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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, 
haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
(2020/2009(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM),

– gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM),

– gezien de inspanningen die zijn verricht door de Raad van Europa om de bescherming 
en de veiligheid van journalisten te bevorderen, waaronder Aanbeveling 
CM/Rec(2018)1[1] van het Comité van ministers aan de lidstaten over de pluriformiteit 
van de media en de transparantie van mediaeigendom en de verklaring van het Comité 
van ministers over de financiële duurzaamheid van kwaliteitsjournalistiek in het digitale 
tijdperk,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 januari 2020 over het werkprogramma 
van de Commissie voor 2020 (COM(2020)0027),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juli 2019 getiteld “Versterking van de 
rechtsstaat binnen de Unie: een blauwdruk voor actie” (COM(2019)0343),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2018, getiteld “Bestrijding van 
online-desinformatie: een Europese benadering” (COM(2018)0236),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 1 maart 2018 over maatregelen om 
illegale online-inhoud effectief te bestrijden (COM(2018)1177),

– gezien het actieplan van de Commissie tegen desinformatie van 5 december 2018,

– gezien de gedragscode van de Commissie voor de bestrijding van illegale haatzaaiende 
uitlatingen op het internet, die in mei 2016 werd gepubliceerd, en de vierde 
beoordelingsronde daarvan, die heeft geleid tot het document “Factsheet - 4th 
monitoring round of the Code of Conduct” (Informatieblad - 4e beoordelingsronde van 
de gedragscode),

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (“richtlijn 
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audiovisuele mediadiensten”)1,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 november 2018 over het versterken van 
Europese inhoud in de digitale economie,

– gezien de update van het speciaal verslag van de EDEO van 24 april 2020 over de 
verhalen en desinformatie over de COVID-19/coronavirus-pandemie,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden2,

– gezien zijn resolutie van 9 januari 2020 over hoorzittingen die plaatsvinden in het kader 
van artikel 7, lid 1, van het VEU met betrekking tot Polen en Hongarije3,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over openbare discriminatie en haatzaaiende 
uitlatingen ten aanzien van LGBTI-personen, zoals LGBTI-vrije zones4,

– gezien zijn resolutie van 18 december 2019 over de rechtsstaat in Malta, na de recente 
onthullingen over de moord op Daphne Caruana Galizia5,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over buitenlandse inmenging in verkiezingen 
en desinformatie in de nationale en Europese democratische processen6,

– gezien zijn resolutie van 19 september 2019 over het belang van Europese herinnering 
voor de toekomst van Europa7,

– gezien zijn resolutie van 28 maart 2019 over de stand van zaken ten aanzien van de 
rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en 
Slowakije8,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 20179,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 over gendergelijkheid in de mediasector in de 
EU10,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2018 over de noodzaak van een omvattend EU-
mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten11,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over het gebruik van gegevens van Facebook-

1 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0014.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0101.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0103.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0031.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0021.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0328.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0032.
10 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 19.
11 PB C 238 van 6.7.2018, blz. 57.
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gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming12,

– gezien zijn resolutie van 3 mei 2018 over pluralisme van de media en mediavrijheid in 
de Europese Unie13,

– gezien zijn resolutie van 19 april 2018 over de bescherming van onderzoeksjournalisten 
in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en Martina Kušnírová14,

– gezien zijn resolutie van 12 december 2017 over het verslag over het EU-
burgerschap 2017: Versterking van de rechten van de burgers in een Unie van 
democratische verandering15,

– gezien zijn resolutie van 3 oktober 2017 over de strijd tegen cybercriminaliteit16,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2017 over onlineplatforms en de digitale eengemaakte 
markt17,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2017 over de gevolgen van big data voor de 
grondrechten: persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, 
veiligheid en rechtshandhaving18,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2017 over de rechtsstaat in Malta19,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
grondrechten20,

– gezien de studie van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de Burger en 
Constitutionele zaken van 28 februari 2019 getiteld “Desinformatie en propaganda – 
effect op de functionering van de rechtsstaat in de EU en haar lidstaten”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat mediavrijheid, -pluralisme en -onafhankelijkheid cruciale onderdelen 
zijn van het recht op vrije meningsuiting en essentieel zijn voor het functioneren van de 
democratie binnen de EU en haar lidstaten;

