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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET, 
KOMMISSIONEN OG TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

om anvendelse af radio- og tv-medier som redskab for EU's diplomati
(2013/2187(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2 og 21 TEU,

– der henviser til artikel 167 i TEUF,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2007 "Partnerskab om 
formidling af EU" (KOM(2007) 568) og Kommissionens forslag til en interinstitutionel 
aftale om "Partnerskab om formidling af EU" KOM(2007)569),

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om de kulturelle dimensioner af EU's 
optræden udadtil1,

– der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden2,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2013 om årsrapporten fra Rådet til Europa-
Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik3,

– der henviser til sine beslutninger om det arabiske forår, Iran, Rusland, Ukraine, Syrien og 
de østlige naboområder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 97,

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at europæiske radio- og tv-medier er vigtige redskaber til støtte af værdier 
såsom menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, 
og til fremme af journalistisk pluralisme, fri tankevirksomhed og forskelligartede visioner;

B. der henviser til, at satellit- og radionetværk og onlinemedier er effektive og 
omkostningseffektive måder at nå ud til befolkningerne i tredjelande på;

C. der henviser til, at EU's medier kan spille en vigtig rolle med hensyn til at forklare 
forskellige nationale opfattelser og formidle EU's politikker i EU og tredjelande; 

D. der henviser til, at radio- og tv-udsendelser for fremme af demokrati og 
menneskerettigheder i tredjelande ikke udtrykkeligt hører under EU's mediepolitik; 

E. der henviser til, at EU's indledende finansiering af "European Radio for Belarus" og den 
                                               
1 EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 137.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0274.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0453.
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fortsatte finansiering af EU-relaterede programmer er et godt eksempel på anvendelse af 
radio og tv som et redskab for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; 

F. der henviser til, at EU har sit eget audiovisuelle medie, Euronews, til rådighed, som 
sendes på 13 sprog, forstås af 53 % af verdens befolkning, sendes i 155 lande til 400 mio.
husstande, har satellitdækning i hele verden og er den førende kanal, hvad angår publikum 
i Europa og ikke-arabiske nyhedskanaler i arabiske lande og Afrika syd for Sahara, og er 
tilgængeligt i hele verden vederlagsfrit; 

G. der henviser til, at EU har haft en tjenesteydelseskontrakt med Euronews siden 2005, der 
omfatter finansiering med 5 mio. EUR om året til produktion og udsendelse af en række 
programmer om europæiske anliggender; der henviser til, at to andre 
tjenesteydelseskontrakter blev undertegnet i 2007 og 2009 på fem mio. EUR om året over 
en periode på fem år for Euronews radio- og tv-udsendelser på arabisk og farsi;

1. henstiller til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil:

a) at forstå vigtigheden af og at anvende radio- og tv som et redskab til formidling af 
EU's værdier og politikker på området fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

b) at etablere en kohærent og omfattende strategi for EU's tv- og radio-medier i EU's 
udenrigsanliggender og derved fremme ytringsfrihed og mediepluralisme og styrke 
demokrati og menneskerettigheder i tredjelande og gøre denne udsendelsesstrategi til 
et integreret værktøj i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

c) at fastsætte en retlig og institutionel ramme for EU's radio- og tv-medier som:

1. opererer i et stærkt konkurrencepræget mediemiljø - idet de har direkte adgang til 
aktuelle nyheder på første hånd, kan benytte sig af fordelene ved de nyeste 
teknologier, er på forkant med den digitale revolution - og skaber et autentisk og 
varieret indhold

2. er uafhængige af enhver form for indflydelse fra stat, erhverv eller aktionærer og 
tilslutter sig et charter for tv- og radio-udsendelser, der sikrer præcis og objektiv 
nyhedsdækning og en balanceret og omfattende fremstilling af de nuværende EU-
medlemsstaters mangfoldighed og EU selv, og tilslutter sig en journalistisk 
kodeks med særlig vægt på politikker, der sigter mod at garantere journalistisk 
uafhængighed, præcision og balance 

3. er i stand til og ønsker at tilbyde en platform for udveksling af meninger og debat 
vedrørende spørgsmål af social og/eller politisk relevans og dermed stå i spidsen 
for og udforme debatten fra et europæisk perspektiv, udvide deres netværk af 
korrespondenter og stimulere offentlighedens interesse

4. bruger de forskelle former for udsendelse af nyheder og meningsprogrammer, 
herunder tv og radio, de sociale medier og mobile platforme med henblik på at 
sikre, at nå ud til det størst mulige publikum uden for EU 

5. er aktive med hensyn til uddannelse af fremtidige ledende europæiske og ikke-
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europæiske journalister 

d) at tage i betragtning, at Euronews med sit brede netværk af nationale radio- og tv-
selskaber og dettes brede formidling har potentiale til at spille en vigtig rolle for 
medielandskabet og til at forme og stimulere debatten i Europa og ligeledes at erkende, 
at Euronews for at spille en sådan rolle bør:

1. omstrukturere sit arbejde og sin strategi på basis af ovennævnte kriterier 

2. flytte sine hovedkvarterer til Bruxelles for at få direkte adgang til politikudviklere 
og beslutningstagere og for at kunne følge EU's beslutningstagningsprocesser så 
nøje som muligt

3. investere i at uddanne sine journalister i europæiske spørgsmål, herunder om EU 
og Europarådet

4. fremme uddannelsesmuligheder for eksterne journalister

5. styrke sin redaktionelle uafhængighed med henblik på at opnå større troværdighed 
ved at undersøge EU's politikker på en objektiv og upartisk måde 

e) at rette projektbaseret EU-støtte mod disse radio- og tv-selskaber, der overholder og 
arbejder i overensstemmelse med de højeste standarder for journalistisk uafhængighed, 
præcision og balance, og som støtter EU's værdier, under hensyntagen til at evaluering 
af resultater i overensstemmelse med målbare kriterier bør være en forhåndsbetingelse 
for enhver yderligere finansiering;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for 
EU’s Optræden Udadtil og til orientering til medlemsstaterne.


