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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ, KOMISI A ESVČ

o využití vysílání sdělovacích prostředků jako diplomatického nástroje EU
(2013/2187(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2 a 21 SEU,

– s ohledem na článek 167 SFEU,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2007 nazvané „Partnerství pro komunikaci 
v Evropě“ (COM(2007)0568) a návrh interinstitucionální dohody ze dne 3. října 2007 
o partnerství pro komunikaci v Evropě (COM(2007)0569),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o kulturních dimenzích vnější činnosti 
EU1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích 
prostředků ve světě2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2013 o výroční zprávě Rady Evropskému 
parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice3,

– s ohledem na svá usnesení o Arabském jaru, Íránu, Rusku, Ukrajině, Sýrii a východním 
sousedství,

– s ohledem na článek 97 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že vysílání evropských sdělovacích prostředků je důležitým nástrojem 
pro podporu hodnot, jako jsou lidská práva a základní svobody, včetně svobody projevu, 
a pro podporu novinářské plurality, nezávislého myšlení a rozmanitosti názorů;

B. vzhledem k tomu, že satelitní a rádiové sítě a internetová média jsou účinným a nákladově 
efektivním způsobem umožňujícím oslovit občany třetích zemí;

C. vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky v EU mohou hrát významnou úlohu při 
vyjasňování různého vnímání v různých státech a šíření povědomí o politikách EU jak 
v EU, tak ve třetích zemích; 

D. vzhledem k tomu, že vysílání s cílem šířit demokracii a podporovat lidská práva ve třetích 
zemích nespadá výslovně do působnosti mediální politiky EU; 

                                               
1 Úř. věst. C 377 E, 7.12.2012, s. 137.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0453.
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E. vzhledem k tomu, že počáteční unijní financování „Evropského rádia pro Bělorusko“ 
a pokračující financování programů souvisejících s EU představují dobrý příklad využití 
vysílání jako nástroje SZBP; 

F. vzhledem k tomu, že EU má k dispozici vlastní subjekt pro audiovizuální vysílání –
Euronews –, který vysílá ve 13 jazycích a jehož vysílání je srozumitelné pro 53 % světové 
populace, je dostupný ve 155 zemích 400 milionům domácností, disponuje celosvětovým 
satelitním pokrytím, v Evropě je kanálem s největším publikem a v arabských zemích 
a v zemích subsaharské Afriky je prvním nearabským zpravodajským kanálem, který je 
celosvětově bezplatně dostupný prostřednictvím různých mobilních zařízení; 

G. vzhledem k tomu, že EU má smlouvu o službách s Euronews již od roku 2005, 
se základním rozpočtem 5 milionů EUR ročně pro vytváření a vysílání řady programů 
o evropských záležitostech; vzhledem k tomu, že v letech 2007 a 2009 byly podepsány 
další dvě smlouvy o službách, podle nichž bude Euronews v následujících 5 letech 
vyplaceno 5 milionů EUR ročně na vysílání v arabštině a v perštině;

1. doporučuje Radě, Komisi a ESVČ následující:

a) pochopit význam vysílání jakožto nástroje pro předávání hodnot a politik EU v rámci 
SZBP a využívat ho za tímto účelem;

b) zavést soudržnou a významnou strategii EU pro mediální vysílání v rámci vnějších 
vztahů EU a tím podporovat svobodu projevu a pluralitu médií a posilovat demokracii 
a lidská práva ve třetích zemích; a začlenit tuto vysílací strategii mezi integrované 
nástroje SZBP;

c) vytvořit právní a institucionální rámec pro rozhlasové a televizní vysílání EU, která: 

1. fungují ve vysoce konkurenčním mediálním prostředí, přičemž mají okamžitý 
přístup přímo k aktuálním událostem, jsou schopna využívat nejnovějších 
technologií a zůstávají v čele digitální revoluce, a vytvářejí původní a různorodý 
obsah;  

2. jsou nezávislá na jakémkoli vlivu vlád, obchodních subjektů nebo akcionářů 
a dodržují vysílací chartu, přičemž zajišťují náležité a objektivní informace 
a vyvážený a komplexní obraz rozmanitosti současných členských států EU a EU 
samotné, a dodržují novinářský kodex, se zvláštním důrazem na politiky zaměřené 
na zaručení novinářské nezávislosti, přesnosti a vyváženosti; 

3. jsou schopna a ochotna poskytnout platformu pro výměnu názorů a diskuzi 
v souvislosti se sociálně nebo politicky relevantními otázkami, a tím vést a utvářet 
diskuzi z evropské perspektivy, rozšiřovat svou síť zpravodajů a povzbuzovat 
zájem veřejnosti;

4. využívají různé metody vysílání zpráv a pořadů prezentujících názory, například 
televizní vysílání, rádio, sociální média a mobilní platformy, s cílem dosáhnout 
co možná největšího rozšíření informací pro veřejnost mimo EU; 
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5. jsou aktivní při školení budoucích předních evropských novinářů i novinářů 
ze třetích zemí; 

d) zvážit skutečnost, že Euronews se svou širokou sítí národních zpravodajů a velkým 
rozšířením mají potenciál hrát významnou úlohu v mediální krajině a při utváření 
a stimulaci rozpravy o Evropě; rovněž ale uznat, že aby tuto úlohu mohly Euronews 
hrát, měly by

1. reformovat svou činnost a přístup na základě výše zmíněných kritérií; 

2. přestěhovat vysílací ústředí do Bruselu s cílem získat přímý přístup k tvůrcům 
politik a politickým činitelům a být schopen sledovat rozhodovací procesy v EU 
z co největší blízkosti; 

3. investovat do vzdělávání svých novinářů v evropských záležitostech včetně těch, 
které se týkají EU a Rady Evropy;

4. podporovat příležitosti pro vzdělávání externích novinářů;

5. posilovat svou redakční nezávislost s cílem dosáhnout větší důvěryhodnosti pro 
nestrannou a nezávislou kontrolu politik EU;

e) poskytnout přímé projektové financování EU pro ty vysílací subjekty, které dodržují 
ve své činnosti nejpřísnější standardy novinářské nezávislosti, přesnosti a vyváženosti 
a které podporují hodnoty EU, s přihlédnutím k tomu, že předpokladem pro každé 
další financování by mělo být hodnocení výkonu podle měřitelných kritérií;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro 
vnější činnost a pro informaci členským státům.