12 PB C 324 van 27.9.2019, blz. 392.
13 PB C 41 van 6.2.2020, blz. 64.
14 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 111.
15 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 11.
16 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 29.
17 PB C 331 van 18.9.2018, blz. 135.
18 PB C 263 van 25.7.2018, blz. 82.
19 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 5.
20 PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162.
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B. overwegende dat toe-eigening van de media, haatzaaiende taal en desinformatie in 
toenemende mate worden gebruikt als instrumenten om de sociale polarisatie te 
verhevigen, die op haar beurt wordt gebruikt voor politieke doeleinden; overwegende 
dat het bestrijden van deze verschijnselen niet alleen relevant is voor het domein van de 
mensenrechten, maar ook een fundamentele factor is bij de verdediging van de 
rechtsstaat en de democratie in de EU;

C. overwegende dat de COVID-19-pandemie volgens de World Press Freedom Index van 
2020 de aandacht heeft gevestigd op vele andere crises die het recht op vrije 
berichtgeving en onafhankelijke, diverse en betrouwbare informatie bedreigen, en de 
COVID-19-pandemie deze crises heeft versterkt;

D. overwegende dat journalisten en andere actoren in de media in de EU nog steeds het 
risico lopen op geweld, bedreigingen, intimidatie, druk, publieke vernedering of zelfs 
moordaanslagen vanwege van hun onderzoeksactiviteiten waarmee zij het algemeen 
belang trachten te beschermen;

E. overwegende dat niet alleen geweld en pesterijen tegen en intimidatie van journalisten 
plaatsvinden, maar de daders van deze misdrijven ook onvoldoende worden vervolgd;

F. overwegende dat de mondiale COVID-19-crisis verwoestende sociale en economische 
gevolgen heeft voor de mediasector;

G. overwegende dat het internet en sociale media een rol spelen bij de verspreiding van 
haatzaaiende taal en het bevorderen van radicalisering die leidt tot gewelddadig 
extremisme door de verspreiding van illegale inhoud;

H. overwegende dat de autoriteiten in iedere lidstaat op grond van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten verplicht zijn ervoor te zorgen dat audiovisuele mediadiensten niet 
aanzetten tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit;

I. overwegende dat de verspreiding van onwaar nieuws en desinformatie die via sociale 
media of zoekwebsites beschikbaar zijn, een bedreiging van het recht op de vrijheid van 
meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media vormt en de geloofwaardigheid 
van de traditionele media ernstig heeft aangetast; 

J. overwegende dat desinformatie in verband met COVID-19 paniek en sociale onrust kan 
veroorzaken en moet worden aangepakt; overwegende dat maatregelen voor de 
bestrijding van desinformatie niet mogen worden gebruikt als excuus voor het invoeren 
van onevenredige beperkingen van de persvrijheid;

Vrijheid van de media, pluriformiteit van de media en de bescherming van journalisten 
in Europa

1. wijst opnieuw op zijn voortdurende ernstige bezorgdheid over de staat van de vrijheid 
van de media binnen de EU in het licht van de misstanden en aanvallen tegen 
journalisten en mediamensen die nog steeds plaatsvinden in de lidstaten vanwege hun 
activiteiten, evenals over de afnemende eerbied voor en de verzwakking van het beroep, 
wat in het bijzonder negatieve gevolgen heeft voor lokale, onderzoeks- en 
grensoverschrijdende journalistiek;
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2. is hevig ontdaan door de moorden op Daphne Caruana Galizia in Malta en Ján Kuciak 
en zijn verloofde Martina Kušnírová in Slowakije vanwege hun 
onderzoekswerkzaamheden, en wijst opnieuw op het belang van een onafhankelijk 
onderzoek om de daders en opdrachtgevers van deze misdrijven ter verantwoording te 
roepen;

3. herhaalt met klem zijn oproep aan de Commissie om pogingen door de regeringen van 
de lidstaten om de vrijheid en de pluriformiteit van de media te beschadigen, te 
beschouwen als ernstig en systematisch machtsmisbruik en als schending van de 
fundamentele waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 van het VEU; is derhalve 
verheugd over het voornemen van de Commissie om in haar jaarverslag over de 
rechtsstaat in de EU een specifiek hoofdstuk op te nemen over het monitoren van de 
vrijheid en de pluriformiteit van de media; verzoekt de Commissie rekening te houden 
met de gevolgen van de in 2020 genomen noodmaatregelen in verband met COVID-19 
voor de persvrijheid, de pluriformiteit van de media en de veiligheid van journalisten; 
herinnert in dit verband aan de herhaalde verzoeken van het Parlement om een 
permanent, onafhankelijk en omvattend mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en 
de grondrechten in de EU;

