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SUGGESTIES 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat het pluralisme van de media vele aspecten omvat, met inbegrip van regels 

inzake concentratiecontrole, inhoudsvereisten voor licentiesystemen in de 

omroepsector, transparantie en beperkte concentratie van media-eigendom, de 

vaststelling van redactionele vrijheden, de onafhankelijkheid en status van publieke 

omroepen, de beroepssituatie van journalisten, de betrekkingen tussen de media en 

politieke en economische actoren, de toegang van vrouwen en minderheden tot 

media-inhoud, verscheidenheid van meningen enz.; 

2. herinnert eraan dat de vrijheid van meningsuiting en informatie een grondrecht is 

overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 19 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, en een van de meest 

fundamentele waarden is voor de bescherming van de democratie en de versterking van 

onze Europese identiteit; benadrukt dat mediavrijheid en pluralisme van de media zijn 

verankerd in het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting, dat een van de 

hoekstenen van de democratie vormt, en actief moeten worden ondersteund door de 

politiek; wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting ook bescherming kan bieden aan 

het recht van de samenleving als geheel om informatie te ontvangen over alle kwesties 

die haar aangaan; verzoekt de Commissie en de lidstaten passende maatregelen te 

nemen om pluralistische, onafhankelijke en vrije media te waarborgen en te bevorderen, 

teneinde de vrijheid van meningsuiting en democratie te garanderen; 

3. verzoekt de Commissie toe te zien op en informatie en statistische gegevens te 

verzamelen over mediavrijheid en pluralisme van de media in alle lidstaten, en 

inbreuken op het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en de grondrechten 

van journalisten en andere mediaprofessionals te analyseren en daarbij het 

subsidiariteitsbeginsel te eerbiedigen; verzoekt de Commissie maatregelen voor te 

stellen om gevolg te geven aan de uitkomst van deze evaluaties; 

4. benadrukt dat burgers in een pluralistische en democratische samenleving naar behoren 

en volledig moeten worden geïnformeerd om actief en daadwerkelijk te kunnen 

deelnemen aan het openbare leven en aan politieke debatten; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten een gezond politiek debat te bevorderen, evenals niet-aflatende politieke 

inzet voor de eerbiediging van de fundamentele mensenrechten middels 

mediageletterdheid en -pluralisme en ethiek; merkt met bezorgdheid op dat beknotting 

van de mediavrijheid en het pluralisme van de media tot een democratisch tekort leiden, 

en dat een democratisch tekort in één lidstaat gevolgen kan hebben voor de hele 

Europese Unie, met name wanneer de onafhankelijkheid van publieke media in het 

gedrang dreigt te komen door de invloed van een regerende meerderheid; wijst erop dat 

dergelijke invloed kan worden gecompenseerd met voldoende toegeruste, gefinancierde 

en onafhankelijke publieke media die weerstand kunnen bieden aan inmenging van de 

staat en een verscheidenheid aan politieke standpunten kunnen presenteren; pleit voor 

de vaststelling van degelijke wettelijke bepalingen en goede administratieve praktijken 

op het gebied van publieke media, ook met betrekking tot staatssteun en 
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overheidsfinanciering, met het oog op het versterken van hun onafhankelijkheid en hun 

vermogen om hun taak te vervullen in het algemeen openbaar belang; 

5. betreurt te moeten vaststellen dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de mate 

waarin media-eigendom is geconcentreerd in de lidstaten en op EU-niveau; benadrukt 

dat de EU-mededingingsregels een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van de 

totstandkoming of misbruik van dominante posities, en dringt er in dit verband bij de 

Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat deze regels naar behoren en op 

doeltreffende wijze worden uitgevoerd; roept de lidstaten op via hun nationale 

regelgevende instanties toezicht te houden op de concentratie van media en eenvoudig 

toegankelijke en volledig transparante informatie te verstrekken over media-eigendom, 

onder meer over uiteindelijke begunstigden en economische invloed op en financiële 

steun voor het medialandschap, met inbegrip van online media; beveelt aan deze 

informatie openbaar toegankelijk te maken in alle lidstaten, teneinde mogelijke bronnen 

van controle en invloed op de media te identificeren, de verantwoordingsplicht van de 

media te versterken, redactionele en journalistieke onafhankelijkheid te garanderen en 

de rol van de media als waakhond over het publieke domein te waarborgen; 

