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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

A. overwegende dat het Europees Parlement reeds herhaaldelijk de wens te kennen heeft 
gegeven dat de Commissie zowel in de mediasector als in de informatiemaatschappij als 
zodanig een stabiel wetgevingskader creëert,  waarmee wordt ingestaan voor een 
vergelijkbaar niveau van bescherming van het pluralisme in de lidstaten en de bedrijven in 
de gelegenheid worden gesteld van de door de interne markt geboden mogelijkheden  
gebruik te maken,

B. overwegende dat het pluralisme in de media een hoeksteen van het recht op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie vormt, dat is verankerd in artikel 11 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie,

C. overwegende dat de idee van mediapluralisme, zoals de Commissie in haar werkdocument 
onderstreept, zich niet mag beperken tot het vraagstuk van de concentratie van eigendom 
in de sector, maar ook aangelegenheden betreffende de dienstverlening van de publieke
omroep, de politieke macht, de economische concurrentie, de culturele verscheidenheid, 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, de transparantie en de arbeidsomstandigheden 
van journalisten in de Europese Unie, omvat, 

D. overwegende dat de verschillen in nationale wetgeving inzake mediaconcentratie nadelige 
gevolgen hebben voor de werking van de interne markt, waarop het Europees Parlement al 
sinds 1995 heeft gewezen,  en dat deze gevolgen teniet moeten worden gedaan door 
middel van een richtlijn tot harmonisatie van nationale regelgeving in de zin van artikel 95 
van het EG-Verdrag,

E. overwegende dat het grondbeginsel dat erin bestaat vrijelijk te informeren en 
geïnformeerd te worden, door de overheid in de praktijk vaak met voeten wordt getreden,

F. overwegende dat publieke omroepen moeten beschikken over de nodige financiële 
middelen en instrumenten om te garanderen dat zij daadwerkelijk onafhankelijk zijn van 
politieke druk en  marktkrachten, 

G. overwegende dat de publieke omroepen thans volkomen onterecht en ten koste van de
kwaliteit van hun programma's onder druk worden gezet om qua kijk- en luistercijfers de 
concurrentie aan te gaan met de commerciële zenders, die uiteindelijk niet uit zijn op
kwaliteit,  maar beogen aan de wensen van een zo groot mogelijk publiek te voldoen,

H. overwegende dat de publieke omroepen, wanneer zij zich er voornamelijk voor inzetten
om aan de vraag van de meerderheid van het publiek te voldoen, hun wezenlijke taak uit 
het oog verliezen en zich op de reclamemarkt begeven, waardoor zij in een situatie van 
oneerlijke concurrentie met de commerciële zenders belanden,

1. verzoekt de Commissie zich ertoe te verbinden een stabiel wetgevingskader te bevorderen,
dat een hoog niveau van bescherming van het pluralisme in alle lidstaten biedt;
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2. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun steun te verlenen aan een objectief kader voor 
de afgifte van vergunningen op het gebied van kabel- en satelliettelevisie en analoge en 
digitale uitzending, op basis van transparante en objectieve criteria, ten einde tot een 
stelsel van pluriforme concurrentie te komen en misbruik van monopolie- of 
machtsposities door bedrijven tegen te gaan;

3. verzoekt de Commissie rekening te houden met de problemen die voortvloeien uit het 
onethisch gebruik en commercieel misbruik van door gebruikers gegenereerde inhoud;

4. betreurt dat de nieuwe richtlijn inzake audiovisuele diensten beperkt blijft tot het opleggen 
van de verplichting aan de lidstaten om de onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties te waarborgen, zonder de rol van die instanties nader te definiëren;

5. herinnert de lidstaten eraan dat bij besluiten van de nationale regelgevende instanties altijd  
moet worden gezocht naar een balans tussen de hen opgelegde taken en de vrijheid van 
meningsuiting, voor de bescherming waarvan de rechtbanken in laatste instantie
verantwoordelijk zijn;

6. herinnert de Commissie eraan haar bij diverse gelegenheden te hebben verzocht met een 
richtlijn te komen ter waarborging van het pluralisme en ter bevordering en bescherming 
van de culturele verscheidenheid, zoals gedefinieerd in het op 20 oktober 2005 in Parijs 
ondertekende UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de 
diversiteit van cultuuruitingen,  alsook alle mediabedrijven de toegang te garanderen tot 
de technische uitrusting die het hen mogelijk maakt om alle burgers te bereiken;  

7. verzoekt de lidstaten steun te verlenen aan een aantal publieke omroepen van een hoog 
kwaliteitsniveau, die een tegenwicht kunnen bieden voor de programma's van de 
commerciële zenders en die, zonder noodzakelijkerwijs te hoeven concurreren om kijk- en 
luistercijfers en reclameopbrengsten, in het Europees medialandschap een prominente 
plaats kunnen innemen als hoekstenen voor het behoud van het pluralisme in de media, de 
democratische dialoog en de toegang van alle burgers tot kwalitatief hoogwaardige 
programma's;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten om nauwere samenwerking tussen de Europese 
regelgevende instanties te bevorderen en formele en informele discussies en 
gedachtewisselingen tussen regelgevende instanties in de omroepsector te intensiveren;

9. pleit ervoor dat de publieke omroepen in de lidstaten, in voorkomend geval, het 
multiculturele karakter van de regio’s weerspiegelen.
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