4. wijst erop dat publieke media een onvervangbare rol spelen en benadrukt dat het van 
essentieel belang is hun onafhankelijkheid van politieke inmenging te waarborgen en te 
behouden; veroordeelt de pogingen van de regeringen van lidstaten om kritische media 
het zwijgen op te leggen en de vrijheid en pluriformiteit van de media te ondermijnen, 
in het bijzonder pogingen om publieke media te controleren; betreurt het feit dat de 
publieke omroep in sommige lidstaten is verworden tot een spreekbuis voor de 
partijpropaganda van een enkele partij, waarbij oppositiepartijen en minderheden vaak 
worden buitengesloten en zelfs wordt opgeroepen tot geweld; benadrukt dat het van 
cruciaal belang is onafhankelijke instanties te beschermen en te zorgen voor sterk 
onafhankelijk toezicht op audiovisuele media tegen ongeoorloofde overheids- en 
commerciële bemoeienis;

5. uit opnieuw zijn bezorgdheid over het feit dat er in de EU weinig wettelijke bepalingen 
of beleidskaders zijn op nationaal niveau om journalisten en mediamensen te 
beschermen tegen geweld, bedreigingen en intimidatie; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie de daadwerkelijke bescherming en veiligheid van journalisten en anderen 
actoren in de media, evenals die van hun bronnen te waarborgen, ook in een 
internationale context; verzoekt de Commissie andermaal met klem om voorstellen in te 
dienen ter voorkoming van zogenaamde “strategische rechtszaken tegen publieke 
inspraak”;

6. benadrukt dat een overmatige concentratie van sectoren die inhoud produceren of 
verspreiden de toegang van burgers tot allerlei inhoud in gevaar kan brengen; 
onderstreept dat mediapluriformiteit, die staat of valt met verscheidenheid van media-
eigendom en inhoud, en met onafhankelijke journalistiek, essentieel is om de 
verspreiding van desinformatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat EU-burgers goed 
geïnformeerd zijn;

7. is bezorgd over pogingen om gebruik te maken van de COVID-19-pandemie om 
onafhankelijke en kritische media te straffen en beperkingen in te voeren van de 
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toegang van de media tot en de controle van regeringsbeslissingen en -maatregelen, 
waardoor een behoorlijk debat met kennis van zaken over die maatregelen wordt 
belemmerd; benadrukt dat journalistiek en de vrije uitwisseling van informatie een 
essentiële rol spelen bij de inspanningen van de EU om de COVID-19-pandemie in te 
dammen; wijst erop dat journalistiek op het moment van een volksgezondheidscrisis een 
cruciale functie vervult;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten met spoed Europese en nationale 
noodherstelpakketten in te voeren om gedurende de COVID-19-crisis de banen en het 
levensonderhoud van mediamensen te beschermen, bedrijven te ondersteunen en de 
publieke media te financieren; benadrukt dat Europese burgers tijdens de pandemie 
professionele, economisch zekere en onafhankelijke journalisten nodig hebben; herhaalt 
in dit verband zijn verzoek om de oprichting van een permanent Europees fonds voor 
journalisten in het kader van het volgende MFK (2021-2027), zoals is bijgewerkt na de 
COVID-19-crisis, dat rechtstreekse financiële ondersteuning biedt aan onafhankelijke 
journalisten en media-outlets, freelancers en zelfstandige mediamensen;

Haatzaaiende taal

9. veroordeelt alle vormen van haatmisdrijven en haatzaaien die regelmatig plaatsvinden 
binnen de EU;

10. verzoekt de lidstaten haatmisdrijven, haatzaaien en het aanwijzen van een zondebok 
door politici en overheidsambtenaren op alle niveaus en via alle soorten media stellig te 
veroordelen en te bestraffen, aangezien deze verschijnselen haat en geweld in de 
maatschappij rechtstreeks normaliseren en versterken;

11. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om verdere maatregelen te nemen om haatzaaien 
en haatmisdrijven te voorkomen, te veroordelen en tegen te gaan, teneinde organisaties 
die haatzaaiende taal en geweld verspreiden in openbare ruimtes en op het internet te 
bestrijden;

