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Inleiding

Mediavrijheid en -pluralisme zijn onmisbaar voor de democratie, vanwege hun essentiële rol 
in het waarborgen van de vrije uiting van meningen en ideeën en in het bijdragen aan de 
effectieve deelname van mensen aan het democratische proces.

Het Europees Parlement uit voortdurend zijn bezorgdheid over het beschermen en stimuleren 
van mediapluralisme, omdat dat een essentiële pijler is van het recht op informatie en het 
recht op vrijheid van meningsuiting, twee rechten die zijn vastgelegd in artikel 11 van het
Handvest van de Grondrechten en fundamentele beginselen blijven voor het behoud van de 
democratie. 
Pluraliteit van informatie uit een groot aantal verschillende bronnen, alsmede toegang tot een
grote verscheidenheid aan hoogwaardige informatie, zijn de voorwaarden voor democratische 
communicatie in een open en democratische maatschappij. 

Europese burgers hebben niet alleen recht op gegarandeerde toegang tot onafhankelijke, 
objectieve en onpartijdige informatie, maar ook op een brede keuze aan andere hoogwaardige 
inhoud. 
Zoals de Commissie benadrukt in haar werkdocument1, kan het idee van mediapluralisme niet 
beperkt blijven tot het probleem van de concentratie van media-eigendom. Bij het bespreken 
van deze kwestie komen diverse punten naar voren, zoals publieke omroepen, politieke 
macht, economische concurrentie, culturele diversiteit, de ontwikkeling van nieuwe
technologie en transparantie alsmede de werkomstandigheden van journalisten in de EU. 

Een van de vragen die op basis van deze punten het vaakst terugkomt, is wat de rol van de EU
zou moeten zijn in het waarborgen van mediapluralisme. Discussies over pluralisme leiden 
daardoor tot een beschouwing van de bredere kwestie van het model van de Europese Unie, 
een discussie over het soort Europese maatschappij dat we proberen op te bouwen, over de 
waarden die daarin een rol moeten spelen en over het erfgoed dat we de toekomstige 
generaties willen nalaten. 

Dit werkdocument bespreekt de verschillende aspecten die betrekking hebben op deze vragen
en probeert duidelijk te maken welke obstakels er momenteel zijn voor de bescherming van 
mediapluralisme.

Bevoegdheden EU op het gebied van mediapluralisme

De bevoegdheid van de EU om zich te mengen in mediapluralisme is beperkt tot het terrein 
van de mededingingswetgeving. De financiële schaal van de activiteiten die zijn gericht op
verticale en horizontale concentratie van media-eigendom gaat in de meeste nieuwe lidstaten 
van de EU echter niet verder dan het gebied waarop de mededingingswetgeving van de EU 
van toepassing is.
De media zijn niet alleen een bedrijfstak, maar ook een ideologisch en politiek hulpmiddel
met aanzienlijke invloed. Er kan daarom worden gepleit voor meer Europese en internationale 
betrokkenheid.

                                               
1 SEC(2007)32
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We moeten nadenken over het opstellen van een handvest voor mediavrijheid en streven naar 
de acceptatie en ratificatie daarvan in heel Europa en zelfs in de hele wereld. Het is nodig 
systemen voor mediapluralisme te controleren op basis van krachtige, betrouwbare en 
onpartijdige indicatoren.
Daarnaast moeten er manieren worden gevonden om krachtige boodschappen van lidstaten en
EU-autoriteiten over te brengen waar verbetering nodig is, zoals het instellen van een speciale 
onafhankelijke mediaombudsman die alleen verantwoordelijk is voor het openbare belang.

Mediaconcentratie in Europa

Ondanks de vooruitgang van de nieuwe informatietechnologieën blijft televisie een zeer 
invloedrijke bron van informatie voor de Europese burgers. De kijkers hebben tegenwoordig
honderden zenders tot hun beschikking. Met de komst van nieuwe technieken zoals mobiele 
tv en de nieuwe zenders die beschikbaar komen door de overschakeling naar digitale televisie, 
zijn er nu eindeloze mogelijkheden voor de weergave van uiteenlopende inhoud. 

