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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over concentratie en pluralisme in de media in de Europese Unie
(2007/2253(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld “Pluralisme van de 
media in de EU-lidstaten” (SEC(2007)0032),

– gelet op Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening 
van televisieomroepactiviteiten1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2002 over mediaconcentratie2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de mededelingen van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie en de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de Europese Unie heeft bevestigd dat zij zich zal inzetten voor de 
verdediging en de bevordering van pluriformiteit in de media als essentiële pijler van het 
recht op informatie en de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel 11 of the 
Handvest van de grondrechten, hetgeen grondbeginselen blijven voor het behoud van 
democratie,

B. overwegende dat alle beleid ten aanzien van mediapluriformiteit zowel gericht moet zijn 
op de pluriformiteit van eigendom (externe pluriformiteit) als op de pluriformiteit van 
inhoud (interne pluriformiteit),

C. overwegende dat onbeperkte concentratie van eigendom een bedreiging kan vormen voor 
pluriformiteit en culturele diversiteit en overwegende dat op bepaalde markten het punt in 
zicht is waarop pluriformiteit niet langer automatisch door de vrije markt gegarandeerd is,

D. overwegende dat de Europese verdragen het recht op het vestigen en bezitten van 
ondernemingen garanderen,

E. overwegende dat nieuwe technologieën en communicatie- en informatiediensten de 
mediapluriformiteit en de culturele diversiteit zouden moeten vergroten,

F. overwegende dat het de primaire zorg van mediaondernemingen de financiële opbrengst 

                                               
1 PB L 332 van 18.12.2007, blz. 27.
2 PB C 025 van 29.1.2004, blz. 205.
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is, maar dat de media desondanks ideologische en politieke middelen met aanzienlijke 
invloed blijven, die niet alleen in economische zin dienen te worden beschouwd,

G. overwegende dat mediaondernemingen op de markten van de lidstaten die in 2004 en 
2007 zijn toegetreden, aanzienlijke en vaak dominante marktposities hebben opgebouwd,

H. overwegende dat de bijdrage van multinationale mediaondernemingen aan de technische 
uitrusting en het werkkapitaal van de nieuwe lidstaten van cruciaal belang is geweest om
het medialandschap nieuw leven in te blazen, maar dat de investering in menselijk 
kapitaal onder het niveau is gebleven dat nodig is om de arbeidsomstandigheden en de 
kwaliteit van het werk van beroepsmensen uit de mediawereld te verbeteren,

I. overwegende dat het vermogen van de EU om de mediapluriformiteit te beïnvloeden 
beperkt blijft tot het vlak van de mededingingswetgeving en overwegende dat de 
financiële schaal van de op verticale en horizontale concentratie van media-eigendom 
gerichte activiteiten in de meeste nieuwe lidstaten van de EU nog niet de grens heeft 
bereikt waarop het mededingingsrecht van de EU zijn invloed begint te doen gelden,

J. overwegende dat de mediaconsument toegang moet hebben tot een breed aanbod van 
inhoud, variërend van kwaliteitsjournalistiek tot licht amusement,

K. overwegende dat media-aanbieders ernaar streven inhoud te bieden van de onder de 
omstandigheden hoogst denkbare kwaliteit, maar dat deze omstandigheden niet in alle 
lidstaten geheel en al toereikend zijn,

L. overwegende dat een toenemend deel van de journalisten werkt op basis van onzekere 
arbeidsomstandigheden en sociale garanties mist die algemeen geaccepteerd zijn op de 
normale arbeidsmarkt, en overwegende dat deze arbeidsomstandigheden zich doorgaans 
eerder voordoen in de nieuwe lidstaten,

M. overwegende dat commerciële publicaties meer en meer gebruikmaken van door 
gebruikers gegenereerde inhoud, met name audiovisuele inhoud tegen een vast tarief, 
hetgeen onder beroepsmensen uit de mediawereld de vraag opwerpt of dit wel een vorm 
van eerlijke concurrentie is,

N. overwegende dat het toenemende gebruik van en vertrouwen op door gebruikers 
gegenereerde inhoud een nadelig effect kan hebben op de privacy van burgers en bekende 
personen doordat het voorwaarden schept voor het voortdurend in de gaten houden van 
personen,

O. overwegende dat weblogs een steeds gangbaarder medium vormen voor de zelfexpressie 
van beroepsmensen uit de mediawereld en privépersonen, maar dat de status van hun 
auteurs en uitgevers, met inbegrip van hun wettelijke status, noch vastgesteld noch 
duidelijk gemaakt is aan de lezer van de weblog, waardoor onzekerheden ontstaan ten 
aanzien van onpartijdigheid, betrouwbaarheid, bronbescherming, de toepassing van 
ethische gedragscodes en het aanwijzen van de aansprakelijkheid in het geval van 
gerechtelijke procedures,

