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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at for at bekæmpe desinformation og falske nyheder, genskabe et klima af tillid 
til medierne og imødegå trusler mod demokratiske politiske processer er det nødvendigt 
med en omfattende strategi baseret på bl.a. medie- og informationskendskab og med det 
formål at sætte borgerne i stand til kritisk at vurdere medieindhold og anerkende 
forskellen mellem meninger og fakta;

2. opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og 
civilsamfundets organisationer om at udvikle fælles læseplaner om mediekendskab og 
nå ud til alle borgere gennem formel, ikke-formel og uformel uddannelse og gennem 
livslang læring;

3. understreger, at mediepluralisme er alvorligt truet både online og offline som følge af 
den høje koncentration af ejerskab over medier, hvilket har resulteret i, at dominerende 
aktører i mediesektoren bruger oplysninger til at forfølge politiske og sociale mål, og i 
forringet kvalitet, mangfoldighed og pålidelighed af de tilgængelige oplysninger;

4. understreger, at en ikke-forskelsbehandlende, omfattende og afbalanceret 
mediedækning er væsentlig for et frit og velinformeret samfund i Europa; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en inklusiv mediesfære, hvor flere 
kvinder, migranter og flygtninge samt medlemmer af LGBTI+ samfundet og personer 
med handicap er beskæftiget i kreative og beslutningstagende stillinger, hvilket igen vil 
bidrage til at mindske stereotyperne i medierne;

5. mener, at de centrale principper for adgang til oplysninger og frem for alt 
ytringsfriheden, herunder kunstfriheden, altid bør have forrang i kampen mod 
desinformation;

6. fremhæver at nationale medier, i særdeleshed offentligt ejede medier, bærer et stort 
ansvar for tilstrækkeligt at afspejle den kulturelle, sproglige, sociale og politiske 
mangfoldighed og for at oplyse borgerne i stor udstrækning om alle emner, der er 
relevante for deres hverdagsliv, herunder EU-politikker og nyheder fra EU.


