitensporige concentratie van media-
eigendom, die heeft geleid tot dominante 
actoren in de mediasector die informatie 
gebruiken om politieke en sociale 
doelstellingen na te streven, en tot 
vermindering van de kwaliteit, diversiteit 
en betrouwbaarheid van de beschikbare 
informatie, en anderzijds doordat onjuiste 
beweringen en politieke meningen die als 
feiten worden voorgesteld klakkeloos 
worden doorgegeven tussen media die wat 
hun achtergrond op het gebied van 
media-eigendom betreft niet 
noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden 
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zijn;

Or. hu

Amendement 27
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het voor de 
democratie belangrijk is de vrijheid en 
pluriformiteit van de media te 
waarborgen, en de economische groei en 
duurzaamheid ervan te versterken; spoort 
de Commissie derhalve aan een 
gemeenschappelijke regeling in te voeren 
die de transparantie van de eigendom en 
de financieringsbronnen van de media 
garandeert, zodat burgers zich een 
weloverwogen oordeel kunnen vormen 
over de bron van de ontvangen 
informatie; herinnert er nogmaals aan 
hoe belangrijk het is journalisten en hun 
bronnen te beschermen, met name tijdens 
de maatschappelijke crisis en de 
transformatie van de mediasector;

Or. en

Amendement 28
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat 
mediaprofessionals vaak onder precaire 
omstandigheden moeten werken wat 
contracten, loon en sociale zekerheid 
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betreft, waardoor zij hun werk niet naar 
behoren kunnen uitvoeren, hetgeen weer 
de mediavrijheid belemmert; vraagt de 
Commissie nauw samen te werken met de 
lidstaten om de status en 
werkomstandigheden van kunstenaars te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van oordeel dat de samenballing 
van politieke, economische en 
mediamacht in dezelfde handen om 
politieke macht te behouden een 
bedreiging vormt voor het uiten van 
meningen en gevolgen heeft die schadelijk 
zijn voor de democratische wedijver in 
sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak van 
transparantie wat betreft de eigendom en 
de financiering van de media en is van 
oordeel dat burgers gegevens hierover 
gemakkelijk moeten kunnen inzien, zodat 
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zij zich een weloverwogen oordeel kunnen 
vormen over de verstrekte informatie, en 
een klimaat wordt hersteld waarin de 
media worden vertrouwd; is mening dat 
mediageletterdheid hierbij een belangrijke 
rol vervult;

Or. en

Amendement 31
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de directe en indirecte steun 
voor de onafhankelijke media en 
kwaliteitsjournalistiek te verhogen; 
verzoekt de Commissie voor deze 
activiteiten een speciaal fonds in het leven 
te roepen, met inachtneming van het 
zakelijkheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 32
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat op het internet 
steeds vaker gebruik gemaakt wordt van 
gerichte reclame en dat 
reclameopbrengsten steeds meer tot 
handelswaar worden, iets wat met name 
ten goede komt aan digitale 
tussenpersonen, waardoor mediadiensten 
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zich genoodzaakt zien hun aanbod te 
vernieuwen; maakt zich ernstig zorgen dat 
de groei van de traditionele media op de 
digitale markt tegenwind ondervindt van 
nieuwe aggregatoren en zoekmachines die 
in het kader van hun bedrijfsvoering 
gebruikmaken van inhoud van 
rechthebbenden zonder bij te dragen aan 
de ontwikkeling daarvan en zonder ervoor 
te zorgen dat de makers eerlijk worden 
beloond; is voorstander van 
verduidelijking van de rechtspositie, de rol 
en de verantwoordelijkheid van deze 
platforms en leveranciers van inhoud;

Or. en

Amendement 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat de media een 
essentiële rol spelen bij de instandhouding 
van de democratie en dat de toegang tot 
informatie een wezenlijk onderdeel is van 
de strijd tegen COVID-19; pleit voor een 
noodfonds ter ondersteuning van de 
media en de pers, waarbij mogelijk wordt 
geput uit middelen die wegens de COVID-
19-pandemie niet kunnen worden besteed 
in het kader van andere programma’s;

Or. en

Amendement 34
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. waarschuwt voor 
overregulering van de media, aangezien 
dit averechts werkt en de pluriformiteit 
van de media in gevaar kan brengen, 
maar wijst erop dat media-eigendom 
transparant moet zijn en dat nationale 
regelgevende instanties met name dit 
aspect nauwlettend in het oog moeten 
houden, gezien het belang ervan voor de 
pluriformiteit van de media; benadrukt 
dat de klemtoon met name zou moeten 
liggen op transparantie en de 
marktdominantie van 
technologieplatforms die zeggenschap 
uitoefenen over de toegang van 
gebruikers tot digitale inhoud; benadrukt 
het belang van het EU-mededingingsrecht 
en onderstreept dat er moet worden 
gezorgd voor een gelijk speelveld voor het 
bedrijfsleven door mogelijke knelpunten 
uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 35
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 media-omgeving 
te bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 