P. overwegende dat onder de lidstaten de interpretaties ten aanzien van wat de opdracht van 
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de publiekrechtelijke media is en hoe deze moet worden gefinancierd, wijd uiteenlopen en 
dat de commerciële media bezwaren hebben gemaakt over oneerlijke concurrentie,

Q. overwegende dat de publiekrechtelijke media alleen op audiovisueel en niet-lineair vlak 
een opmerkelijke marktaanwezigheid hebben en dat de publiekrechtelijke media van de 
EU-lidstaten veelal lijden onder toereikende financiering en politieke druk,

R. overwegende dat op sommige markten de publiekrechtelijke media zowel in de zin van 
kwaliteit als in de zin van marktaandeel een dominante speler zijn,

S. overwegende dat de publiekrechtelijke media behoefte hebben aan een bepaald stabiel 
marktaandeel om aan hun opdracht te voldoen, maar dat dit marktaandeel niet als een doel 
op zichzelf moet worden beschouwd,

T. overwegende dat de laatste tien jaar nieuwe mediakanalen zijn opgekomen en dat het 
toenemend aandeel aan reclameopbrengsten dat naar exploitanten van websites gaat, de 
gedrukte pers de nodige zorgen baart,

U. overwegende dat het nieuwe medialandschap wordt gedomineerd door gevestigde 
publieke diensten en private aanbieders,

V. overwegende dat er de laatste tijd steeds meer maatschappelijke aandacht uitgaat naar 
gevallen waarin de vrijheid van meningsuiting in botsing komt met religieuze en overige 
levensovertuigingen,

W. overwegende dat het niveau van de mediageletterdheid onder de burgers van de Europese 
Unie onder het gewenste niveau ligt en dat het bewustzijn van het belang van 
mediageletterdheid gering is,

1. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de pluriformiteit van de media te 
waarborgen, om te zorgen dat alle EU-burgers in alle lidstaten toegang hebben tot vrije en 
gediversifieerde media, en om waar nodig aanbevelingen te doen;

2. stelt in dit opzicht voor in alle lidstaten een onafhankelijke mediaombudsman aan te 
stellen;

3. verwelkomt de inspanningen om een handvest voor persvrijheid op te stellen en te streven 
naar de algehele acceptatie daarvan in Europa;

4. benadrukt het belang om toezichts- en uitvoeringssystemen voor mediapluriformiteit in te 
stellen op basis van betrouwbare en onpartijdige indicators;

5. is het ermee eens dat de mediapluriformiteit zal moeten worden gemeten op het niveau 
van de afzonderlijke lidstaat;

6. beklemtoont dat de autoriteiten van de EU en de lidstaten aan de hand van passende en 
gerichte wettelijke en maatschappelijke garanties moeten zorgen voor journalistieke en 
redactionele onafhankelijkheid, alsmede moeten waarborgen dat media-eigenaars op elke 
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markt waar ze actief zijn, de goede praktijksvormen volgen;

7. stelt voor tarieven in te stellen die evenredig zijn aan de commerciële waarde van de door 
gebruikers gegenereerde inhoud, alsmede gedragscodes en gebruiksvoorwaarden voor 
door gebruikers gegeneerde inhoud in commerciële publicaties;

8. verwelkomt de dynamiek en de diversiteit die het nieuwe medialandschap heeft gekregen 
als gevolg van de nieuwe media en bepleit een verantwoord gebruik van nieuwe kanalen, 
zoals mobiele tv;

9. stelt voor dat de status, wettelijk of anderszins, van weblogs te verhelderen en pleit ervoor 
weblogs vrijwillig te laten labellen op basis van beroepsmatige en financiële 
verantwoordelijkheden en de belangen van hun auteurs en uitgevers;

10. beveelt aan dat mediageletterdheid wordt opgenomen in de 9 basisvaardigheden en 
ondersteunt de ontwikkeling van het Europese kerncurriculum voor mediageletterdheid;

11. bepleit dat het eigendom van media moet worden bekendgemaakt, zodat mensen meer 
inzicht krijgen in de doelstellingen en de achtergrond van de uitgever;

12. moedigt de lidstaten aan om ervoor te zorgen dat de mededingingswet van de EU op de 
media wordt toegepast en dat de sector internet- en communicatietechnologie 
mediapluriformiteit mogelijk maakt en bevordert, alsmede om passende maatregelen te 
nemen indien mediaconcentratie een negatief effect heeft op de mediapluriformiteit;

13. beveelt aan dat er dusdanige regels ten aanzien van staatssteun worden ingevoerd dat de 
publiekrechtelijke media wel hun functie kunnen blijven vervullen in een dynamische 
omgeving, maar dat tegelijkertijd oneerlijke concurrentie wordt vermeden die leidt tot 
uitholling van het medialandschap;