12. neemt kennis van de gedragscode voor de bestrijding van illegale haatzaaiende 
uitlatingen op het internet die door de Commissie wordt bevorderd, en van de vierde 
beoordelingsronde daarvan, waaruit blijkt dat IT-bedrijven gemiddeld 72 % van de 
illegale haatzaaiende uitlatingen waarop zij worden gewezen, verwijderen;

13. herinnert eraan dat de lidstaten moeten waarborgen, met alle passende middelen, dat er 
in de media, inclusief onlinemedia en sociale media, alsook in reclame-uitingen, niet 
wordt aangezet tot geweld of haat tegen een persoon of een groep personen; wijst erop 
dat vreemdelingenhaat de oorzaak van haatzaaiende uitlatingen is waarvan het meest 
frequent melding wordt gemaakt; dringt er opnieuw bij de Commissie, de lidstaten en 
socialemediabedrijven op aan op te treden tegen het verspreiden van racisme, 
vreemdelingenhaat en LGBTI-fobie op het internet, in samenwerking met de relevante 
maatschappelijke organisaties;

Desinformatie en de rol van platforms

14. merkt op dat de nieuwe digitale omgeving het probleem van de verspreiding van 
desinformatie heeft verergerd en ertoe heeft geleid dat onlineplatforms een invloedrijke 
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rol spelen bij het publiceren, verspreiden en promoten van nieuws en andere media-
inhoud; uit opnieuw zijn bezorgdheid over de potentiële dreiging die desinformatie 
vormt voor de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de media;

15. herinnert eraan dat politieke profilering, desinformatie en de manipulatie van informatie 
kunnen worden gebruikt door politieke partijen en private of publieke entiteiten, en uit 
nogmaals zijn bezorgdheid over het feit dat in de aanloop naar alle grote nationale 
verkiezingen en de EU-verkiezingen doorlopend bewijs van inmenging aan het licht 
komt, vaak met aanwijzingen voor buitenlandse invloed, waarbij veel van deze 
inmenging een voordeel oplevert voor anti-EU-, extreem rechtse en populistische 
kandidaten en gericht is tegen specifieke minderheden en kwetsbare groepen;

16. wijst erop dat verschillende vormen van misleidende informatie en desinformatie, 
evenals andere vormen van informatiemanipulatie in verband met de COVID-19-
pandemie zich over de gehele wereld blijven verspreiden en mogelijk schadelijke 
gevolgen hebben voor de openbare veiligheid, gezondheid en het doeltreffende beheer 
van de crisis; herinnert eraan dat alle maatregelen ter bestrijding van desinformatie, met 
inbegrip van de maatregelen die in verband met de COVID-19-noodsituatie worden 
genomen, noodzakelijk en evenredig moeten zijn, onderworpen moeten zijn aan 
regelmatig toezicht en in geen geval journalisten en actoren in de media mogen 
verhinderen hun werkzaamheden te verrichten of ertoe mogen leiden dat inhoud op 
internet ongerechtvaardigd wordt geblokkeerd;

17. is verheugd over het initiatief van de Commissie voor het presenteren van een actieplan 
voor Europese democratie dat is bedoeld voor de bestrijding van desinformatie en de 
aanpassing aan veranderende dreigingen en manipulaties, alsook voor de ondersteuning 
van vrije en onafhankelijke media; benadrukt in dit verband dat het beschermen van 
vrije en onafhankelijke media en het tegelijkertijd bestrijden van haatzaaiende 
uitlatingen en desinformatie een fundamentele factor is bij de verdediging van de 
rechtsstaat en de democratie in de EU;