4. 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;
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terugdringen van stereotypen in de media;

Or. fr

Amendement 36
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

4. 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;

Or. en

Amendement 37
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 

4. 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; herinnert aan het beginsel van de 
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lidstaten een inclusieve mediaomgeving te 
bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

onafhankelijkheid van de media, die van 
het allergrootste belang is voor een 
democratische samenleving;

Or. en

Amendement 38
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 media-omgeving te 
bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

4. 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 alle soorten 
minderheden en kansarme groepen 
creatieve en besluitvormingsposities 
bekleden, wat op zijn beurt zou bijdragen 
aan het terugdringen van stereotypen in de 
media;

Or. en

Amendement 39
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. 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 media-omgeving te 
bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

4. 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 meer vrouwen, 
minderheden, migranten en vluchtelingen, 
alsook leden van de LGBTI+-
gemeenschappen en mensen met een 
handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

Or. en

Amendement 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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 media-omgeving te 
bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media;

4. 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 media-omgeving te 
bevorderen waarin meer vrouwen, 
migranten en vluchtelingen, alsook leden 
van de LGBTI+-gemeenschappen en 
mensen met een handicap, creatieve en 
besluitvormingsposities bekleden, wat op 
zijn beurt zou bijdragen aan het 
terugdringen van stereotypen in de media; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
meertalige en vrij toegankelijke 
mediaprojecten te steunen;

Or. de
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Amendement 41
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat de rol van het internet 
als de nieuwe digitale gemeenschappelijke 
informatiebron, die de burger nieuwe 
mogelijkheden biedt voor participatie, 
discussie, meningsvorming en informatie-
uitwisseling; verzoekt de Commissie een 
duidelijk wetgevingstraject uit te stippelen 
met de noodzakelijke wettelijke 
maatregelen en zelfregulering teneinde 
burgers te vrijwaren van illegale inhoud 
en goederen; benadrukt dat bijzondere 
aandacht dient te worden geschonken aan 
maatregelen ter voorkoming van 
herhaalde overtredingen;

Or. en

Amendement 42
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat voorschriften 
die ervoor zorgen dat betrouwbare inhoud 
van kwaliteitsmedia meer aandacht krijgt, 
die zijn toegesneden op de markten in 
kwestie en die nationale taalwetten 
respecteren, dienen te worden overwogen 
voor platforms die optreden als 
poortwachters;

Or. en

Amendement 43
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Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van oordeel dat de verstorende 
effecten van onlineplatforms alleen 
kunnen worden getemperd door de juiste 
omgeving en een gelijk speelveld te 
scheppen; wijst erop dat het passende 
kader er onder meer in bestaat dat de 
onlineomgeving op een vergelijkbare 
manier wordt behandeld als de 
offlineomgeving, ook wat reclame en 
belastingen betreft, en dat de 
mededingingsregels zodanig worden 
geactualiseerd dat zij geschikt worden 
voor het digitale tijdperk;

Or. en

Amendement 44
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst erop dat 
onlineplatforms meer 
verantwoordelijkheden moeten krijgen en 
dat het aansprakelijkheidskader daarvoor 
moet worden geactualiseerd; is van 
oordeel dat het van het allergrootste 
belang is dat mediabedrijven toegang 
krijgen tot de relevante gegevens (bereik 
onder het publiek en reclamegegevens) 
van platforms met een dominante 
marktpositie om oneerlijke concurrentie 
te helpen voorkomen; benadrukt evenwel 
dat nieuwe verplichtingen voor platforms 
in verhouding dienen te staan tot hun 
marktaandeel en financiële draagkracht 
om te helpen zorgen voor een gelijker 



PE650.615v01-00 28/44 AM\1204023NL.docx

NL

speelveld en de concurrentie te helpen 
bevorderen in plaats van deze te 
verstikken;

Or. en

Amendement 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben;

5. is van mening dat de vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van de 
artistieke vrijheid, niet mag worden 
misbruikt om desinformatie en 
haatzaaiende taal te verspreiden;

Or. en

Amendement 46
Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben;

