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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW LILL-
KUNSILL, LILL-KUMMISSJONI U LIS-SEAE

dwar l-użu tal-midja tax-xandir bħala għodda ta' diplomazija tal-UE
(2013/2187(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 21 tat-TUE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Nikkomunikaw l-
Ewropa fi Sħubija" tat-3 ta' Ottubru 2007 (COM(2007)0568) u l-proposta tal-
Kummissjoni għal ftehim interistituzzjonali dwar "Nikkomunikaw l-Ewropa fi Sħubija" 
tat-3 ta' Ottubru 2007 (COM(2007)0569),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2011 dwar id-dimensjonijiet 
kulturali tal-azzjonijiet esterni tal-UE1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar il-libertà tal-istampa u 
tal-midja fid-dinja2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-24 ta' Ottubru 2013 dwar ir-Rapport Annwali 
mill-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet dwar ir-Rebbiegħa Għarbija, l-Iran, ir-Russja, l-
Ukraina, is-Sirja u l-Viċinat tal-Lvant,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 97 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin 
(A7-0000/2013),

A. billi x-xandir tal-midja Ewropew huwa għodda importanti għas-sostenn tal-valuri bħad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inkluża l-libertà ta' espressjoni, u għall-
promozzjoni tal-pluraliżmu ġurnalistiku, il-ħsieb indipendenti u d-diversità tal-viżjoni;

B. billi n-netwerks satellitari u tar-radju u l-mezzi ta' komunikazzjoni online jirrappreżentaw 
modi effikaċi u kosteffiċjenti biex jintlaħaq il-pubbliku fil-pajjiżi terzi;

C. billi l-midja tal-UE tista' tiżvolġi rwol importanti fl-ispjegazzjoniet tad-diversi 
perċezzjonijiet nazzjonali u fil-komunikazzjoni tal-politiki tal-UE fl-Unjoni u fil-pajjiżi 
terzi; 

                                               
1 ĠU C 377 E, 7.12.2012, p. 137.
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0274.
3 Testi adottati, P7_TA(2013)0453.
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D. billi x-xandir għal finijiet ta' demokratizzazzjoni u ta' promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fil-pajjiżi terzi ma jidħolx espliċitament fil-mandat tal-politika tal-UE fil-qasam 
tal-mezzi ta' komunikazzjoni; 

E. billi l-finanzjament inizjali tal-UE għar-"Radju Ewropew għall-Bjelorussja" u l-
finanzjament kontinwu tal-programmi marbuta mal-EU huwa eżempju tajjeb ta' użu tax-
xandir bħala għodda tal-PESK; 

F. billi l-UE għandha għad-dispożizzjoni tagħha xandar awdjoviżiv tagħha stess, Euronews, 
li jixxandar bi 13-il lingwa, huwa mifhum minn 53 % tal-popolazzjoni tad-dinja, mifrux 
f'155 pajjiż lil 400 miljun unità domestika, għandu kopetura satellitari mondjali, huwa l-
istazzjon ewlieni f'termini ta' pubbliku fl-Ewropa u fost l-istazzjonijiet tal-aħbarijiet mhux 
Għarab fil-pajjiżi Għarab u tal-Afrika sub-Saħarjana kif ukoll huwa aċċessibbli bla ħlas 
fid-dinja kollha fuq diversi apparati mobbli;

G. billi l-UE għandha kuntratt ta' servizz ma' Euronews mill-2005, b'finanzjament ta' bażi li 
jilħaq il-EUR 5 miljun fis-sena għall-produzzjoni u għax-xandir ta' għadd ta' programmi 
dwar l-affarijiet Ewropej; billi, fl-2007 u fl-2009, ġew iffirmati żewġ kuntratti ta' servizz 
oħra ta' ammont ta' EUR 5 miljun fis-sena fuq perjodu ta' ħames snin biex Euronews 
jiixxandar rispettivament bil-lingwa Għarbija u Farsi;

1. Jindirizza lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

(a) li tiġi mifhuma l-importanza u l-użu tax-xandir bħala għodda għall-komunikazzjoni 
tal-valuri u tal-politiki tal-UE fl-isfera tal-PESK;