De grotere kwantiteit die beschikbaar is, heeft echter niet geleid tot een toename van de 
kwaliteit. In tegendeel, in heel Europa heeft er een opvallende afname van de kwaliteit 
plaatsgevonden, het meest opvallend en ernstig in de nieuwsverslaggeving, waardoor de 
televisie in heel Europa minder informatief is geworden en meer gericht is op sensatie.

Concentratie van eigendom heeft geleid tot een lagere kwaliteit van de inhoud. De huidige 
daling in de kwaliteit van de programma’s is het duidelijkst waarneembaar in de lidstaten met 
een hoge concentratie van media-eigendom.
De machtigste bedrijven kunnen de schaalbaarheid van hun bedrijfsmodellen gebruiken om 
potentiële nieuwe deelnemers te verdringen. Nieuwe aanbieders met een hoge kwaliteit zullen 
moeite hebben om te concurreren met de inhoud die voor weinig geld wordt hergebruikt van 
andere markten en andere zenders en uit de archieven van een groot bedrijf.
Op die manier kan de uitbreiding van de nieuwe zenders eenvoudig de macht van een paar 
bedrijven die alleen streven naar maximalisering van de winst vergroten.
Op dit moment zijn er aanzienlijke verschillen tussen de EU-lidstaten.

Landen als Italië, Duitsland, Nederland en Zweden kennen een hoge mate van
mediaconcentratie. Vooral Italië is een geval apart met zijn duopolie van RAI en Mediaset, 
die de markt delen en nagenoeg gelijke marktaandelen hebben.
Aan de andere kant bestaat in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, een kleinere 
mate van concentratie. Met name het Verenigd Koninkrijk heeft de publieke omroepen de 
verplichting opgelegd een evenwichtige dienst te leveren die bestaat uit een breed scala aan 
onderwerpen en tegemoet komt aan de voorkeuren en behoeften van mensen van 
verschillende leeftijden en achtergronden.

De ontwikkelingen in de mediamarkten van de nieuwe lidstaten wekken grote bezorgdheid. In 
sommige landen, zoals Hongarije en Estland, is er een zeer hoge mate van buitenlands
eigenaarschap in de televisiesector. Bovendien is het eigenaarschap van de massamedia niet 
voldoende transparant voor de burgers en consumenten. 

Deze toenemende trend zal, als er geen regelgeving voor wordt opgesteld, een bedreiging 
vormen voor het pluralisme, de democratie en de culturele diversiteit in de EU.
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Invloed van nieuwe technologieën en digitale overschakeling in de media 

Verkeerd beheerde digitalisering kan belangrijke commerciële spelers de mogelijkheid geven
om het pluralisme en de diversiteit verder af te vlakken en om inhoud van hoge kwaliteit die 
beschikbaar is bij de publieke omroepen te verdringen. 
De toename van het aantal zenders en mediaplatforms werd niet gezien als iets wat
noodzakelijkerwijs het pluralisme van de media of de kwaliteit van de inhoud zou verbeteren.
Het grootste risico ligt in een overvloed aan commerciële zenders met dezelfde uniforme en
formulaire inhoud, ontworpen om zo veel mogelijk winst te maken.
Nieuwe audiovisuele technologieën zouden bovenal moeten worden gebruikt om
mediapluralisme te waarborgen en hoogwaardige programma’s te leveren aan een groeiend 
aantal burgers.

De EU en haar lidstaten moeten rekening houden met sociale, culturele en politieke factoren
om het pluralisme van de media te behouden en de culturele en linguïstische diversiteit te 
stimuleren. 

