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AZ EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSHOZ, BIZOTTSÁGHOZ ÉS EURÓPAI 
KÜLÜGYI SZOLGÁLATHOZ INTÉZETT AJÁNLÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a műsorszolgáltató média uniós diplomáciai eszközként történő használatáról

(2013/2187(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EUSZ 2. és 21. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 167. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című, 2007. október 3-i 
bizottsági közleményre (COM(2007)0568), valamint a „Javaslat: Intézményközi 
megállapodás – Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című, 2007. október 3-i 
(COM(2007)0569) bizottsági javaslatra,

– tekintettel az EU külső fellépéseinek kulturális dimenzióiról szóló, 2011. május 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel „A sajtó és média szabadsága a világban” című, 2013. június 13-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és 
biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről szóló, 2013. október 24-i állásfoglalására3,

– tekintettel az arab tavaszról, Iránról, Oroszországról, Ukrajnáról, Szíriáról és a keleti 
szomszédságról szóló állásfoglalásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 97. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2013),

A. mivel az európai műsorszolgáltató média fontos eszköz olyan értékek támogatásában, 
mint az emberi jogok és az alapvető szabadságok, beleértve a véleménynyilvánítás 
szabadságát is, valamint az újságírói pluralizmus, a szabad véleményalkotás és a 
változatos látásmódok előmozdításában;

B. mivel a műholdas és rádióhálózatok, valamint az online média a harmadik országbeli 
közönség megszólításának hathatós és költséghatékony eszközei;

C. mivel az uniós média fontos szerepet játszhat a különböző nemzeti felfogások 

                                               
1 HL C 377. E, 2012.12.7., 137. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0274.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0453.
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magyarázatában, valamint az uniós politikák Unióban és harmadik országokban történő 
közvetítésében; 

D. mivel a harmadik országokban a demokratizálódás és az emberi jogok előmozdításának 
támogatását célzó műsorszolgáltatás nem tartozik kifejezetten az uniós médiapolitika 
hatáskörébe; 

E. mivel a „Belorusz Európai Rádió” számára nyújtott kezdeti uniós finanszírozás és az 
uniós vonatkozású programok folyamatos finanszírozása jó példái a műsorszolgáltatás 
KKBP eszközeként történő felhasználásának; 

F. mivel az Euronews formájában az Unió saját audiovizuális műsorszolgáltatóval 
rendelkezik, amelynek műsorai 155 ország 400 millió háztartásába jutnak el, a világ 
lakosságának 53%-a által beszélt 13 nyelven; a különböző mobileszközökről világszerte 
díjmentesen hozzáférhető Euronews világszintű műholdas lefedettséggel rendelkezik, és 
Európában, valamint az arab országok és a Szubszaharai-Afrika nem arab nyelvű 
hírcsatornái közül a nézőszám tekintetében vezető csatornának számít;

G. mivel az Unió és az Euronews között 2005 óta szolgáltatási szerződés áll fenn, amelynek 
keretében az Unió évi 5 millió EUR alapfinanszírozást nyújt az uniós ügyekről beszámoló 
programok gyártásához és sugárzásához; mivel 2007-ben és 2009-ben két további, öt éven 
át évi 5 millió EUR értékű szolgáltatási szerződést írtak alá az Euronews arab és fárszi 
nyelvű közvetítésének támogatására;

1. a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez:

a) tudatosítsák a műsorszolgáltatás jelentőségét, és azt használják fel az uniós értékek és 
politikák KKBP területén való közvetítésének eszközeként;

b) alakítsanak ki az uniós műsorszolgáltató médiára vonatkozóan az Unió 
külkapcsolataiban követendő egységes és érdemi stratégiát, amely előmozdítja a 
harmadik országokban a véleménynyilvánítás szabadságát és a tömegtájékoztatás 
sokszínűségét, valamint megerősíti a demokráciát és az emberi jogokat; továbbá 
tegyék e műsorszolgáltatási stratégiát a KKBP szerves részévé;

c) alakítsák ki egy olyan uniós műsorszolgáltató média jogi és intézményi keretét, amely:

1. kiélezett versennyel jellemzett médiakörnyezetben működik – friss, első kézből 
származó hírekhez való közvetlen hozzáférés, a legújabb technológiák előnyeinek 
kihasználására való képesség, és vezető szerep a digitális forradalom terén –, 
valamint hiteles és változatos tartalmat hoz létre;

2. független minden kormányzati, üzleti vagy más érdekelt fél által gyakorolt 
befolyástól, és megfelel a műsorszolgáltatási chartának, biztosítva a hírekről való 
pontos és objektív tudósítást, valamint a jelenlegi uniós tagállamok és maga az 
Unió sokszínűségének kiegyensúlyozott és átfogó bemutatását, továbbá megfelel 
az újságírói kódexnek, külön hangsúlyt helyezve az újságírói függetlenség, a 
pontosság és a kiegyensúlyozottság biztosítására irányuló törekvésekre; 
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3. képes és hajlandó fórumot kínálni a véleménycseréhez és a társadalmi és/vagy 
politikai szempontból lényeges kérdések megvitatásához – ezzel biztosítva a viták 
európai szempontú irányítását és alakítását –, valamint bővíteni a tudósítói 
hálózatot, és felkelteni a nyilvánosság érdeklődését;

4. az Unión kívüli lehető legszélesebb közönség megszólítása érdekében felhasználja 
a hír- és vitaműsorok sugárzásának különböző módjait, beleértve a televíziót, a 
rádiót, a közösségi médiát és a mobil platformokat is; 

5. aktívan részt vesz a jövő vezető európai és Európán kívüli újságíróinak 
képzésében; 

d) vegyék figyelembe, hogy az Euronews esetében – a nemzeti műsorszolgáltatókból álló 
széles körű hálózata és kiterjedt műsorszolgáltatása révén – adott a lehetőség arra, 
hogy fontos szerepet töltsön be a médiapalettán, valamint az Európáról folytatott viták 
alakításában és ösztönzésében; ugyanakkor el kell ismerni, hogy e szerep betöltése 
érdekében az Euronews-nak:

1. a fent említett kritériumok alapján át kell alakítania tevékenységét és 
megközelítését; 

2. műsorszolgáltatási központját át kell helyeznie Brüsszelbe annak érdekében, hogy 
azonnali hozzáféréssel rendelkezzen a politikai döntéshozatalban részt vevő 
személyekhez, és a lehető legközelebbről követhesse nyomon az uniós 
döntéshozatali folyamatokat;

3. be kell fektetnie az újságírók európai kérdésekkel – többek között az Unióval és 
az Európa Tanáccsal – kapcsolatos ismereteinek elmélyítésébe;

4. elő kell mozdítania a képzési lehetőségeket a külső újságírók számára;

5. erősítenie kell a szerkesztői függetlenséget annak érdekében, hogy hitelesebbé 
váljon az uniós szakpolitikák objektív és pártatlan vizsgálatában;

e) fordítsák az uniós projektalapú finanszírozást azokra a műsorszolgáltatókra, amelyek 
tiszteletben tartják az újságírói függetlenségre, pontosságra és kiegyensúlyozottságra 
vonatkozó legmagasabb szintű előírásokat, ezek szellemében végzik munkájukat, 
valamint előmozdítják az uniós értékeket, ugyanakkor tartsák szem előtt, hogy a 
mérhető kritériumok szerinti teljesítményértékelésnek előfeltételként kell szolgálnia 
minden további finanszírozáshoz;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak, valamint tájékoztatás céljából a tagállamoknak.