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben, maar dat er tegelijkertijd 
voor moet worden gewaakt dat deze 
beginselen kunnen worden gebruikt als 
voorwendsel om de verspreiding van 
nepnieuws of de ontwijking van regels of 
beperkingen te rechtvaardigen of te 
verdedigen die noodzakelijke, passende en 
evenredige maatregelen vormen in een 
democratische samenleving om de 
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nationale veiligheid, defensie, de 
openbare veiligheid en de 
volksgezondheid te vrijwaren;

Or. en

Amendement 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben;

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben; 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;

Or. en

Amendement 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
van artistieke vrijheid, altijd de overhand 

5. is van mening dat in de strijd tegen 
desinformatie, misleidende informatie en 
desinformatie de kernbeginselen van 
toegang tot informatie en met name de 
vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 
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moeten hebben; van artistieke vrijheid, altijd de overhand 
moeten hebben binnen een raamwerk van 
nauwkeurigheid, onafhankelijkheid, 
billijkheid, vertrouwelijkheid, 
menselijkheid, verantwoordingsplicht en 
transparantie;

Or. en

Amendement 49
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat desinformatie en 
nepnieuws op grote schaal een 
belangrijke uitdaging vormen voor 
Europa en zijn burgers; verzoekt de 
Commissie zich te beraden op de 
oprichting van een meertalig 
onlineplatform waar desinformatie en 
nepnieuws kunnen worden gemeld, nader 
onderzocht en geduid, waarbij alle 
relevante actoren betrokken zijn, zoals 
vertegenwoordigers van de media, de 
instellingen en sociale platforms, alsmede 
eindgebruikers;

Or. en

Amendement 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat bescherming 
van bronnen, omvangrijke redactionele 
steun voor journalistiek onderzoek in 
woord en beeld, onafhankelijke 



AM\1204023NL.docx 31/44 PE650.615v01-00

NL

redactionele werkzaamheden en goede 
arbeidsovereenkomsten of passende 
vergoedingen voor journalisten 
basisvoorwaarden zijn voor een 
evenwichtige en op feiten gebaseerde 
berichtgeving;

Or. de

Amendement 51
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de toename van 
haatzaaiende taal op het internet een 
ernstige bedreiging vormt voor de vrijheid 
van meningsuiting; benadrukt dat het 
noodzakelijk is dat de autoriteiten beter 
samenwerken met de onlineplatforms om 
haatzaaiende taal aan te pakken, zonder 
het grondrecht van de vrijheid van 
meningsuiting te ondergraven;

Or. en

Amendement 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat een toekomstig 
EU-mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten 
mediavrijheid, waaronder artistieke 
vrijheid, moet garanderen als een 
essentiële pijler van een democratisch 
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bestel;

Or. en

Amendement 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. 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; verzoekt de Commissie de 
vrijheid van artistieke expressie op te 
nemen in de specifieke doelstellingen van 
Creatief Europa 2021-2027;

Or. en

Amendement 54
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Europese Commissie 
samen met alle betrokken 
belanghebbenden cyberpesten aan te 
pakken teneinde de vrijheid van 
meningsuiting en de bescherming van 
journalisten tegen onlineaanvallen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 55
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Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. waarschuwt ervoor dat regeringen 
met autoritaire trekken de vrijheid van 
meningsuiting, waaronder de artistieke 
vrijheid, uithollen, zogenaamd om 
desinformatie te bestrijden;

Or. en

Amendement 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat de Commissie 
en de lidstaten een bijzondere 
verantwoordelijkheid dragen voor 
alternatieve mediaprojecten en media in 
ballingschap;

Or. de

Amendement 57
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat 
staatsinmenging of commerciële druk op 
publicaties schadelijk is voor de vrije 
journalistiek en het democratische debat; 
gaat ervan uit dat het waarborgen van de 
mediavrijheid en het aanvaarden van 
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redactionele verantwoordelijkheid ook 
gelden voor de informatievoorziening en 
de uitzending van programma's op grote 
platforms, al dan niet door gebruikers; 
benadrukt dat in de herziene richtlijn 
audiovisuele mediadiensten nuttige regels 
zijn vastgesteld voor het verwijderen van 
haatzaaiende taal, de bescherming van 
minderjarigen en de vaststelling van 
reclametarieven; is van mening dat deze 
regels op transparante wijze moeten 
worden omgezet, nageleefd, geëvalueerd 
en verder ontwikkeld, teneinde de vrijheid 
van de media ook op de lange termijn te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 58
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat 
onlineplatforms deel uitmaken van de 
publieke onlineruimte, waar het onderwijs 
en het maatschappelijk debat 
plaatsvinden; roept de EU op te 
waarborgen dat platforms de 
grondrechten en de vrijheid van 
meningsuiting eerbiedigen;