14. 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

Sinds begin 2004 is het aantal lidstaten van de EU bijna verdubbeld. Een van de grootste
uitdagingen van na de toetreding is ervoor te zorgen dat de normen voor de bescherming van 
de democratie en de basisvrijheden zo goed mogelijk op één lijn worden gebracht als maar 
mogelijk is.
Binnen deze context verwelkomt het verslag elk initiatief dat gericht is op de bescherming 
van de democratie. Het verslag wil duidelijk maken dat de media nog altijd een invloedrijk 
politiek middel vormen, dat niet enkel in economische zin mag worden beschouwd.

Het verslag steunt het besluit van de Europese Commissie om het aan een consortium van drie 
Europese universiteiten over te laten om betrouwbare en onpartijdige indicators vast te stellen. 
Daarnaast wordt in dit verslag gewezen op de noodzaak om op basis van de aldus vastgestelde 
indicators systemen voor toezicht en uitvoering in te stellen. Het aanstellen van 
mediaombudsmannen wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de benodigde systemen.
Ook steunt het verslag de voortdurende inspanningen van vertegenwoordigers van uitgevers 
en journalisten om een handvest voor mediavrijheid op te stellen. Tevens benadrukt het 
verslag de noodzaak van maatschappelijke en wettelijke garanties voor journalisten en 
uitgevers. 
In het verslag wordt bepleit dat multinationale ondernemingen zich in elk land waar ze actief 
zijn, houden aan de goede praktijksvormen voor redactionele en journalistieke vrijheid. 
Daarbij wordt met de enige zorg aangetekend dat in de lidstaten die in 2004 en 2007 zijn 
toegetreden, lagere normen worden gehanteerd.
De ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologieën heeft geleid tot de opkomst van 
nieuwe mediakanalen en nieuwe vormen van inhoud. Deze opkomst van nieuwe media heeft 
gezorgd voor meer dynamiek en diversiteit in het medialandschap. Het verslag bepleit echter 
wel een verantwoordelijk gebruik van deze nieuwe kanalen. 
In deze context wordt er in het verslag op gewezen dat de onbepaalde en onvermelde status 
van auteurs en uitgevers van weblogs leidt tot onzekerheden ten aanzien van onpartijdigheid, 
betrouwbaarheid, bronbescherming, de toepassing van ethische codes en het toewijzen van de 
aansprakelijkheid in het geval van gerechtelijke procedures.
Om die reden wordt in het verslag aanbevolen dat de wettelijke status van de diverse 
categorieën van weblogauteurs en -uitgevers wordt verhelderd, alsmede dat belangen worden 
bekendgemaakt en weblogs vrijwillig worden gelabeld.

Het verslag maakt melding van het zich verspreidende gebruik van een vast tarief door 
commerciële publicaties voor door gebruikers gegenereerde inhoud en van de problemen met 
privacy en mededinging die dit met zich meebrengt. In dit verslag wordt aanbevolen niet-
beroepsmatige bijdragers evenredig te compenseren voor het commercieel gebruik dat zij 
genereren en ethische codes te hanteren ter bescherming van de privacy van burgers en 
bekende personen.

Het verslag erkent het probleem van de drukwereld dat de reclameopbrengsten zich ten dele 
verschuiven naar het internet, maar wijst er tevens op dat het nieuwe commerciële 
medialandschap wordt gedomineerd door gevestigde publieke en private aanbieders van 
inhoud. Ook wordt het standpunt ingenomen dat de concentratie van media-eigendom een 



PE402.864v01-00 8/8 PR\712320NL.doc

NL

niveau begint de bereiken dat de pluriformiteit van de media niet langer gegarandeerd wordt 
door de krachten van de vrije markt. Dit is met name het geval in de nieuwe lidstaten.

Het verslag erkent dat de publiekrechtelijke media een fors en stabiel marktaandeel nodig 
hebben om aan hun opdracht te voldoen, maar dringt er wel op aan oneerlijke concurrentie en 
het nastreven van marktaandeel als doel op zichzelf te vermijden. Ook wordt erop gewezen 
dat hoewel in bepaalde markten de publiekrechtelijke media een leidende deelnemer op de 
markt zijn, deze veelal lijden onder ontoereikende financiering en politieke druk.
Tot slot onderschrijft het verslag de noodzaak om de mediageletterdheid in de EU te 
vergroten. Aanbevolen wordt om mediageletterdheid op te nemen in de 9 basisvaardigheden. 
Het verslag is voorstander van het ontwikkelen van een Europees kerncurriculum voor 
mediageletterdheid.
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