De rol van de publieke omroepen en gemeenschapsmedia

Om ruimte te maken voor de productie en distributie van een hoogwaardige en gevarieerde 
televisiedienst zouden de publieke omroepen gebruik moeten kunnen maken van een aantal 
middelen en instrumenten die garanderen dat ze werkelijk onafhankelijk zijn van zowel 
politieke druk als marktwerking. 

Tegenwoordig worden de publieke omroepen echter op onverdedigbare en ondoordachte 
wijze gedwongen te concurreren om marktaandeel met de commerciële zenders, die in het 
algemeen weinig of geen verplichtingen hebben aan het publiek. 
Om te kunnen concurreren met commerciële zenders hebben de publieke omroepen zich 
onnodig genoodzaakt gezien mee te doen met het 'dommer maken' van hun inhoud. In veel 
lidstaten is de situatie kritiek. In Polen en Hongarije is het aandeel van de publieke omroep op 
de televisiemarkt bijvoorbeeld gedaald van 80% tot 20% tussen 1997 en 2003.

Het is daarom van essentieel belang om een betere en efficiëntere manier te vinden om de
media te reguleren en voldoende middelen te bieden om een publieke tv-omroep van hoge 
kwaliteit te stimuleren en te waarborgen om tegenwicht te bieden aan de overheersing van de
commerciële zenders en om programma’s van hoge kwaliteit in ruime mate beschikbaar te 
maken.

De concurrentie tussen de publieke en private sector heeft een effect gehad dat 
tegenovergesteld was aan wat de conventionele liberale theorie zou doen vermoeden. Deze 
concurrentie heeft niet geleid tot een toename van de kwaliteit van de publieke omroepen. De 
huidige ontwikkeling in de grote meerderheid van de lidstaten gaat in de richting van een 
ernstig gebrek aan of zelfs totaal ontbreken van diversiteit met commercialisering van inhoud, 
trivialisering, slechte informatie, sensationalisme en goedkoop en eenvormig vermaak.
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Het is daarom van essentieel belang om de rol van de publieke diensten te versterken als 
pijlers voor het behoud van het mediapluralisme, de democratische dialoog en de toegang tot 
hoogwaardige inhoud voor alle burgers, door hen onafhankelijkheid en autonomie te geven
met voldoende financiële middelen. 
Publieke omroepen zouden een betere en zichtbaardere plaats moeten verdienen in het 
medialandschap van de EU, niet door te concurreren om marktaandeel en reclame-inkomsten,
maar door een brede keuze te bieden aan oorspronkelijke producties en programma’s die 
normaal gesproken niet door particuliere aanbieders worden uitgezonden. Publieke omroepen
zouden een belangrijke rol moeten spelen bij de ontwikkeling van pluralisme, innovatie en
variatie van inhoud met hoge ethische en kwaliteitsnormen en onpartijdige en onafhankelijke 
nieuwsberichten, informatie en commentaren.

Gemeenschapsmedia zoals publieke zenders, kranten en andere inhoud die bijvoorbeeld door 
studenten wordt gepubliceerd in studentenkranten of op studentenradio, zou moeten worden 
behandeld als onderdeel van het publieke bestel en waar nodig worden gesubsidieerd door de 
overheid. 

Tegelijkertijd moet er een bevredigend antwoord worden gevonden op de vraag of er plaats is 
voor reclame op dergelijke kanalen. Aan de ene kant kan het publiceren van reclame voor
lokale diensten en bedrijven worden gezien als een openbare dienst. Daarom zouden 
gesubsidieerde tarieven voor commerciële boodschappen van daarvoor in aanmerking 
komende bedrijven moeten worden getolereerd. Aan de andere kant moet men oppassen dat 
de reclame-inkomsten van de professionele journalistiek niet worden ondermijnd.