6. is ernstig bezorgd over de wetgevende en administratieve maatregelen die bepaalde 

lidstaten nemen om hun media rechtstreeks of niet-rechtstreeks aan banden te leggen of 

te controleren, met name publieke media, of op basis waarvan mediapluralisme niet 

wordt ondersteund; benadrukt dat de lidstaten de positieve plicht hebben het pluralisme 

van de media te waarborgen en te zorgen voor een omgeving waarin burgers kunnen 

deelnemen aan het openbare debat en zonder angst ideeën en meningen kunnen uiten; 

benadrukt dat het fundamentele beginsel van redactionele onafhankelijkheid ten 

opzichte van overheden en/of politieke of commerciële belangen, maar ook ten opzichte 

van particuliere belangen die een bedreiging kunnen vormen voor het pluralisme en de 

vrijheid van de media, moet worden beschermd en gewaarborgd; benadrukt dat 

berichtgeving over verkiezingscampagnes en andere belangrijke gebeurtenissen, vooral 

wanneer zij het openbare leven en de publieke opinie wezenlijk beïnvloeden, eerlijk, 

evenwichtig en onpartijdig moet zijn; dringt er bij de lidstaten op aan zich te houden aan 

de aanbevelingen en resoluties van de Raad van Europa op het gebied van de 

onafhankelijkheid van publieke media, en herinnert aan de Europese normen die in dit 

verband in de Verdragen zijn vastgelegd; benadrukt dat het toezicht op publieke media 

moet worden uitgeoefend door onafhankelijke instanties en niet rechtstreeks door 

politieke instellingen, zoals overheden; benadrukt voorts dat in gevallen van door de 

staat gefinancierde publieke media de redactionele onafhankelijkheid moet worden 

gewaarborgd; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten nieuwe, maatschappelijk houdbare economische 

modellen te bevorderen en te ontwikkelen die gericht zijn op de financiering en 

ondersteuning van kwaliteits- en onafhankelijke journalistiek en de versterking van de 

houdbaarheid van de publieke media, zonder welke een pluralistisch mediastelsel niet 

mogelijk is; 

8. stelt voor om, met het oog op een doeltreffende bescherming van mediavrijheid 

en -pluralisme, de deelname aan een aanbestedingsprocedure van bedrijven waarvan 

de uiteindelijke eigenaar ook eigenaar is van een mediabedrijf te verbieden of op zijn 

minst volledig transparant te maken; stelt voor de lidstaten ertoe te verplichten 
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regelmatig verslag uit te brengen over alle aan mediaondernemingen verstrekte 

overheidsfinanciering, en alle aan media-eigenaren verstrekte overheidsfinanciering 

regelmatig te controleren; benadrukt dat media-eigenaren niet mogen zijn veroordeeld 

voor of schuldig bevonden aan een strafbaar feit; 

9. benadrukt dat overheidsfinanciering aan mediaorganisaties moet worden verstrekt op 

basis van niet-discriminerende, objectieve en transparante criteria, die vooraf aan alle 

media bekend moeten worden gemaakt; 

10. stelt voor dat overheidsfinanciering ten behoeve van mediakanalen alleen beschikbaar 

mag zijn voor mediaorganisaties die een gedragscode publiceren die gemakkelijk 

toegankelijk is voor het publiek; 

11. acht het zorgwekkend dat machtige commerciële entiteiten gebruikmaken van 

SLAPP-praktijken (Strategic Lawsuit Against Public Participation) in pogingen om 

journalisten het zwijgen op te leggen, te verhinderen dat zij hun werk doen of zich 

anderszins met de inhoud van hun werk te bemoeien; verzoekt de Commissie kennis 

te nemen van deze trend en wetgeving voor te stellen om deze onrechtmatige praktijken 

terug te dringen; 

12. is bezorgd over de vele journalisten en andere mediaprofessionals in Europa die steeds 

vaker bedreigd, geïntimideerd, onderworpen aan toezicht, fysiek aangevallen of zelfs 

vermoord worden vanwege hun onderzoekswerk en berichtgeving over machtsmisbruik, 

corruptie, mensenrechtenschendingen en criminele activiteiten; betreurt het dat slechts 

een klein percentage van de bedreigingen en incidenten in verband met intimidatie van 

journalisten bij de politie wordt gemeld; verzoekt de lidstaten zich in te zetten voor de 

bescherming van de journalistiek en de veiligheid van journalisten en andere 

mediaprofessionals door te zorgen voor deugdelijke handhaving van de toepasselijke 

wetgeving en toezicht te houden op en melding te maken van bedreigingen en 

intimidatie; 

