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NÕUKOGULE, KOMISJONILE JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSELE ESITATAVA 
SOOVITUSE PROJEKT

ringhäälingumeedia kasutamise kohta ELi diplomaatia vahendina
(2013/2187(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2 ja 21,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta teatist „Partnerlus Euroopa asjadest 
teavitamisel” (COM(2007)0568) ning komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta ettepanekut 
sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe partnerluse kohta Euroopa asjadest 
teavitamisel (COM(2007)0569),

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni ELi välistegevuse kultuurilise 
mõõtme kohta1,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse 
kohta maailmas2,

– võttes arvesse oma 24. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendile esitatud 
nõukogu aastaaruande kohta, mis käsitleb ühist välis- ja julgeolekupoliitikat3,

– võttes arvesse oma resolutsioone araabia kevade, Iraani, Venemaa, Ukraina, Süüria ja ELi 
idapoolsete naaberriikide kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 97,

– võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et Euroopa meediaülekanded on oluline vahend selliste väärtuste toetamiseks 
nagu inimõigused ja põhivabadused, sealhulgas sõnavabadus, ning ajakirjanduse 
pluralismi, sõltumatu arvamuse ja seisukohtade mitmekesisuse toetamiseks;

B. arvestades, et satelliit- ja raadiovõrgud ning võrgumeedia on tulemuslik ja kulutõhus viis 
kolmandate riikide üldsuseni jõudmiseks;

C. arvestades, et ELi meedial võib olla oluline roll eri riikide arusaamade selgitamisel ning 
ELi poliitika tutvustamisel ELis ja kolmandates riikides; 

D. arvestades, et saadete edastamine demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kolmandates 

                                               
1 ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 137.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0453.
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riikides ei kuulu otseselt ELi meediapoliitika pädevusse; 

E. arvestades, et Valgevene Euroopa Raadio esialgne rahastamine ELi poolt ja ELi 
teemaliste programmide pidev rahastamine on hea näide ringhäälingu kasutamisest ühise 
välis- ja julgeolekupoliitika vahendina; 

F. arvestades, et ELi käsutuses on audiovisuaalne ringhäälinguorganisatsioon Euronews, mis 
edastab saateid 13 keeles, millest saab aru 53% maailma elanikkonnast, mida levitatakse 
155 riigis 400 miljonile leibkonnale, millel on ülemaailmne satelliidiga kaetus, mis on 
vaatajaskonna seisukohalt juhtiv kanal Euroopas ja mitte-araabiakeelsete uudistekanalite 
hulgas Araabia riikides ja Sahara-taguses Aafrikas ning mis on mitmetel mobiilseadmetel 
ülemaailmselt tasuta kättesaadav;

G. arvestades, et ELil on alates 2005. aastast olnud Euronewsiga teenuseleping, mille 
põhirahastamine toimub 5 miljoni euroga aastas, et toota ja edastada mitmeid ELi 
teemalisi programme; arvestades, et 2007. ja 2009. aastal allkirjastati kaks eraldi 
teenuselepingut väärtusega 5 miljonit eurot aastas Euronewsi saadete edastamiseks viie 
aasta jooksul vastavalt araabia ja pärsia keeles;

1. edastab nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele järgmised soovitused:

a) mõista ringhäälingu kui ELi väärtuste ja poliitika edastamise vahendi tähtsust ja selle 
kasutamist ÜVJP valdkonnas;

b) kehtestada ELi välispoliitikas ühtne ja tugev ELi ringhäälingumeedia strateegia, 
edendades seeläbi sõnavabadust ja meedia pluralismi ning tugevdades demokraatiat ja 
inimõigusi kolmandates riikides; ning muuta kõnealune ringhäälingustrateegia ÜVJP 
integreeritud vahendiks;

c) kehtestada õiguslik ja institutsiooniline raamistik ELi ringhäälingumeedia jaoks, mis

1. tegutseb väga konkurentsitihedas meedia keskkonnas, omades vahetut 
juurdepääsu esmaallikatest saadud päevakajalistele uudistele, kasutades uusima 
tehnoloogia eeliseid ja püsides digitaalse revolutsiooni esirinnas, ning loob 
autentset ja mitmekesist sisu;

2. on sõltumatu igasugusest valitsuste, äriringkondade või aktsionäride mõjust ning 
järgib ringhäälinguhartat, tagades uudiste täpse ja objektiivse edastamise ning 
praeguste ELi liikmesriikide ja ELi enda mitmekesisuse tasakaalustatud ja 
laiahaardelise kajastamise ning ajakirjaniku käitumisjuhendi järgimise, pöörates 
eriti tähelepanu poliitikale, mis on suunatud ajakirjandusliku sõltumatuse, täpsuse 
ja tasakaalustatuse tagamisele; 

3. suudab ja tahab pakkuda platvormi sotsiaalsest ja/või poliitilisest seisukohast 
olulisi teemasid käsitlevate arvamuste vahetamiseks või aruteludeks, juhtides ja 
kujundades nii arutelu Euroopa vaatenurgast; laiendab oma korrespondentide 
võrgustikku ja soodustab üldsuse huvi;

4. kasutab uudiste ja arvamussaadete edastamiseks eri meetodeid, sealhulgas 
televisiooni, raadiot, sotsiaalmeediat ja mobiilplatvorme, et tagada võimalikult 
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laia avalikkuse teavitamine väljaspool ELi; 

5. on tulevaste juhtivate Euroopa ja mitte-Euroopa päritolu ajakirjanike aktiivne 
koolitaja; 

d) arvestada, et oma riiklike ringhäälinguorganisatsioonide laia võrgustiku ja laia 
levikualaga võib Euronewsil olla tähtis roll meediamaastikul ja Euroopa teemalise 
arutelu kujundamisel ja ergutamisel; tunnistada siiski ka, et sellise rolli omandamiseks 
peaks Euronews

1. kujundama oma töö ja põhimõtted eespool nimetatud kriteeriumide alusel ümber; 

2. viima oma peakorteri Brüsselisse, et omada vahetut juurdepääsu poliitikutele ja 
otsustajatele ning suuta jälgida ELi otsustusprotsesse võimalikult lähedalt;

3. investeerima ajakirjanike koolitamisesse Euroopa, sealhulgas ELi ja Euroopa 
Nõukogu teemadel;

4. edendama välisajakirjanike koolitusvõimalusi;

5. tugevdama oma toimetuse sõltumatust, et saada ELi poliitika objektiivsel ja 
erapooletul jälgimisel usaldusväärsemaks;

e) suunata ELi projektipõhine rahastamine nendele ringhäälinguorganisatsioonidele, kes 
austavad ajakirjandusliku sõltumatuse, täpsuse ja tasakaalustatuse kõrgemaid 
standardeid ning töötavad nende alusel ning kes edendavad ELi väärtusi, pidades 
silmas, et tegevuse hindamine mõõdetavate kriteeriumide alusel peaks olema edasise 
rahastamise eeltingimus;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa välisteenistusele ning teavitamise eesmärgil liikmesriikidele.