18. herinnert de Commissie en de lidstaten, alsmede de private sector, onlineplatforms in 
het bijzonder en het maatschappelijk middenveld als geheel aan de noodzaak tot 
gemeenschappelijk optreden wat betreft de strijd tegen desinformatie, en erkent dat de 
vrijwillige maatregelen die de dienstverleners en platforms nemen om desinformatie te 
bestrijden, positieve gevolgen hebben;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De vrijheid van de media is de afgelopen jaren voortdurend verslechterd, zelfs in sommige 
van de invloedrijkste democratieën. De vrijheid en pluriformiteit van de media zijn echter 
pijlers van de moderne democratie en vormen cruciale elementen van het open en vrije 
democratisch debat. Samen met de vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke journalistiek 
en een omgeving die vrij is van haatzaaiende uitingen en desinformatie zijn zij derhalve van 
essentieel belang voor het goede functioneren van de democratie binnen de EU en haar 
lidstaten. De rapporteur benadrukt dat toe-eigening van de media, haatzaaiende taal en 
desinformatie in toenemende mate worden gebruikt als instrumenten om de sociale polarisatie 
te verhevigen, die op haar beurt voor politieke doeleinden wordt gebruikt. Het uiteindelijke 
doel is het aanzetten tot haat jegens een groep, idee of institutie zodat het onderwerp een 
maatschappelijke kwestie wordt die zo gevoelig ligt dat emotionele reacties prevaleren boven 
verbondenheid met de regels van een democratische staat die gebaseerd is op 
rechtsstatelijkheid en de mensenrechten. Zo wordt het mogelijk maatschappelijke steun te 
vergaren voor autoritaire regeringen. Toe-eigening van de media, haatzaaiende taal en 
desinformatie zijn nu de basisinstrumenten die worden gebruikt in het proces van 
autoritairisering, dat wil zeggen de invoering van een autoritair regime terwijl de formele 
verschijning van democratische verkiezingen wordt gehandhaafd. De rapporteur benadrukt 
derhalve met klem dat het bestrijden van toe-eigening van de media, haatzaaiende taal en 
desinformatie niet alleen relevant is voor het domein van de mensenrechten, maar ook een 
fundamentele factor is bij de verdediging van de rechtsstaat en de democratie in de EU.

Vrijheid en pluriformiteit van de media

De vrijheid en pluriformiteit van de media zijn geworteld in het grondrecht van vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, dat is vastgelegd in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten van de EU, artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Ondanks deze waarborgen wordt de 
journalistiek in toenemende mate bedreigd. Meer mensen dan ooit hebben toegang tot inhoud, 
maar de combinatie van politieke polarisatie en technologische veranderingen vormt vaak een 
belemmering voor het vermogen van journalisten om vrij verslag te doen over kwesties van 
algemeen belang. Zoals Freedom House onlangs in een rapport over mediavrijheid 
vermeldde, zijn de bedreigingen voor de mondiale mediavrijheid reëel en zorgwekkend op 
zichzelf, maar is het de impact ervan voor de staat van de democratie die deze bedreigingen 
werkelijk gevaarlijk maakt21. 

De COVID-19-pandemie heeft weliswaar de bestaande bedreigingen voor de mediavrijheid 
verergerd22, maar heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk de media en de toegang tot 
geverifieerde informatie zijn. Vrije en onafhankelijke media zijn een belangrijke bron van 
geloofwaardige, levensreddende informatie gebleken, en professionele journalistiek is een 
cruciale dienst tijdens een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid gebleken. 

21 Freedom House, Freedom and the Media 2019. 
22 Verslaggevers zonder grenzen (RWB), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (Het begin van een beslissend decennium voor journalistiek, verergerd 
door het coronavirus). 
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In dit verband is de recente verklaring van Verslaggevers zonder grenzen, waarin wordt 
gesteld dat het volgende decennium cruciaal zal zijn voor het waarborgen van het behoud van 
de mediavrijheid en de toekomst van de journalistiek, van bijzondere betekenis23. De 
inspanningen van de lidstaten en de EU zelf voor het waarborgen en bevorderen van een 
pluriform, onafhankelijk en vrij medialandschap dat vrij is van haatzaaiende taal en 
desinformatie zijn derhalve vandaag de dag niet alleen van fundamenteel belang voor het 
garanderen van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie, maar ook voor 
het verdedigen van democratische rechtsstaten.

De rapporteur deelt de mening dat één van de grootste bedreigingen voor de redactionele 
onafhankelijkheid in een toenemend aantal landen in de wereld de toe-eigening van media is, 
een vorm van mediacontrole die wordt bereikt door systematische stappen door overheden en 
machtige belangengroepen.24 In dit verband is zij derhalve zeer verheugd over het voornemen 
van de Commissie om in haar jaarverslag over de rechtsstaat in de EU een specifiek 
hoofdstuk op te nemen over het monitoren van de vrijheid en de pluriformiteit van de media. 
In het licht van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de vrijheid van de media 
merkt de rapporteur op dat de crisis de systemische tekortkomingen in een aantal landen 
verder heeft blootgelegd en betreurt zij dat meerdere regeringen de situatie hebben 
aangegrepen om noodwetten en -beperkingen in te voeren die een belemmering vormen voor 
het vermogen van journalisten om het publiek te informeren en machthebbers ter 
verantwoording te roepen.