(b) li tiġi stabbilita strateġija tax-xandir tal-midja tal-UE koerenti u sostanzjali fir-
relazzjonijiet esterni tal-UE biex b'hekk jiġu promossi l-libertà tal-espressjoni u l-
pluraliżmu fil-midja kif ukoll jissaħħu d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fil-
pajjiżi terzi; u din l-istrateġija tax-xandir issir għodda integrata tal-PESK;

(c) li jinħoloq qafas ġuridiku u istituzzjonali għall-midja tax-xandir tal-UE li:

1. jopera f'kuntest medjatiku kompetittiv ħafna, b'aċċess immedjat u dirett għall-
aħbarijiet ta' attwalità, kapaċi jisfrutta l-vantaġġi tal-aktar teknoloġiji reċenti u 
jibqa' fuq quddiem nett tar-rivoluzzjoni diġitali, u joħloq kontenut awtentiku u 
diversifikat;

2. ikun indipendenti minn kull indħil ta' gvern, impriża jew azzjonista u josserva 
karta tax-xandir li tiggarantixxi aħbarijiet akkurati u oġġettivi u projezzjoni 
ekwilibrata u komprensiva tad-diversità tal-Istati Membri attwali tal-UE u tal-
Unjoni stess, li tosserva kodiċi ġurnalistiku, b'attenzjoni partikolari fuq il-politiki 
mmirati lejn il-garanzija tal-indipendenza, tal-akkuratezza u tal-ekwilibriju tal-
ġurnaliżmu; 

3. ikun jista' u lest joffri pjattaforma għall-iskambju tal-opinjonijiet u għad-
diskussjoni relatati ma' temi soċjalment u/jew politikament rilevanti, b'hekk 
jiggwida u jsawwar id-dibattitu mill-prospettiva Ewropea, iwessa' n-netwerk 
tagħhom ta' korrispondenti u jistimola l-interess pubbliku;
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4. juża d-diversi mezzi ta' xandir ta' aħbarijiet u ta' programmi ta' opinjoni, inklużi t-
televiżjoni, ir-radju, il-midja soċjali u l-pjattaformi mobbli, bil-għan li 
jiggarantixxi l-ilħuq kemm jista' jkun wiesa' ta' pubbliku barra mill-UE; 

5. ikun attiv fil-formazzjoni tal-aqwa ġurnalisti futuri Ewropej u ta' pajjiżi terzi; 

(d) li Euronews jitqies li għandu, bis-saħħa tan-netwerk wiesa' ta' xandara nazzjonali 
tiegħu u tad-distribuzzjoni wiesgħa tiegħu, potenzjal li jiżvolġi rwol importanti fil-
panorama medjatiku kif ukoll fit-tiswir u fl-istimolu tad-diskussjoni dwar l-Ewropa; 
jirrikonoxxi wkoll, iżda, li biex jiżvolġi tali rwol, Euronews għandu:

1. jiddefinixxi mill-ġdid il-ħidma u l-approċċ tiegħu fuq il-bażi tal-kriterji msemmija 
hawn fuq; 

2. jittrasferixxi l-kwartieri ġenerali tax-xandir tiegħu fi Brussell biex ikollu aċċess 
immedjat għal dawk responsabbli mit-tfassil tal-politiki u mit-teħid tad-deċiżjoni 
u jkun jista' jsegwi l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE kemm jista' jkun 
mill-qrib;

3. jinvesti fil-formazzjoni tal-ġurnalisti tiegħu dwar temi Ewropej, inkluża l-UE u l-
Kunsill tal-Ewropa;

4. jippromwovi l-opportunitajiet ta' taħriġ għall-ġurnalisti esterni;

5. isaħħaħ l-indipendenza editorjali tiegħu biex isir aktar kredibbli fil-monitoraġġ 
tal-politiki tal-UE b'mod oġġettiv u imparzjali;

(e) li l-finanzjamenti tal-UE bbażati fuq il-proġetti jiġu diretti lejn dawk ix-xandara li 
jirrispettaw l-ogħla standards ta' indipendenza, akkuratezza u ekwilibriju tal-ġurnaliżmu, li
jaħdmu skont dawn l-istandards u li jippromwovu l-valuri tal-UE, billi jżommu quddiem 
għajnejhom li l-valutazzjoni tar-riżultati skont kriterji li jistgħu jitkejlu għandha tkun 
kundizzjoni preliminari għal kwalunkwe finanzjament futur;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u, għal skopijiet 
ta' informazzjoni, lill-Istati Membri.


