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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is ervan overtuigd dat een pluriform mediasysteem een basisvereiste is voor het 
voortbestaan van het democratische, Europese sociaal model;

2. stelt vast dat het Europese medialandschap onderhevig is aan een voortschrijdende 
convergentie, dit zowel wat de media als wat de markten betreft;

3. benadrukt dat de concentratie van eigendom van het mediasysteem aanleiding geeft tot het 
ontstaan van een omgeving die de monopolisering van de reclamemarkt bevordert, 
belemmeringen doet ontstaan voor de doorbraak van nieuwe marktspelers en leidt tot een
uniformisering van de media-inhoud;

4. constateert dat winstgerichtheid steeds bepalender wordt voor de ontwikkeling van het 
mediasysteem en dat maatschappelijke, politieke en economische processen en de 
waarden die worden uitgedrukt in gedragscodes voor journalisten daardoor onvoldoende 
gewaarborgd worden; is daarom van mening dat mededingingswetten en mediawetgeving 
met elkaar verbonden moeten worden, om toegang, mededinging en kwaliteit te vrijwaren 
en om te vermijden dat belangenconflicten ontstaan tussen de concentratie van media-
eigendom en politieke macht, wat immers nadelige gevolgen zou hebben voor de vrije 
mededinging, gelijke mededingingsvoorwaarden en pluralisme;

5. verlangt daarom dat het evenwicht tussen openbare en commerciële zenders - in die 
lidstaten waar openbare zenders bestaan - en de onderlinge verbinding van mededingings-
en mediawetgeving gegarandeerd wordt, om de pluriformiteit van de media te bevorderen; 
benadrukt dat ook openbare mediazenders in toenemende mate gericht zijn op het maken 
van winst, wat in veel gevallen vragen doet rijzen met betrekking tot het gepaste gebruik 
van openbare middelen;

6. is ervan overtuigd dat openbare instanties als hoofddoelstelling zouden moeten hebben 
voorwaarden te creëren die een hoog kwaliteitsniveau van de media garanderen (openbare 
media inbegrepen), en de mediadiversiteit en de volledige onafhankelijkheid van 
journalisten te waarborgen;

7. verlangt maatregelen om de concurrentiepositie van de Europese mediaconcerns te 
verbeteren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan economische groei, die 
eveneens moet worden aangemoedigd door het bewustzijn en de kennis van de burger 
inzake economische en financiële onderwerpen aan te scherpen;

8. benadrukt de toenemende invloed in de Europese Unie, en vooral in de nieuwe lidstaten, 
van media-investeerders uit derde landen;

9. verlangt dat de mededingingswetgeving consequent wordt toegepast, zowel op Europees 
als op nationaal niveau, om de concurrentie te verscherpen en nieuwe mededingers 
toegang te verlenen tot de markt; 
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10. is van mening dat de Europese mededingingswetgeving heeft bijgedragen tot het beperken 
van de mediaconcentratie; benadrukt echter het belang van een zelfstandige controle op de 
media door de lidstaten en dringt er in dat verband op aan dat de nationale regelgeving 
met betrekking tot de media doeltreffend is, duidelijk, transparant en van hoge kwaliteit;

11. juicht het voornemen van de Commissie toe concrete indicatoren te ontwikkelen om de 
pluriformiteit van de media in de Europese Unie te meten;

12. verlangt dat er afgezien van de pluriformiteit van de media nog andere indicatoren worden 
vastgelegd die kunnen worden gebruikt als criteria om de media te analyseren, met 
inbegrip van de positie van de mediasysteem op het gebied van democratie, rechtstaat, 
mensen- en minderhedenrechten en beroepsgedragscodes voor journalisten;

13. is van mening dat de regelgeving voor mediaconcentratie niet enkel de eigendom en 
productie van media-inhoud mag omvatten, maar ook betrekking moet hebben op 
(elektronische) zenders en mechanismen voor de toegang tot en de verspreiding van 
media-inhoud op het internet, zoals zoekmachines.
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