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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΔ

σχετικά με τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ως εργαλείο της διπλωματίας της 
ΕΕ
(2013/2187(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου με τίτλο «Σύμπραξη 
για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» (COM(2007)0568) και την 
πρόταση της Επιτροπής για διοργανική συμφωνία σχετικά με τη «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» της 3ης Οκτωβρίου 2007 
(COM(2007)0569),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές 
διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την ελευθερία του 
Τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση 
του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας3,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την Αραβική Άνοιξη, το Ιράν, τη Ρωσία, 
την Ουκρανία, τη Συρία και την Ανατολική Γειτονία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά ραδιοτηλεοπτικά μέσα αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο για την υποστήριξη αξιών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ελευθερία της έκφρασης, για την προώθηση 
της δημοσιογραφικής πολυφωνίας, την ανεξαρτησία της σκέψης και τη διαφορετικότητα 
των απόψεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δορυφορικά και ραδιοφωνικά δίκτυα και τα επιγραμμικά μέσα 
είναι αποτελεσματικά και οικονομικά μέσα προσέγγισης του κοινού σε τρίτες χώρες·

                                               
1 ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 137.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0453.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
εξηγώντας τις διαφορετικές εθνικές αντιλήψεις και επικοινωνώντας τις πολιτικές της ΕΕ 
τόσο εντός της ΕΕ, όσο και σε τρίτες χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές για τον εκδημοκρατισμό και την
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες δεν εμπίπτει ρητώς στο πεδίο 
αναφοράς της πολιτικής της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική χρηματοδότηση της ΕΕ προς το «Ευρωπαϊκό Ράδιο για 
τη Λευκορωσία» και η συνεχής χρηματοδότηση προγραμμάτων που αφορούν την ΕΕ,
αποτελούν ένα καλό παράδειγμα αξιοποίησης των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών ως 
εργαλείου της ΚΕΠΠΑ·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει το δικό τη ραδιοτηλεοπτικό μέσο, το Euronews, το 
οποίο αναμεταδίδεται σε 13 γλώσσες, γίνεται κατανοητό από το 53% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, διανέμεται σε 155 χώρες και 400 εκατομμύρια νοικοκυριά, διαθέτει 
παγκόσμια δορυφορική κάλυψη, αποτελεί το κορυφαίο κανάλι σε επίπεδο κοινού στην 
Ευρώπη και τα μη αραβικά νέα κανάλια στις αραβικές χώρες και την Υποσαχάρια 
Αφρική και είναι δωρεάν προσβάσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, με διάφορες κινητές 
συσκευές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Euronews
από το 2005, με βάση χρηματοδότησης πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την 
παραγωγή και αναμετάδοση διαφόρων προγραμμάτων επί ευρωπαϊκών υποθέσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2007 και το 2009, υπεγράφησαν δύο ακόμη συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών για πέντε εκατομμύρια ετησίως και για πέντε χρόνια για την 
αναμετάδοση του Euronews στην αραβική και φαρσί γλώσσα αντιστοίχως·

1. απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ τις ακόλουθες συστάσεις:

α) να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και της 
αξιοποίησής τους ως εργαλείου διάδοσης των αξιών και των πολιτικών της ΕΕ στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ·

β) να χαράξουν συνεκτική και ουσιαστική ενωσιακή στρατηγική στον τομέα των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ,
προωθώντας την ελευθερία της έκφρασης και τον πλουραλισμό των μέσων
ενημέρωσης και ενισχύοντας τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες 
χώρες· να καταστήσουν επιπλέον την εν λόγω στρατηγική στον τομέα των 
ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ολοκληρωμένο εργαλείο της ΚΕΠΠΑ·

γ) να δημιουργήσουν ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της 
ΕΕ, τα οποία:

1. λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσων ενημέρωση,
έχοντας άμεση πρόσβαση στις τρέχουσες ειδήσεις από πρώτο χέρι και έχοντας τη 
δυνατότητα να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των πλέον προηγμένων 
τεχνολογιών, παραμένοντας στην εμπροσθοφυλακή της ψηφιακής επανάστασης
και παράγοντας αυθεντικό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο·
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2. παραμένουν ανεξάρτητα από κάθε κυβερνητική, επιχειρηματική ή μετοχική 
επιρροή και προσυπογράφουν έναν ραδιοτηλεοπτικό χάρτη που διασφαλίζει
ακριβή και αντικειμενική ειδησεογραφική κάλυψη και ισόρροπη και συνολική 
προβολή της διαφορετικότητας των υφισταμένων κρατών μελών της ΕΕ και της 
ίδιας της ΕΕ και προσχωρούν σε κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας, της ακρίβειας και της ισορροπίας·

3. είναι σε θέση και επιθυμούν να προσφέρουν πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και 
προβληματισμού σχετικά με τα συναφή κοινωνικά και πολιτικά θέματα,
οδηγώντας έτσι και διαμορφώνοντας τη συζήτηση από ευρωπαϊκή σκοπιά, 
διευρύνοντας το δίκτυο των ανταποκριτών και παρακινώντας το δημόσιο
ενδιαφέρον·

4. χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους αναμετάδοσης των ειδήσεων και 
προγραμμάτων γνώμης, όπου συμπεριλαμβάνεται η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κινητές πλατφόρμες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσέγγιση δημόσιου ακροατηρίου εκτός ΕΕ·

5. δραστηριοποιούνται στην κατάρτιση των μελλοντικών επιφανών ευρωπαίων και 
μη ευρωπαίων δημοσιογράφων·

δ) να θεωρήσουν ότι το Euronews, με το ευρύ δίκτυο εθνικών αναμεταδοτών και την 
ευρεία διανομή που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης και στη διαμόρφωση και παρακίνηση 
προβληματισμού για την Ευρώπη αναγνωρίζει ωστόσο επίσης ότι, για να 
διαδραματίσει τον ρόλο αυτό το Euronews πρέπει:

1. να επαναδιαμορφώσει τις εργασίες και την προσέγγισή του με βάση τα ανωτέρω 
κριτήρια·

2. να μετακινήσει τα κεντρικά γραφεία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στις 
Βρυξέλλες προκειμένου να έχει άμεση πρόσβαση στην πολιτική και τα άτομα που 
λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις και να είναι σε θέση να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ·

3. να επενδύσει στην κατάρτιση των δημοσιογράφων του επί ευρωπαϊκών θεμάτων, 
όπου περιλαμβάνεται η ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης·

4. να προωθήσει ευκαιρίες επιμόρφωσης για τους εξωτερικούς δημοσιογράφους·

5. να ενισχύσει τη δημοσιογραφική του ανεξαρτησία προκειμένου να καταστεί πιο 
αξιόπιστο όσον αφορά τον έλεγχο των πολιτικών της ΕΕ με αντικειμενικό και 
αμερόληπτο τρόπο·

ε) να διοχετεύσει την ενωσιακή χρηματοδότηση έργων προς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς 
που σέβονται και εργάζονται σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές
δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας, ακριβείας και ισόρροπης ενημέρωσης και προωθούν 
τις αξίες της ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι, προϋπόθεση για οιαδήποτε περαιτέρω 
χρηματοδότηση πρέπει να αποτελεί η αξιολόγηση των επιδόσεων σύμφωνα με
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μετρήσιμα κριτήρια·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και, για ενημέρωση, στα 
κράτη μέλη.