Politieke onafhankelijkheid van de media 

Tegen de achtergrond van de steeds toenemende bezorgdheid over een gebrek aan 
onafhankelijkheid bij het beheer en de financiering van publieke media benadrukt de 
rapporteur dat een rechtskader nodig is voor het toezicht op de werkzaamheden van 
aanbieders van publieke media. Dit moet controles omvatten waarbij wordt nagegaan of zij 
voldoen aan de criteria voor zorgvuldige bedrijfsvoering en taakgerichte financiering en of 
hun diensten voldoen aan de verwachtingen van op feiten gebaseerde en ethische 
journalistiek. De rapporteur betreurt het feit dat de publieke omroep in sommige lidstaten is 
verworden tot een spreekbuis voor de partijpropaganda van een enkele partij, vol haatzaaiende 
uitlatingen en partijdig, pro-regeringsdiscours, waarbij oppositiepartijen en minderheden vaak 
worden buitengesloten en zelfs wordt opgeroepen tot geweld. Publieke media moeten 
onafhankelijk van politieke inmenging zijn omdat zij een onvervangbare rol vervullen, en de 
regeringen van de lidstaten moeten afzien van pogingen invloed uit te oefenen op deze media. 

De bescherming van journalisten 

De rapporteur is van oordeel dat de veiligheid van journalisten en de strijd tegen 
straffeloosheid voor de misdrijven die tegen hen zijn begaan essentieel zijn voor het 
garanderen van het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Het werk dat journalisten en 
medewerkers in de media verrichten, wordt in toenemende mate omgeven door een klimaat 

23 Verslaggevers zonder grenzen (RWB), 2020 World Press Freedom Index, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (Het begin van een beslissend decennium voor journalistiek, verergerd 
door het coronavirus). 
24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report, 
Parijs
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van onveiligheid en angst. De bevindingen van het jaarverslag van 2020 van het Platform 
voor de bescherming van journalistiek en de veiligheid van journalisten van de Raad van 
Europa wijzen op een aanhoudende en alarmerende trend gedurende afgelopen jaren van 
geweld en intimidatie jegens journalisten. Het blijft daarom essentieel voor de EU en haar 
lidstaten om prioriteit te geven aan de bescherming van journalisten en voor de lidstaten om 
alle mogelijke middelen in te zetten om te voorkomen dat misdrijven die verband houden met 
journalistiek onbestraft blijven, aangezien de OVSE meldt dat straffeloosheid heerst en 
minder dan 15 % van de moorden op journalisten wordt opgelost. 

Er zijn in de EU-lidstaten weinig wettelijke bepalingen of beleidskaders op nationaal niveau 
om journalisten en mediamedewerkers te beschermen tegen geweld, bedreigingen en 
intimidatie. Er bestaat daarom een meer dan dringende behoefte aan doeltreffende 
bescherming. In dit verband wijst de rapporteur ook opnieuw op het verzoek van het Europees 
Parlement aan de Commissie om voorstelen in te dienen ter voorkoming van zogenaamde 
“strategische rechtszaken tegen publieke inspraak”, teneinde de onafhankelijke media te 
beschermen tegen vexatoire rechtszaken die bedoeld zijn om hen in de EU het zwijgen op te 
leggen of te intimideren. 

Financiële en economische druk 

De rapporteur benadrukt dat de situatie van de onafhankelijke journalistiek, die door de 
economische crisis en voortdurende technologische verstoring te maken heeft met financiële 
en economische druk, verder is verergerd door de verwoestende sociale en economische 
gevolgen van COVID-19 voor de mediasector. Een van de belangrijkste oorzaken voor toe-
eigening van de media is nog altijd financiële druk. Uit trends blijkt dat de verzwakte 
onafhankelijkheid van de media en de achteruitgang van de professionele normen van de 
journalistiek onlosmakelijk zijn verbonden met de toegenomen economische druk25. Precaire 
arbeidsomstandigheden kunnen journalisten en andere actoren in de media ook blootstellen 
aan ongewenste druk om van de aanvaarde journalistieke normen en ethische normen af te 
wijken26. In dit verband is de rapporteur van oordeel dat het oprichten van een permanent 
Europees fonds voor onafhankelijke journalistiek binnen het kader van het volgende na de 
COVID-19-crisis herziene MFK (2021-2027) een kwestie van groot belang is. 

