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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY, KOMISJI I 
EUROPEJSKIEJ SŁUŻBY DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

w sprawie wykorzystywania radia i telewizji jako narzędzia dyplomacji UE

(2013/2187 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i 21 TUE,

– uwzględniając art. 167 TFUE,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Partnerski proces komunikowania na 
temat Europy” z dnia 3 października 2007 r. (COM(2007)0568) oraz wniosek Komisji 
dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie partnerskiego procesu 
komunikowania na temat Europy z 3 października 2007 r. (COM(2007)0569),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru 
działań zewnętrznych UE1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i mediów na 
świecie2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2013 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa3,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie arabskiej wiosny, Iranu, Rosji, Ukrainy, Syrii i 
sąsiedztwa wschodniego,

– uwzględniając art. 97 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że europejskie radio i telewizja stanowią istotne narzędzie służące 
wspieraniu wartości, takich jak prawa człowieka i podstawowe wartości, w tym wolność 
słowa, oraz promowaniu pluralizmu dziennikarskiego, niezależności opinii i 
różnorodności poglądów;

B. mając na uwadze, że sieci satelitarne i radiowe oraz media internetowe stanowią sprawny 
i efektywny pod względem kosztów sposób dotarcia do opinii publicznej w państwach 
trzecich;

                                               
1 Dz.U. C 377 E z 7.12.2012, s. 137.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0274.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0453.
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C. mając na uwadze, że media unijne odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu różnic 
występujących w krajowym postrzeganiu unijnej polityki oraz przekazywaniu informacji 
na jej temat w UE i państwach trzecich; 

D. mając na uwadze, że wykorzystanie radia i telewizji do celów demokratyzacji i 
promowania praw człowieka w państwach trzecich nie wchodzi bezpośrednio w zakres 
polityki medialnej UE; 

E. mając na uwadze, że początkowe finansowanie UE na rzecz „Europejskiego Radia dla 
Białorusi” oraz dalsze finansowanie programów związanych z UE stanowią dobry 
przykład wykorzystywania radia i telewizji jako narzędzia wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa; 

F. mając na uwadze, że UE ma własnego nadawcę audiowizualnego, stację Euronews, która 
nadaje w 13 językach, jest rozumiana przez 53% populacji na świecie, dociera do 400 mln 
gospodarstw domowych w 155 państwach, posiada zasięg satelitarny na całym świecie, 
jest wiodącym kanałem pod względem odbiorców w Europie oraz wśród niearabskich 
kanałów wiadomości w krajach arabskich oraz Afryce subsaharyjnej i jest dostępna 
bezpłatnie na całym świecie na różnych urządzeniach przenośnych;

G. mając na uwadze, że UE od 2005 r. związana jest z Euronews na mocy umowy o 
świadczenie usług, przy podstawowym finansowaniu w wysokości 5 mln EUR rocznie, 
przeznaczonym na produkcję oraz nadawanie programów dotyczących spraw 
europejskich; mając na uwadze, że dwie inne umowy o świadczenie usług, na kwotę 5 
mln EUR rocznie przez okres pięciu lat za nadawanie Euronews w języku arabskim i 
perskim, zostały podpisane odpowiednio w 2007 r. i 2009 r.;

1. występuje do Rady, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z następującymi 
zaleceniami:

a) zrozumienia znaczenia oraz wykorzystania radia i telewizji jako narzędzia służącego 
przekazywaniu wartości i polityki UE, w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa;

b) ustanowienia spójnej i zasadniczej strategii unijnej w zakresie radia i telewizji w 
ramach zewnętrznych relacji UE oraz promowania w ten sposób wolności słowa i 
pluralizmu mediów oraz wzmacniania demokracji i praw człowieka w państwach 
trzecich; uczynienia z tej strategii zintegrowanego narzędzia WPZiB;

c) ustanowienia ram prawnych i instytucjonalnych dla radia i telewizji w UE, które:

1. funkcjonują w wysoce konkurencyjnym środowisku mediów – dysponują 
natychmiastowym dostępem do aktualnych wiadomości z pierwszej ręki, mają 
możliwość czerpania korzyści płynących z najnowszych technologii oraz przodują 
w rewolucji cyfrowej – oraz oferują wiarygodne i zróżnicowane treści;

2. są niezależne od wszelkich wpływów ze strony rządu, przedsiębiorstw lub 
udziałowców oraz zgodne z programem nadawania, przez co zapewniają dokładne 
i obiektywne wiadomości oraz zrównoważoną i kompleksową projekcję 
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różnorodności aktualnych państw członkowskich UE i samej UE, a także zgodne 
z kodeksem dziennikarskim, przy położeniu specjalnego nacisku na politykę 
mającą na celu zagwarantowanie niezależności dziennikarskiej, dokładności i 
równowagi; 

3. mogą oraz chcą zaproponować platformę wymiany opinii i prowadzenia debaty 
odnośnie do kwestii społecznych lub politycznych i w ten sposób prowadzą oraz 
kształtują debatę z perspektywy europejskiej, rozszerzają sieć korespondentów 
oraz zwiększają interes publiczny;

4. stosują różne metody rozpowszechniania wiadomości oraz programów 
opiniotwórczych, w tym TV, radio, media społecznościowe i platformy 
przenośne, w celu zapewnienia jak najszerszego dotarcia do odbiorców spoza UE; 

5. aktywnie uczestniczą w szkoleniu przyszłych wiodących dziennikarzy z Europy i 
spoza Europy; 

d) uwzględnienia, że Euronews, z szeroką siecią krajowych nadawców oraz szeroką 
siecią dystrybucji, ma możliwość odegrania kluczowej roli w krajobrazie mediów oraz 
kształtowaniu i pobudzaniu debaty w Europie; potwierdzenia jednakże, że aby odegrać 
taką rolę, Euronews powinna:

1. na podstawie powyższych kryteriów ponownie określić kształt prac oraz swoje 
podejście; 

2. przenieść główne miejsce nadawania do Brukseli, w celu uzyskania 
bezpośredniego dostępu do osób odpowiedzialnych za politykę i podejmowanie 
decyzji, a także zapewnienia jak najdokładniejszego monitorowania procesów 
decyzyjnych w UE;

3. inwestować w edukację dziennikarzy w zakresie spraw europejskich, w tym na 
temat UE i Rady Europy;

4. promować możliwości w zakresie szkoleń dla dziennikarzy zewnętrznych;

5. wzmacniać swoją niezależność redakcyjną, aby stać się bardziej wiarygodnym w 
nadzorowaniu polityki UE w sposób obiektywny i bezstronny;

e) skierowania finansowania opartego na projektach UE do nadawców, którzy 
przestrzegają najwyższych standardów dziennikarskiej niezależności, dokładności i 
równowagi i pracują z zachowaniem takich standardów oraz promują wartości UE, 
pamiętając o tym, że ocena działań zgodnie z mierzalnymi kryteriami powinna 
stanowić warunek wstępny dalszego finansowania;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych jak również, w celach 
informacyjnych, państwom członkowskim.