Or. en

Amendement 59
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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5 quater. onderstreept nogmaals het 
belang van de oprichting van een 
bijzondere commissie in het Europees 
Parlement over de bestrijding van 
desinformatie en nepnieuws;

Or. en

Amendement 60
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept het belang van 
eerlijke vergoedingen voor onafhankelijke 
journalisten en de auteurs van media-
inhoud op het internet en roept digitale 
platforms op meer te doen om de 
journalistiek te steunen;

Or. en

Amendement 61
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Europese 
Commissie de journalistiek en de 
onafhankelijkheid van de media te 
steunen tijdens de COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

6. herinnert eraan dat de 
ruggengraat van de democratie wordt 
gevormd door onafhankelijke, 
professionele en verantwoordelijke media 
die tot doel hebben te informeren, kritisch 
te zijn en debat te stimuleren, met name de 
publieke media, om het openbaar belang 
naar behoren te dienen met 
waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, 
feitelijke, evenwichtige en in gematigde 
bewoordingen gestelde inhoud, die de 
culturele, taalkundige, sociale en politieke 
verscheidenheid van onze samenlevingen 
weerspiegelt, en de burgers uitgebreid te 
informeren over alle onderwerpen die 
relevant zijn voor hun dagelijks leven, met 
inbegrip van het beleid en het nieuws van 
de EU.

Or. en

Amendement 63
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

6. onderstreept de onontbeerlijke rol 
van de nationale publieke media die, 
aangezien deze media financieel niet 
afhankelijk zijn van particuliere bronnen, 
een onpartijdige informatiedienst van 
hoge kwaliteit kunnen leveren aan de 
bevolking; benadrukt hun 
verantwoordelijkheid om de culturele, 
taalkundige, sociale en politieke 
verscheidenheid te weerspiegelen en de 
burgers uitgebreid te informeren over alle 
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onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU; is van oordeel 
dat het van het allergrootste belang is de 
onafhankelijkheid van de media te 
vrijwaren en te waarborgen tegen 
politieke bemoeienis, onder meer door 
onafhankelijkheid van de staatsbegroting, 
en wijst erop dat het de taak en de plicht 
van de nationale autoriteiten is om het 
evenwicht tussen openbare en particuliere 
media te handhaven, te voldoen aan 
voorwaarden voor kwaliteitsvolle media 
en de volledige onafhankelijkheid van 
journalisten en de bescherming van hun 
bronnen te waarborgen.

Or. en

Amendement 64
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het 
beleid en het nieuws van de EU.

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de burgers uitgebreid te informeren 
over alle onderwerpen die relevant zijn 
voor hun dagelijks leven; onderstreept dat 
de Europese media de culturele, 
taalkundige, sociale en politieke 
verscheidenheid van Europa naar 
behoren moeten weerspiegelen.

Or. fr

Amendement 65
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

6. benadrukt dat de nationale media, 
waaronder de regionale en de lokale 
media, en met name de publieke media, 
een belangrijke verantwoordelijkheid 
hebben om de culturele, taalkundige, 
sociale en politieke verscheidenheid te 
weerspiegelen en de burgers uitgebreid te 
informeren over alle onderwerpen die 
relevant zijn voor hun dagelijks leven, met 
inbegrip van onafhankelijke en kritische 
berichtgeving over het beleid en de 
aangelegenheden van de EU.

Or. en

Amendement 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

6. benadrukt dat de Europese, de 
nationale en de subnationale media, met 
name de publieke media, een belangrijke 
verantwoordelijkheid hebben om de 
culturele, taalkundige, sociale en politieke 
verscheidenheid te weerspiegelen en de 
burgers uitgebreid te informeren over alle 
onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

Or. en

Amendement 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws van de EU.

6. benadrukt dat de nationale media, 
met name de publieke media, een 
belangrijke verantwoordelijkheid hebben 
om de culturele, taalkundige, sociale en 
politieke verscheidenheid te weerspiegelen 
en de burgers uitgebreid te informeren over 
alle onderwerpen die relevant zijn voor hun 
dagelijks leven, met inbegrip van het beleid 
en het nieuws 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.