13. herhaalt dat journalisten en andere mediaprofessionals goede werkomstandigheden 

en veiligheid en beveiliging nodig hebben om hun taak om burgers voor te lichten 

over zaken van openbaar belang te kunnen vervullen; verzoekt de lidstaten en 

mediaorganisaties daarom te zorgen voor billijke werkomstandigheden voor 

journalisten en andere mediaprofessionals; 

14. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat zij gevolg geven aan de verklaring van het 

Comité van Ministers van de Raad van Europa over de bescherming van de journalistiek 

en de veiligheid van journalisten en andere media-actoren; 

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat journalisten over de juiste 

instrumenten beschikken om informatie op te vragen en in te winnen bij de EU en de 

overheidsinstanties van de lidstaten, in overeenstemming met Verordening 

nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten, zonder dat zij te 

maken krijgen met willekeurige beslissingen waarbij hun dit recht op toegang wordt 

ontzegd; merkt op dat de informatie die journalisten of burgers via het enquêterecht 

verkrijgen, met inbegrip van informatie van klokkenluiders, een aanvulling vormt op 

en van essentieel belang is voor de mogelijkheid van journalisten om hun taak van 

openbaar belang te vervullen; herhaalt dat de toegang tot openbare bronnen en 
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evenementen afhankelijk moet zijn van objectieve, niet-discriminerende en transparante 

criteria; 

16. merkt op dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat er geschikte instrumenten worden 

ingevoerd om personen te identificeren die anderen schade toebrengen via de media, 

zelfs in de online-omgeving, met volledige eerbiediging van de grondrechten; 

17. erkent dat journalisten een zo uitgebreid mogelijke juridische bescherming moet worden 

geboden om dergelijke informatie van algemeen belang in hun werk te gebruiken en te 

verspreiden; 

18. erkent het meldingsrecht in alle gevallen waarbij informatie te goeder trouw en 

duidelijk in het algemeen belang openbaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld in geval van 

schending van de grondrechten of het strafrecht, met inbegrip van actieve of passieve 

corruptie, of waar het feiten betreft die een bedreiging voor de veiligheid, de 

gezondheid of het milieu aan het licht brengen; 

19. merkt op dat klokkenluiders die op redelijke gronden handelen een cruciale bron voor 

onderzoeksjournalisten kunnen zijn en zo een bijdrage kunnen leveren aan een 

onafhankelijke pers; verzoekt de Commissie daarom EU-brede bescherming te bieden, 

in overeenstemming met de Verdragen en de doelstellingen van de Unie op het gebied 

van democratie, pluriformiteit van meningen en vrijheid van meningsuiting; benadrukt 

dat de bescherming van klokkenluiders hand in hand gaat met de vertrouwelijkheid van 

journalistieke bronnen, afgewogen tegen de grondrechten van de beschuldigde 

natuurlijke en rechtspersonen; 

20. benadrukt dat valse beschuldigingen of misleidende informatie verreikende gevolgen 

kunnen hebben voor mensen en bedrijven; brengt in herinnering dat in het geval van 

valse beschuldigingen de verantwoordelijken rekenschap moeten afleggen voor hun 

handelen en niet de bescherming genieten die aan klokkenluiders wordt verleend; 

benadrukt dat eenieder die wordt belasterd door onjuiste of misleidende informatie 

toegang moet krijgen tot doeltreffende verhaalmechanismen; 

21. benadrukt dat opzettelijk misleidende informatie die wordt gecreëerd of verspreid voor 

financieel of politiek gewin, zogenaamd "nepnieuws", de vertrouwensband tussen de 

media en de burgers schendt en liberale democratieën in gevaar kan brengen, alsook 

onze democratische waarden – zoals de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat – 

kan ondermijnen; benadrukt dat er, aangezien dergelijk nepnieuws veel eenvoudiger 

kan worden verspreid via sociale media dan via traditionele media, oplossingen moeten 

worden gevonden om de auteurs van nepnieuws ter verantwoording te roepen voor hun 

handelen in de digitale media, zoals het geval is in de offlinewereld; benadrukt dat 

