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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD, 
DE COMMISSIE EN DE EDEO

betreffende de inzet van omroepen als instrument van EU-diplomatie
(2013/2187(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 2 en 21 van het VEU,

– gezien artikel 167 van het VWEU,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Communiceren over Europa in 
partnerschap" van 3 oktober 2007 (COM(2007)0568 en het voorstel van de Commissie 
voor een interinstitutioneel akkoord betreffende het communiceren over Europa in 
partnerschap van 3 oktober 2007 (COM(2007)0569),

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de culturele dimensies van het externe 
optreden van de EU1,

– gezien zijn resolutie van 13 juni 2013 over vrijheid van pers en media in de wereld2,

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2013 over het jaarverslag van de Raad aan het 
Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid3,

– gezien zijn resoluties over de Arabische Lente, Iran, Rusland, Oekraïne, Syrië en de 
oostelijke buurlanden,

– gezien artikel 97 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2013),

A. overwegende dat Europese omroepen een belangrijk instrument vormen voor de 
ondersteuning van waarden als mensenrechten en fundamentele vrijheden, met inbegrip 
van de vrijheid van meningsuiting, alsook voor de bevordering van journalistieke 
pluriformiteit, onafhankelijk denken en diversiteit van opinies;

B. overwegende dat satelliet- en radionetwerken en onlinemedia doeltreffende en 
kostenefficiënte middelen vormen om het publiek in derde landen te bereiken;

C. overwegende dat de EU-media een belangrijke rol kunnen spelen bij het uitleggen van de 
diverse nationale percepties en bij de communicatie over het EU-beleid in de EU en in 
derde landen; 

                                               
1 PB C 377 van 7.12.2012, blz. 137.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0274.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0453.
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D. overwegende dat uitzenden met het oog op democratisering en de bevordering van 
mensenrechten in derde landen niet expliciet onder de taken van het EU-mediabeleid valt; 

E. overwegende dat de aanvangsfinanciering van de EU voor "European Radio for Belarus" 
en de doorlopende financiering van EU-gerelateerde programma´s een goed voorbeeld 
zijn van de inzet van de omroep als instrument van het GBVB; 

F. overwegende dat de EU beschikt over haar eigen audiovisuele omroep, Euronews, die in 
13 talen uitzendt, door 53 % van de wereldbevolking wordt begrepen, in 155 landen 
400 miljoen huishoudens bereikt, over wereldwijde satellietdekking beschikt, wat betreft 
kijkers en luisteraars de leidende zender is in Europa en de belangrijkste niet-Arabische 
nieuwszender in Arabische landen en in Afrika bezuiden de Sahara, en wereldwijd 
kosteloos toegankelijk is op mobiele apparatuur van uiteenlopende aard;

G. overwegende dat de EU sinds 2005 een dienstverleningscontract met Euronews heeft, met 
een basisfinanciering van 5 miljoen euro per jaar om een aantal programma´s over 
Europese aangelegenheden te produceren en uit te zenden; overwegende dat in 2007 en 
2009 nog twee dienstverleningscontracten zijn gesloten voor 5 miljoen euro per jaar 
gedurende vijf jaar voor Euronews-uitzendingen in respectievelijk het Arabisch en het 
Farsi;

1. beveelt de Raad, de Commissie en de EDEO aan:

a) het belang te onderkennen en gebruik te maken van omroepen als instrument 
om de waarden en het beleid van de EU over het voetlicht te brengen, in het kader van 
het GBVB;

b) een coherente en wezenlijke EU-strategie betreffende omroepen vast te stellen in het 
kader van de externe betrekkingen van de EU, om aldus de vrijheid van meningsuiting 
en de pluriformiteit van de media te bevorderen en democratie en mensenrechten in 
derde landen te versterken, en deze omroepstrategie tot een integraal instrument van 
het GBVB te maken;

c) een wettelijk en institutioneel kader te creëren voor omroepen in de EU die:

1. in een zeer competitieve mediaomgeving opereren - en direct toegang hebben tot 
actueel nieuws uit de eerste hand, in staat zijn gebruik te maken van de voordelen 
van de laatste technologieën en zich in de frontlinies van de digitale revolutie 
bevinden - en een authentieke en gevarieerde inhoud creëren;

2. onafhankelijk zijn van enige gouvernementele, bedrijfs- of 
aandeelhoudersinvloeden en een omroephandvest naleven, om de accurate en 
objectieve berichtgeving en een evenwichtige en alomvattende weergave van de 
diversiteit van de huidige EU-lidstaten en de EU zelf te waarborgen, en zich 
houden aan een journalistieke code, met speciale aandacht voor beleid dat erop is 
gericht journalistieke onafhankelijkheid, nauwkeurigheid en evenwichtigheid te 
waarborgen; 

3. in staat en bereid zijn om een platform te bieden voor de uitwisseling van 
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meningen en debat met betrekking tot sociaal en/of politiek relevante 
onderwerpen, om aldus de leiding te nemen in en vorm te geven aan het debat 
vanuit een Europees perspectief, hun netwerk van correspondenten uit te breiden 
en de interesse van het publiek te prikkelen;

4. de diverse methoden gebruiken om nieuws en opinieprogramma´s uit te zenden, 
met inbegrip van tv, radio, de sociale media en mobiele platforms, teneinde een zo 
breed mogelijk publiek buiten de EU te bereiken; 

5. zich actief bezighouden met het opleiden van toekomstige Europese en niet-
Europese journalisten; 

d) in overweging te nemen dat Euronews, met zijn brede netwerk van nationale 
omroepen en zijn brede verspreiding, de potentie heeft een belangrijke rol te spelen in 
het medialandschap en bij de vormgeving en bevordering van het debat over Europa; 
echter eveneens te erkennen dat Euronews, om een dergelijke rol te spelen:

1. zijn werk en benadering opnieuw moet vormgeven op basis van bovengenoemde 
criteria; 

2. het hoofdkantoor van zijn omroepactiviteiten naar Brussel moet verhuizen 
teneinde rechtstreeks toegang te hebben tot beleidsmakers en besluitvormers en de 
besluitvormingsprocessen van de EU van zo nabij mogelijk te volgen;

3. moet investeren in het opleiden van zijn journalisten met betrekking tot Europese 
aangelegenheden, met inbegrip van de EU en de Raad van Europa;

4. opleidingskansen voor externe journalisten moet bevorderen;

5. zijn redactionele onafhankelijkheid moet versterken teneinde geloofwaardiger te 
zijn bij het op objectieve en onpartijdige wijze beoordelen van EU-beleid;

e) EU-financiering op projectbasis te verstrekken aan die omroepen die voldoen aan en 
werken volgens de hoogste normen van journalistieke onafhankelijkheid, nauwkeurigheid 
en evenwichtigheid en die de waarden van de EU bevorderen, daarbij rekening houdend 
met het feit dat de beoordeling van prestaties op grond van meetbare criteria een absolute 
voorwaarde voor verdere financiering moet zijn;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
en de Europese dienst voor extern optreden, alsmede - ter informatie - aan de lidstaten.


