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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ADRESATĂ CONSILIULUI, COMISIEI ȘI SEAE

privind utilizarea radiodifuziunii ca instrument al diplomației UE

(2013/2187(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2 și 21 din TUE,

– având în vedere articolul 167 din TFUE,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Parteneriat pentru comunicarea privind 
Europa” din 3 octombrie 2007 (COM(2007)0568) și propunerea Comisiei de „Acord 
interinstituțional referitor la parteneriatul pentru comunicarea privind Europa” din 3 
octombrie 2007 (COM(2007)0569),

– având în vedere rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la dimensiunile culturale ale 
acțiunilor externe ale UE1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la libertatea presei și a mass-
mediei în lume2,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2013 referitoare la Raportul anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind Politica Externă și de Securitate Comună3,

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Primăvara arabă, Iran, Rusia, Ucraina, Siria 
și vecinătatea estică,

– având în vedere articolul 97 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2013),

A. întrucât mass-media europeană reprezintă un instrument important pentru sprijinirea unor 
valori ca drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și 
pentru promovarea pluralismului jurnalistic, gândirii independente și a diversității de 
viziune;

B. întrucât rețelele satelit și de radio și mijloacele de comunicare online sunt modalități 
eficiente și rentabile pentru a se adresa publicului din țările terțe;

C. întrucât media din UE poate juca un rol important în explicarea diferitelor percepții 
naționale și în prezentarea politicilor UE în statele Uniunii Europene și în țările terțe;

                                               
1 JO C 377 E, 7.12.2012, p. 137.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0274.
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0453.
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D. întrucât difuzarea de emisiuni în scopul democratizării și promovării drepturilor omului în 
țări terțe nu este cuprinsă în mod explicit în domeniul de competență al politicii UE 
privind mijloacele de informare;

E. întrucât finanțarea inițială a UE a „Radio european pentru Belarus” și finanțarea continuă 
a programelor referitoare la UE constituie un exemplu bun de utilizare a emisiunilor ca 
instrumente ale PESC;

F. întrucât UE are la dispoziția sa propriul său post de televiziune, Euronews, care este 
difuzat în 13 limbi și înțeles de 53% din populația globului, este distribuit în 400 de 
milioane de gospodării din 155 de țări, are o acoperire satelit la nivel mondial, este 
principalul canal în ceea ce privește audiența în Europa și între canalele de știri nearabe 
din țările arabe și din Africa subsahariană și este accesibil gratuit în întreaga lume pe 
diferite dispozitive mobile;

G. întrucât din 2005 există un contract de servicii între UE și Euronews, cu o finanțare de 
bază de cinci milioane EUR pe an, pentru a produce și difuza un anumit număr de 
programe privind chestiunile europene; întrucât două alte contracte de servicii au fost 
semnate în 2007 și 2009 în valoare de cinci milioane EUR pe an pe o perioadă de cinci ani 
pentru difuzarea Euronews în arabă și respectiv farsi;

1. adresează Consiliului, Comisiei și SEAE următoarele recomandări:

a) să înțeleagă importanța radiodifuziunii ca instrument de comunicare a valorilor și 
politicilor UE și să utilizeze acest instrument în contextul PESC;

b) să stabilească o strategie coerentă și substanțială privind mijloacele de radiodifuziune 
ale UE în relațiile externe ale acesteia, promovând astfel libertatea de exprimare și 
pluralismul media și consolidând democrația și drepturile omului în țările terțe; să facă 
din această strategie privind radiodifuziunea un instrument integrat al PESC;

c) să instituie un cadru juridic și instituțional privind mijloacele de difuziune ale UE care:

1. să funcționeze într-un mediu extrem de concurențial - având acces imediat la știri 
directe actuale, fiind în măsură să utilizeze avantajele pe care le oferă cele mai 
recente tehnologii și menținându-și poziția de lider în cadrul revoluției digitale –
și să creeze un conținut autentic și diversificat;

2. să fie independent față de orice influență exercitată de guverne, a companii sau 
acționari și să adere la carta privind difuziunea, oferind știri corecte și obiective și 
o prezentare echilibrată și cuprinzătoare a diversității statelor membre actuale și a 
Uniunii în ansamblu, aderând la codul jurnalistic, cu accent special acordat 
politicilor menite să garanteze independența jurnalistică, exactitatea și echilibrul;

3. să fie în măsură și să dorească să ofere o platformă de schimb de opinii și 
dezbateri în jurul unor chestiuni pertinente din punct de vedere social și/sau 
politic, conducând și modelând astfel dezbaterea dintr-o perspectivă europeană, 
lărgind rețeaua lor de corespondenți și stimulând interesul public;
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4. să utilizeze metode diferite de difuzare a știrilor și programelor de opinie, inclusiv 
televiziunea, radioul, platformele sociale și mobile, pentru a asigura o informare 
cât mai largă a publicului din afara UE;

5. să participe activ la formarea marilor jurnaliști europeni și neeuropeni de mâine;

d) să considere că Euronews, cu rețeaua sa largă de posturi naționale și distribuirea sa pe 
scară largă, poate juca un rol important în peisajul mediatic și în modelarea și 
stimularea dezbaterii privind Europa; să recunoască, de asemenea, că, pentru a juca un 
astfel de rol, Euronews ar trebui:

1. să-și remodeleze activitatea și strategia pe baza criteriilor de mai sus;

2. să-și mute sediul general la Bruxelles pentru a avea un acces imediat la 
responsabilii cu elaborarea politicilor și luarea deciziilor și să fie în măsură să 
urmărească procesele de luare a deciziilor cât mai de aproape;

3. să investească în formarea jurnaliștilor lor în ceea ce privește chestiunile 
europene, inclusiv privind Uniunea Europeană și Consiliul Europei;

4. să promoveze posibilități de formare pentru jurnaliștii externi;

5. să-și consolideze independența editorială pentru a-și consolida credibilitatea în 
activitatea de examinare a politicilor UE în mod obiectiv și imparțial;

e) să orienteze finanțarea UE legată de proiecte către posturile de radioteleviziune care 
respectă și acționează în conformitate cu cele mai înalte standarde de independență, 
exactitate și echilibru jurnalistic și care promovează valorile UE, ținând seama de 
faptul că evaluarea performanței după criterii măsurabile ar trebui să fie o condiție 
prealabilă pentru acordarea oricăror alte finanțări;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Serviciului european pentru acțiune externă, precum și, spre informare, statelor 
membre.