Haatzaaiende taal

Haatzaaiende taal is weliswaar alom aanwezig in online en offline omgevingen en de term 
wordt wijdverbreid gebruikt in juridische en academische kringen en onder beleidsmakers, 
maar is er nog steeds debat over reikwijdte ervan en de manier waarop haatzaaiende taal moet 
worden aangepakt. De rapporteur deelt de mening dat voor zover er een regelgevingskader 
nodig is voor de bestrijding van haatzaaiende taal, dit kader holistisch en strategisch 
gedifferentieerd moet zijn om haatzaaiende taal doeltreffend te kunnen bestrijden27. Het 
regelgevingskader moet ook worden aangevuld met een kader voor niet-juridische 
maatregelen. De rapporteur herhaalt met klem de oproep aan de lidstaten om haatmisdrijven, 

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report, 
Parijs. 
26 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. 2016. Violence, threats and pressures against journalists 
and other media actors in the EU (Geweld, bedreigingen en druk jegens journalisten en andere actoren in de 
media in de EU). 
27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges, 
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het gebruik van haatzaaiende taal en het aanwijzen van een zondebok door politici en 
ambtenaren op alle niveaus en in alle soorten media te veroordelen en te bestraffen. Zij 
onderstreept ook met klem dat het klimaat van straffeloosheid waardoor de interacties in het 
digitale domein worden geplaagd, het schadelijke potentieel van online aanvallen en 
intimidatie verder vergroot. De rapporteur benadrukt voorts dat het van essentieel belang is 
rekening te houden met de rol van de media en socialemediaplatforms bij de verspreiding van 
haatzaaiende taal. De rapporteur is zich bewust van de kritiek op verschillende 
wetgevingsinitiatieven op nationaal niveau omdat zij bij de bestrijding van haatzaaiende taal 
onvoldoende rekening zouden houden met de vrijheid van meningsuiting28, maar benadrukt 
dat in het bijzonder aandacht moet uitgaan naar de spanning tussen gerechtvaardigde vrijheid 
van meningsuiting en ongerechtvaardigde toelaatbaarheid van haatzaaiende taal.

Desinformatie 

De blootstelling van burgers in de digitale omgeving aan wat sommige deskundigen 
omschrijven als een bredere “informatiewanorde” waarin verkeerde informatie, onjuiste 
informatie en desinformatie naast elkaar bestaan29, is aangewezen als grote uitdaging voor 
Europa, die een negatieve invloed heeft op Europese waarden, democratische systemen en de 
integriteit van verkiezingen30. Aangezien online desinformatie een veelzijdig karakter heeft, 
omvatten de inspanningen ter bestrijding ervan verschillende soorten reacties, actoren en 
doelstellingen. De rapporteur wijst op de rol van de Commissie bij het toezien op het 
uitwerken van een vrijwillige “zelfregulerende” praktijkcode over desinformatie, en is 
ingenomen met het initiatief van de Commissie om een actieplan voor Europese democratie 
dat onder meer is gericht op de bestrijding van desinformatie. De rapporteur herinnert er in dit 
verband aan dat socialemediaplatforms niet slechts passieve platforms zijn, en onderstreept 
dat zij een toenemende rol spelen bij het invoeren van op algoritmen gebaseerde reclame en 
publicatie van inhoud, en is van mening dat deze rol beter moet worden weerspiegeld en 
gedefinieerd in regelgeving. De rapporteur deelt de mening dat initiatieven voor de bestrijding 
van desinformatie volledig verenigbaar moeten zijn met het recht op de vrijheid van 
meningsuiting en de andere rechten die worden gegarandeerd door het internationaal en 
regionaal recht inzake de mensenrechten31 en deelt ook de mening dat de regeringen van de 
lidstaten ervoor moeten zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van desinformatie 
noodzakelijk en evenredig zijn en worden onderworpen aan regelmatig toezicht32, in het 
bijzonder in de context van het bestrijden van desinformatie over COVID-19. 

28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports, Internet 
Policy Review 8(2), 2019.
29 Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making, Council of Europe report DGI (2017)09, blz. 20.
30 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe, in Europese Commissie, Digitale 
eengemaakte markt. Brussel: Europese Commissie. 
31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times, In Focus uitgave van World Trends in Freedom of 
Expression and Media Development, Parijs.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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