Or. en

Amendement 68
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is geen voorstander van 
regelgeving die censuur bekrachtigt noch 
van wetten die regeringen, overheden en 
mediaplatforms de bevoegdheid verlenen 
om te bepalen welke informatie 
nauwkeurig is en welke als nepnieuws 
wordt beschouwd; benadrukt dat 
mediageletterdheid een vaardigheid is die 
de burgers mondiger maakt, en moedigt 
de lidstaten derhalve aan de 
mediageletterdheid te versterken en 
onderwijsinitiatieven te bevorderen, 
teneinde toereikende hulpmiddelen te 
verschaffen en een nuchtere en kritische 
houding te bevorderen bij het beoordelen 
van media-inhoud en het herkennen van 
het verschil tussen nauwkeurige 
informatie en nepnieuws;
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Or. en

Amendement 69
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is zeer verontrust over de situatie 
in sommige lidstaten waar mediawetten 
zijn ingevoerd die grotere politieke 
bemoeienis toelaten, wat ertoe leidt dat de 
media, hetzij openbaar hetzij particulier, 
zich gedwongen zien het 
onpartijdigheidsbeginsel te laten varen, 
hetgeen blijkt uit onder meer gegevens 
van de wereldindex voor persvrijheid van 
Verslaggevers zonder Grenzen voor het 
jaar 2020; onderstreept dat vrije en 
onafhankelijke journalistiek met de juiste 
regelgevingskaders moet worden 
gewaarborgd en beschermd.

Or. en

Amendement 70
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten op doeltreffende 
maatregelen te treffen om de persoonlijke 
veiligheid van journalisten en met name 
onderzoeksjournalisten te vergroten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
wetgevings- of niet-wetgevingsvoorstellen 
voor te leggen om journalistieke bronnen 
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en klokkenluiders te beschermen.

Or. en

Amendement 71
Diana Riba i Giner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. 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”.

Or. en

Amendement 72
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat journalisten en 
mediaorganisaties verantwoordelijkheid 
dragen voor de meningsvorming en het 
publieke debat alsmede voor de 
verschaffing van onafhankelijke en 
evenwichtige inhoud, en dat zij zich ertoe 
dienen te verplichten journalistiek te 
bedrijven die uitgaat van de feiten; pleit 
voor onafhankelijkheid en transparantie 
van de media en dringt er bij de lidstaten 
op aan zich te onthouden van censuur en 
zich niet te bemoeien met redactionele 
beslissingen;
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Or. en

Amendement 73
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat de publieke 
media tot taak hebben pluriformiteit te 
bieden en het publiek te informeren, maar 
tegelijkertijd een afspiegeling moeten 
vormen van de culturele en politieke 
verscheidenheid; benadrukt dat de 
lidstaten de onafhankelijkheid van de 
publieke media van censuur en politieke 
druk dienen te waarborgen en te 
voorkomen dat deze worden gebruikt voor 
propaganda en indoctrinatie;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. benadrukt dat de 
traditionele media voor grote uitdagingen 
staan als gevolg van de digitalisering in 
een medialandschap dat volop in 
ontwikkeling is; roept de lidstaten op 
steun te verlenen aan de traditionele 
media en ervoor te zorgen dat zij hun rol 
op het gebied van educatie en cultuur 
kunnen waarnemen;

Or. en
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Amendement 75
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt dat digitale en 
onlinemedia nieuwe mogelijkheden 
bieden voor mediavrijheid en 
pluriformiteit, maar dat deze in het 
gedrang kunnen komen als gevolg van de 
overmatige concentratie van media-
eigendom; benadrukt dat media-
eigendomsstructuren transparant moeten 
zijn en nauwlettend in het oog moeten 
worden gehouden; pleit voor een gelijk 
speelveld en juridische duidelijkheid om 
de verscheidenheid en toegankelijkheid 
van media-inhoud te waarborgen en te 
voorkomen dat internetreuzen een 
machtspositie innemen;

Or. en

Amendement 76
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. 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 om journalisten schrik aan te 
jagen de vrijheid van meningsuiting in 
gevaar brengen; onderstreept hoe 
belangrijk de bescherming van bronnen 
is; roept de lidstaten op ervoor te zorgen 
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dat hun rechtskader en 
rechtshandhavingspraktijk steun, hulp en 
bescherming bieden aan journalisten en 
mediaprofessionals;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 octies. roept de lidstaten en 
mediaorganisaties op te waarborgen dat 
journalisten hun werkzaamheden volgens 
de hoogste normen kunnen uitvoeren 
door te zorgen voor eerlijke en billijke 
vergoedingen en goede 
werkomstandigheden, waarbij 
mediaprofessionals doorlopende scholing 
van hoge kwaliteit ontvangen, ongeacht of 
zij een arbeidsovereenkomst hebben dan 
wel zelfstandig werken.

Or. en