strikte regulering of censuur van gedachten en standpunten niet het antwoord kan zijn, 

maar dat de oplossing om desinformatie en propaganda aan te pakken deels ligt in het 

waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie en de opleiding van kritisch 

denkende, mediageletterde burgers; roept de lidstaten en de EU-instellingen op 

voldoende middelen uit te trekken voor de aanpak van desinformatie en gecoördineerde 

maatregelen te nemen tegen uitgevers en verspreiders van opzettelijk vervalst nieuws; 

benadrukt in dit verband dat mediaconsumenten onderscheid moeten kunnen maken 

tussen feiten en zuivere meningen; benadrukt dat de inspanningen van de afdeling 

Strategische Communicatie van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), 
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en met name de huidige taskforce East StratCom, om een actieve bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling en uitvoering van een strategie tegen de verspreiding van nepnieuws 

moeten worden opgevoerd, en dat er meer middelen nodig zijn voor de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van haar taken; wijst erop dat de lidstaten de inspanningen van de EU 

om nepnieuws tegen te gaan moeten aanvullen en zich op alle niveaus, onder andere in 

samenwerking met de buurlanden van de EU, moeten inzetten om een pluralistisch 

mediaklimaat te bevorderen waarbinnen het EU-beleid op een waarheidsgetrouwe, 

samenhangende en volledige manier wordt overgebracht; is ingenomen met de 

aankondiging van de Commissie dat zij bezig is met een strategie ter bestrijding van 

nepnieuws, die te zijner tijd zal worden gepubliceerd; 

22. wijst erop dat nieuwe technologieën het bedrijfsmodel van de traditionele pers 

ingrijpend hebben veranderd; is echter van mening dat de digitalisering, in combinatie 

met een samenhangend rechtskader, de concurrentie tussen media-actoren kan 

bevorderen en de toegang tot en het creëren van informatie en inhoud kan 

democratiseren; 

23. merkt op dat in het zich ontwikkelende digitale media-ecosysteem nieuwe intermediairs 

zijn opgestaan die online invloed en controle kunnen uitoefenen op informatie en ideeën 

door poortwachtersfuncties en -bevoegdheden te verwerven; onderstreept dat er 

voldoende onafhankelijke en autonome onlinekanalen, -diensten en -bronnen moeten 

zijn die een veelheid aan meningen en democratische ideeën kunnen overbrengen aan 

het publiek over kwesties van algemeen belang; verzoekt de lidstaten in dit verband 

nieuwe of bestaande nationale beleidslijnen en maatregelen uit te werken; 

24. benadrukt dat de onafhankelijkheid van de pers zowel de publieke als de commerciële 

media bestrijkt; benadrukt in dit verband het belang van ethische codes voor 

journalisten en uitgevers; benadrukt dat in dergelijke ethische codes de verplichting 

moet worden opgenomen om informatie en bronnen te verifiëren; benadrukt dat bij 

online verspreiding van inhoud dezelfde zorgvuldigheid in acht moet worden genomen 

als bij offline verspreiding; vindt het in dit verband zorgwekkend dat de normen lijken 

te zijn verlaagd in een snel veranderende online-omgeving waar kwantiteit, snelheid en 

clickbait belangrijker lijken te zijn dan nauwkeurigheid; 

25. is ingenomen met de focus van het jaarlijks colloquium over de grondrechten 2016 

op pluralisme van de media en democratie, en de aanbevelingen van de groep op hoog 

niveau inzake mediavrijheid en -pluralisme; herhaalt zijn verzoek om 

wetgevingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er op Europees niveau normen voor 

mediapluralisme worden ingevoerd voor gedrukte media, pamfletten, de concentratie 

en de transparantie van media-eigendom enz.; stelt dat de gemeenschappelijke 

maatschappelijke en politieke ruimte mediavrijheid en -pluralisme nodig heeft om een 

goede werking van de democratie te kunnen garanderen; 

26. benadrukt dat de beginselen van mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en 

mediapluralisme net zo relevant zijn voor de pretoetredingslanden en de Europese 

buurlanden als voor de lidstaten; verzoekt de Commissie te waarborgen dat deze 

beginselen worden versterkt en naar behoren worden gemonitord in deze landen en dat 

ondersteunende programma's afhankelijk worden gemaakt van de naleving van deze 

beginselen. 
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