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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI, 
KOMISIJAI IR EIVT

dėl audiovizualinės žiniasklaidos kaip ES diplomatijos priemonės naudojimo

(2013/2187(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 2 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į SESV 167 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „Europos komunikacinė 
partnerystė“ (COM(2007) 0568) ir į 2007 m. spalio 3 d. Komisijos pasiūlymą dėl 
institucijų susitarimo dėl Europos komunikacinės partnerystės (COM(2007) 0569),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl ES išorės veiksmų kultūrinių 
aspektų1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos 
laisvės pasaulyje2,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Tarybos metinio pranešimo 
Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos3,

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Arabų pavasario, Irano, Rusijos, Ukrainos, Sirijos ir 
rytinių kaimyninių šalių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 97 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2013),

A. kadangi Europos audiovizualinė žiniasklaida yra svarbi priemonė tam tikroms vertybėms, 
pvz., žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant saviraiškos laisvę, remti ir 
žurnalistikos pliuralizmui, nepriklausomai nuomonei bei vizijų įvairovei skatinti;

B. kadangi naudojantis palydovinio bei radijo ryšio tinklais ir interneto žiniasklaida galima 
veiksmingai ir ekonomiškai pasiekti trečiųjų šalių visuomenę;

C. kadangi ES žiniasklaida gali atlikti svarbų vaidmenį aiškinant skirtingą nacionalinį 
suvokimą ir pranešant apie ES politiką Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse; 

D. kadangi transliavimo demokratizacijos ir žmogaus teisių skatinimo trečiosiose šalyse 
tikslais negalima aiškiai priskirti ES žiniasklaidos politikai; 

                                               
1 OL C 377 E, 2012 12 7, p. 137.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0274.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0453.
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E. kadangi ES pradinis finansavimas, skirtas radijo programai „Europos radijas Baltarusijai“, 
ir nuolatinis ES programų finansavimas yra geras transliavimo kaip BUSP įgyvendinimo 
priemonės naudojimo pavyzdys; 

F. kadangi ES turi savo garso ir vaizdo transliuotoją „Euronews“, kuris transliuoja laidas 13 
kalbų, kuriomis kalba 53 proc. pasaulio gyventojų, „Euronews“ transliacijas mato 400 
milijonų namų ūkių 155 šalyse, o palydovinis ryšys aprėpia visą pasaulį, be to, tai 
žiūrimiausias kanalas Europoje ir pagrindinis ne arabų šalių naujienų kanalas arabų šalyse 
ir Užsachario Afrikoje, šio kanalo transliacijas galima matyti visame pasaulyje 
nemokamai naudojantis įvairiais mobiliaisiais įrenginiais;

G. kadangi 2005 m. ES su „Euronews“ yra sudariusi viešojo paslaugų pirkimo sutartį, pagal 
kurią šiam transliuotojui kasmet skiriamas 5 mln. EUR pagrindinis finansavimas su 
Europos reikalais susijusioms programoms kurti ir transliuoti; kadangi kitos dvi viešojo 
paslaugų pirkimo sutartys buvo pasirašytos 2007 ir 2009 m., pagal kurias kasmet per 
penkerių metų laikotarpį „Euronews“ transliacijoms arabų ir persų kalbomis numatyta 
skirti 5 mln. EUR;

1. teikia šias rekomendacijas Tarybai, Komisijai ir EIVT:

a) suvokti transliavimo kaip ES vertybių ir politikos sklaidos priemonės naudojimo 
svarbą BUSP srityje;

b) kurti nuoseklią ir svarbią ES audiovizualinės žiniasklaidos strategiją ES išorės 
santykių politikos srityje, taip skatinant saviraiškos laisvę ir žiniasklaidos pliuralizmą 
ir stiprinant demokratiją bei žmogaus teises trečiosiose šalyse; ir užtikrinti, kad ši 
audiovizualinės žiniasklaidos strategija taptų integruota BUSP priemone;

c) nustatyti ES audiovizualinės žiniasklaidos teisinę ir institucinę sistemą, kuri:

1. veiktų labai konkurencingoje žiniasklaidos priemonių aplinkoje (t. y. turėtų 
galimybę iškart gauti naujausias aktualias naujienas, galėtų pasinaudoti naujausių 
technologijų teikiamais pranašumais ir būtų pirmosiose skaitmeninės revoliucijos 
gretose) ir kurią pasitelkiant būtų kuriamas autentiškas ir įvairus turinys;

2. būtų visiškai nepriklausoma nuo vyriausybės, verslo ar akcininkų atstovų įtakos ir 
laikytųsi žiniasklaidos chartijos nuostatų, pagal kurias siekiama užtikrinti, kad 
būtų perduodamos tikslios ir objektyvios naujienos ir subalansuotai bei 
visapusiškai parodoma dabartinių ES valstybių narių ir pačios ES įvairovė, taip 
pat žurnalistikos kodekso principų, ypatingą dėmesį skiriant politikos krytims, 
kuriomis siekiama užtikrinti žurnalistikos nepriklausomumą, tikslumą ir 
pusiausvyrą; 

3. galėtų ir norėtų pasiūlyti galimybę keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie 
socialiniu ir (arba) politiniu požiūriu svarbias problemas, taip vedant ir 
formuluojant diskusijas Europos požiūriu, plečiant savo korespondentų tinklą ir 
skatinant visuomenės susidomėjimą;

4. taikytų įvairius naujienų ir keitimosi nuomonėmis programų transliavimo 
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metodus, įskaitant televiziją, radiją, socialinę žiniasklaidą ir transliavimą 
naudojant judriąsias sistemas, siekiant kuo labiau padidinti žiūrovų už ES ribų 
skaičių; 

5. aktyviai skatintų rengti būsimus aktyvius Europos ir kitų regionų žurnalistus; 

d) manyti, kad transliuotojas „Euronews“, vienijantis platų nacionalinių transliuotojų 
tinklą ir pasižymintis didele aprėptimi, gali atlikti svarbų vaidmenį žiniasklaidos 
srityje pradedant ir skatinant diskusijas apie Europą; tačiau taip pat pripažįsta, kad 
„Euronews“, siekdamas atlikti tokį vaidmenį, turėtų:

1. pertvarkyti savo darbą ir keisti metodus atsižvelgdamas į pirmiau minėtus 
kriterijus; 

2. perkelti savo transliavimo būstinę į Briuselį, kad turėtų galimybę tiesiogiai 
susisiekti su politikos formuotojais ir sprendimų priėmėjais ir kad galėtų iš kuo 
arčiau stebėti ES sprendimų priėmimo procesus;

3. investuoti į savo žurnalistų švietimą Europos klausimais, įskaitant su ES ir 
Europos Taryba susijusias temas;

4. skatinti užsienio žurnalistų mokymo galimybes;

5. didinti savo redakcijos nepriklausomumą, kad objektyviai ir nešališkai
nagrinėdamas ES politikos sritis galėtų užsitikrinti didesnį patikimumą;

e) skirti ES projektams numatytą finansavimą tiems transliuotojams, kurie laikosi 
aukščiausių žurnalistikos nepriklausomumo, tikslumo ir pusiausvyros standartų ir jais 
vadovaujasi ir kurie skatina ES vertybes, atsižvelgiant į tai, kad ateityje skiriant bet 
kokį finansavimą veiklos rezultatų vertinimas taikant išmatuojamus kriterijus turėtų 
būti būtina sąlyga;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės 
veiksmų tarnybai ir susipažinti – valstybėms narėms.