Toepassing van door de gebruiker gegenereerde inhoud

Vooral de publicaties die zijn gericht op het vermaken van de massaconsument gebruiken 
steeds vaker inhoud die wordt gegenereerd door hun lezers en kijkers. Videobeelden en foto’s 
van mobiele telefoons, vakantieverhalen of verhalen uit het dagelijks leven en grappen zijn 
enkele voorbeelden van inhoud die wordt gegenereerd door het algemene publiek en wordt 
gepubliceerd via op winst gerichte kanalen. De consumenten ontvangen hoogstens een 
symbolische beloning voor hun inhoud, soms in de vorm van een loterij met een hoofdprijs en 
een aantal kleinere prijzen. 

Dergelijke inhoud verdringt de professionele inhoud, wat ten koste gaat van het 
levensonderhoud van de mediaprofessionals en het journalistieke niveau van de inhoud. 
Mogelijke maatregelen om dergelijke trends een halt toe te roepen, zijn geïnstitutionaliseerde
tarieven voor vergoedingen voor door gebruikers gegenereerde inhoud.

Door gebruikers gegenereerde inhoud levert ook het gevaar op van voortdurende bespieding
en schending van de privacy, zowel voor publieke figuren als voor particuliere burgers. 
Daarom zou moeten worden gesproken over de toepasselijkheid van ethische en wettelijke
codes voor dergelijke inhoud.

Particuliere publicaties - weblogs of ‘blogs’ en forums

Weblogs worden steeds populairder bij het algemene publiek en onder mediaprofessionals. In 
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een aantal gevallen hebben ze een aanzienlijke invloed gehad op de besluiten die zijn 
genomen door leidinggevenden in het bedrijfsleven en de media – of zelfs met betrekking tot 
deze leidinggevenden.1

Veel professionele journalisten houden blogs bij op de websites van hun werkgevers; andere 
doen dit op speciale hostingsites. De wettelijke status van weblogs die ‘op persoonlijke titel’
worden bijgehouden door mediaprofessionals is onduidelijk, wat leidt tot onzekerheden met 
betrekking tot bronnenbescherming, toepasselijkheid van ethische codes en de toekenning van 
aansprakelijkheid in het geval van rechtszaken. Dezelfde kwesties spelen tot op zekere hoogte 
voor de weblogs van politici/publieke figuren en particuliere burgers.

Daarnaast roept het wijdverbreide gebruik van weblogs door mediaprofessionals vragen op 
met betrekking tot het pluralisme van de inhoud in hun voornaamste bezigheid.

Mediageletterdheid

Sommigen zijn van mening dat de kijkers uiteindelijk verantwoordelijk genoeg zijn om zelf te 
bepalen waarnaar ze willen kijken en dat het niet nodig is om regels op te stellen voor het 
behoud van mediapluralisme. Dat zou zo zijn als kijkers mediageletterd waren. Helaas is dat 
absoluut niet het geval.

Informatie is tegenwoordig vooral visueel. Alle mediaboodschappen worden geconstrueerd 
met behulp van een creatieve taal die zijn eigen regels heeft en stimuleren waarden en 
meningen die vaak bedoeld zijn om geld en/of macht te vergaren.

Mediageletterdheid zou een goed hulpmiddel zijn om pluralisme in de media te waarborgen, 
want de kijkers zouden dan de inhoud van de programma’s of de informatie waartoe ze 
toegang hebben onafhankelijk kunnen beoordelen.

In dat opzicht zouden de burgers van de EU moeten worden aangemoedigd om de 
vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om inhoud te analyseren en informatie te beheren, 
wat hen in staat zou stellen creatief en kritisch na te denken. 

Werkomstandigheden van journalisten in Europa

Veel journalisten in de EU hebben te maken met onzekere werkomstandigheden. Het gebruik 
van kortlopende contracten neemt toe, vooral in gevallen waarin de media-eigenaars 
gevestigd zijn in een land en hun personeel werkzaam is in andere landen. Deze situatie
schept geen klimaat dat bijdraagt aan de onafhankelijkheid, ethiek en professionaliteit van
journalisten.

                                               
1 Vgl. de blog- en forumbijdragen van John Mackey, algemeen directeur van Whole Foods (VS), en anderen. 
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