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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА, КОМИСИЯТА И ЕСВД

относно използването на радиото и телевизията като инструменти на 
дипломацията на ЕС 
(2013/2187(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 и член 21 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“ от 3 октомври 2007 г. (COM(2007)0568), и предложението 
на Комисията за междуинституционално споразумение „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“ от 3 октомври 2007 г. (COM(2007)0569),

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно културното измерение 
на външната дейност на ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и 
на медиите по света2,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2013 г. относно годишния 
доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и 
политика на сигурност3,

– като взе предвид своите резолюции относно Арабската пролет, Иран, Русия, 
Украйна, Сирия и неговите източни съседи,

– като взе предвид член 97 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че европейските медии за разпространение на радио- и 
телевизионни програми са важен инструмент за подкрепа на ценности като правата 
на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване, както и за 
насърчаване на плурализма в журналистиката, независимата мисъл и 
многообразието на виждания;

Б. като има предвид, че спътниковите и радио мрежи и електронните медии са 
ефективни и рентабилни начини да бъде достигната обществеността в трети страни;

                                               
1 OВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 137.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0274.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0453.
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В. като има предвид, че медиите на ЕС могат да играят важна роля за разясняване на 
различните национални възприятия и за комуникация относно политиките на ЕС в 
ЕС и в трети страни; 

Г. като има предвид, че излъчването на радио и телевизионни предавания с цел 
демократизация и насърчаване на правата на човека в трети страни не попада, 
строго погледнато, в обхвата на медийната политика на ЕС; 

Д. като има предвид, че първоначалното финансиране на ЕС за „Европейско радио за 
Беларус“ и непрекъснатото финансиране на свързани с ЕС програми са добър 
пример за използването на радиото и телевизията, като инструмент на ОВППС; 

Е. като има предвид, че ЕС разполага с своя собствен оператор за аудиовизуални 
излъчвания, Евронюз, който излъчва на 13 езика, се разбира от 53 % от световното 
население, се разпространява в 155 държави и 400 милиона домакинства, разполага 
със спътниково покритие в целия свят, който е водещият канал по отношение на 
публика в Европа, както и сред неарабските информационни канали в арабските 
страни и в страните в Африка на юг от Сахара и е достъпна безплатно в световен 
мащаб на различни мобилни устройства;

Ж. като има предвид, че ЕС има договор за услуги с Евронюз от 2005 г. насам, който 
предвижда основно финансиране в размер на 5 млн. EUR годишно за 
производството и излъчването на редица програми по европейски въпроси; като има 
предвид, че два други договора за услуги бяха подписани през 2007 г. и 2009 г. в 
размер на 5 млн. EUR годишно за период от пет години за предаванията на Евронюз 
съответно на арабски и на фарси;

1. отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД:

a) да разберат значението и използването на радиото и телевизията като средство 
за комуникация относно ценностите и политиките на ЕС в областта на общата 
външна политика и политика на сигурност (ОВППС);

б) да създадат съгласувана и значима стратегия на ЕС  за радио- и телевизионните 
медии в областта на външните отношения, като по този начин се насърчава 
свободата на изразяване и медийния плурализъм и укрепва демокрацията и 
правата на човека в трети страни; както и да направят посочената стратегия за 
радио- и телевизионно разпръскване интегриран инструмент на ОВППС;

в) да създадат правна и институционална рамка за радиото и телевизията в ЕС, 
които:

1. да работя в силно конкурентоспособна медийна среда — като разполагат с 
непосредствен достъп до актуални новини от първа ръка, са в състояние да 
се възползват от предимствата на най-новите технологии и запазват челни 
позиции в цифровата революция — и създават автентично и разнообразно 
съдържание;

2. са независими от всякакви влияния от страна на правителствени органи, 
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предприемаческите среди или акционери и се придържат към харта за 
радио- и телевизионно разпространение, като се гарантира точно и 
обективно отразяване в новините и балансирана и изчерпателна проекция на 
разнообразието както на настоящите държави—членки на ЕС, така и на 
самия ЕС, и се придържат към журналистически код, със специален акцент 
върху политиките, насочени към гарантирането на журналистическата 
независимост, точност и балансираност; 

3. имат възможност и желание да предложат платформа за обмен на мнения и 
дебати, отнасящи се до социално и/или политически актуални въпроси, като 
по този начин водят и дават форма на дебата от европейска гледна точка, 
разширяват своята мрежа от кореспонденти и стимулират обществен 
интерес;

4. използват различни методи за разпространение на информационни и 
дискусионни програми, включително телевизия, радио, социалните медии и 
мобилни платформи, с оглед осигуряването на възможно най-широк кръг от 
обществена аудитория извън ЕС; 

5. играят активна роля в обучението на бъдещите водещи европейски и 
неевропейски журналисти; 

г) да считат, че Евронюз, с широката си мрежа от национални радио и 
телевизионни оператори и широкото си разпространение, има потенциал да 
играе важна роля в медийния пейзаж, както и в насочването и стимулиране на 
дебата за Европа; да отчетат също така обаче, че за да изпълнява тази роля, 
Евронюз следва да:

1. реорганизира своята дейност и подход въз основа на горепосочените 
критерии; 

2. да премести седалището си в Брюксел, за да получи непосредствен достъп 
до лицата, отговорни за политиките и вземането на решения, и да бъде в 
състояние да следва процесите на вземане на решения в ЕС възможно най-
непосредствено;

3. да инвестира в повишаване на образованието на журналистите си по 
европейските въпроси, включително относно ЕС и Съвета на Европа;

4. да насърчава програмите за обучение на външни журналисти;

5. да засили своята редакторска независимост, за да се ползва с по-голямо 
доверие в наблюдението на политиките на ЕС по обективен и 
безпристрастен начин;

e) да насочат проектно финансиране от ЕС към онези радио- и телевизионни 
оператори, които спазват и работят в съответствие с най-високите стандарти за 
журналистическите независимост, точност и балансираност и които насърчават 
ценностите на ЕС, като имат предвид, че оценката на резултатите според 
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измерими критерии следва да бъде предварително условие за всякакво 
допълнително финансиране;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Европейската служба за външна дейност, както и за сведение на 
държавите членки.


