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EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI, KOMISIJAI UN 
EĀDD

attiecībā uz radio un televīzijas izmantošanu ES diplomātijā

(2013/2187(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (turpmāk — LES) 2. un 21. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk — LESD) 167. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 3. oktobra paziņojumu „Partnerība informācijas 
sniegšanā par Eiropu” (COM(2007)0568) un Komisijas 2007. gada 3. oktobra 
priekšlikumu iestāžu nolīgumam „Partnerība komunikācijā par Eiropu” 
(COM(2007)0569),

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūciju par kultūras nozīmi ES ārējās 
darbībās1,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par preses un plašsaziņas līdzekļu 
brīvību pasaulē2,

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 24. oktobra rezolūciju par Padomes ikgadējo ziņojumu 
Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku3,

– ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par Arābu pavasari, Irānu, Krieviju, Ukrainu, Sīriju un 
austrumu kaimiņreģionu,

– ņemot vērā Reglamenta 97. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Eiropas radio un televīzija ir svarīgs instruments, ar ko atbalstīt tādas vērtības kā 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda brīvību, un veicināt žurnālistikas 
plurālismu, neatkarīgu domāšanu un redzējumu daudzveidību;

B. tā kā satelīttīkli un radiotīkli un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi ir efektīvs un rentabls 
veids, kā sasniegt auditoriju trešās valstīs;

C. tā kā ES plašsaziņas līdzekļiem var būt svarīga nozīme, izskaidrojot dažādas valstu 
izpratnes un sniedzot informāciju par ES politikas virzieniem ES un trešās valstīs;

D. tā kā radio un televīzijas izmantošana demokratizācijai un cilvēktiesību veicināšanai trešās 
valstīs nav tieši ietverta ES plašsaziņas līdzekļu politikas kompetences jomā;

                                               
1 OV C 377 E, 7.12.2012., 137. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0274.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0453.
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E. tā kā ES sākotnējais finansējums „Eiropas radiostacijai Baltkrievijā” un nepārtraukti 
sniegtais finansējums ar ES saistītām programmām ir labs piemērs radio un televīzijas kā 
kopējās ārpolitikas un drošības politikas (turpmāk — KĀDP) instrumenta izmantošanai;

F. tā kā ES rīcībā ir pašas audiovizuālā raidorganizācija Euronews, kas raida 13 valodās, ko 
saprot 53 % pasaules iedzīvotāju, un kuras pārraides uztver 400 miljoni mājsaimniecību 
155 valstīs; kurai ir pasaules mēroga satelīta pārklājums, kurai ir vislielākā auditorija 
Eiropā un kura ir vadošā starp tādiem ziņu kanāliem, kas nav arābu ziņu kanāli, arābu 
valstīs un Subsahāras Āfrikā, un kura ir visā pasaulē pieejama bez maksas dažādās 
mobilajās ierīcēs;

G. tā kā ES kopš 2005. gada ir bijis pakalpojumu līgums ar Euronews ar pamatfinansējumu 
EUR 5 miljonu apmērā gadā vairāku programmu par Eiropas jautājumiem sagatavošanai 
un pārraidīšanai; tā kā 2007. un 2009. gadā tika parakstīti divi citi pakalpojumu līgumi par 
EUR 5 miljoniem gadā par Euronews pārraidēm attiecīgi arābu un persiešu valodā,

1. ierosina šādus ieteikumus Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam 
(turpmāk — EĀDD):

a) izprast nozīmi, kāda ir radio un televīzijas instrumenta izmantošanai, lai informētu par 
ES vērtībām un politikas virzieniem KĀDP jomā;

b) noteikt saskaņotu un pamatotu ES radio un televīzijas stratēģiju ES ārējās attiecībās, 
tādējādi veicinot vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu un nostiprinot 
demokrātiju un cilvēktiesības trešās valstīs, un padarīt šo radio un televīzijas stratēģiju 
par integrētu KĀDP instrumentu;

c) noteikt tiesisko un institucionālo regulējumu ES radio un televīzijai, kas:

1. darbojas plašsaziņas līdzekļu vidē, kurā valda saspringta konkurence, spējot tieši 
piekļūt visjaunākajām aktuālajām ziņām, spējot izmantot jaunāko tehnoloģiju 
nodrošinātās priekšrocības un saglabājot līderpozīcijas digitālajā revolūcijā, un 
rada autentisku un daudzveidīgu saturu,

2. ir neatkarīgi no jebkādas valdības, uzņēmumu vai akcionāru ietekmes un ievēro 
apraides hartu, nodrošinot precīzas un objektīvas ziņas un līdzsvarotu un 
vispusīgu attēlojumu par pašreizējo ES dalībvalstu un pašas ES daudzveidību, kā 
arī ievēro žurnālistikas kodeksu, īpašu uzsvaru liekot uz politikas virzieniem, kas 
vērsti uz žurnālistu neatkarības, precizitātes un līdzsvara nodrošināšanu,

3. spēj un vēlas piedāvāt platformu viedokļu apmaiņai un debatēm par sociāli un/vai 
politiski svarīgiem jautājumiem, tādējādi vadot un ietekmējot debates Eiropas 
perspektīvā, paplašinot savu korespondentu tīklu un sekmējot sabiedrības interesi,

4. izmanto dažādas ziņu un viedokļu programmu pārraides metodes, tostarp 
televīziju, radio, sociālos tīklus un mobilās platformas, lai nodrošinātu pēc 
iespējas plašāku piekļuvi auditorijai ārpus ES,

5. iegulda Eiropas un citu nākotnes vadošo žurnālistu apmācībā;
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d) uzskatīt, ka Euronews ar tās plašo valstu raidorganizāciju tīklu un plašo izplatību ir 
potenciāls pildīt svarīgu uzdevumu plašsaziņas līdzekļu vidē, kā arī ietekmēt un 
sekmēt debates par Eiropu; tomēr arī atzīt, ka, lai pildītu šo uzdevumu, Euronews
būtu:

1. jāpārplāno tās darbs un pieeja, pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem,

2. jāpārvieto tās galvenais apraides birojs uz Briseli, lai nodrošinātu tūlītēju piekļuvi 
politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem un lai pēc iespējas ciešāk spētu 
sekot ES lēmumu pieņemšanas procesiem,

3. jāiegulda savu žurnālistu izglītošanā par Eiropas jautājumiem, tostarp par ES un 
Eiropas Padomi,

4. jāveicina apmācības iespējas ārējiem žurnālistiem,

5. jānostiprina savu redaktoru neatkarība, lai nodrošinātu lielāku ticamību ES 
politikas virzienu objektīvā un taisnīgā uzraudzībā;

e) virzīt ES finansējumu to raidorganizāciju projektiem, kuras ievēro un savā darbā 
īsteno augstākos žurnālistu neatkarības, precizitātes un līdzsvara standartus un sekmē 
ES vērtības; būtu jāpatur prātā, ka jebkāda turpmāka finansējuma priekšnosacījumam 
vajadzētu būt izpildes novērtējumam saskaņā ar izmērāmiem kritērijiem;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās 
darbības dienestam un — informēšanas nolūkā — dalībvalstīm.


