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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, 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;

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;

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;

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;

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;

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.


