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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE, KOMISII A ESVČ

o využití vysielacích médií ako nástroja diplomacie EÚ

(2013/2187(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2 a 21 ZEÚ,

– so zreteľom na článok 167 ZFEÚ,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve z 
3. októbra 2007 (KOM(2007)0568) a návrh Komisie na medziinštitucionálnu dohodu 
o komunikovaní o Európe v partnerstve z 3. októbra 2007 (KOM(2007)0569),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o kultúrnych rozmeroch vonkajšej 
činnosti EÚ1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií vo svete2,

– so zreteľom na svoje uznesenie o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike z 24. októbra 20133,

– so zreteľom na svoje uznesenia o Arabskej jari, Iráne, Rusku, Ukrajine, Sýrii a 
východnom susedstve,

– so zreteľom na článok 97 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2013),

A. keďže európske mediálne vysielanie je dôležitým, nástrojom na podporu hodnôt, ako sú 
ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu a podpory novinárskeho 
pluralizmu, nezávislého myslenia a rozmanitosti vízií;

B. keďže satelitné a rádiové siete a online médiá sú účinný a nákladovo efektívny spôsob, 
ako sa priblížiť k verejnosti v tretích krajinách;

C. keďže médiá EÚ môžu zohrávať významnú úlohu pri vysvetľovaní rôzneho vnímania v 
jednotlivých krajinách a informovaní o politikách EÚ v rámci EÚ a v tretích krajinách; 

D. keďže vysielanie na účely demokratizácie a podpory ľudských práv v tretích krajinách 
nespadá výlučne do právomoci politiky EÚ v oblasti médií; 

E. keďže počiatočné finančné prostriedky EÚ pre „Európske rádio pre Bielorusko“ a trvalé 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 137.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0453.
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financovanie programov týkajúcich sa EÚ sú dobrým príkladom využitia vysielania ako 
nástroja spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP); 

F. keďže EÚ má k dispozícii vlastné audiovizuálneho prevádzkovateľa vysielania, stanica 
Euronews, ktorá vysiela v 13 jazykoch, rozumie jej 53 % svetovej populácie, je 
rozširovaná do 400 miliónov domácností v 155 krajinách, má celosvetové satelitné 
pokrytie, je popredným kanálom z hľadiska poslucháčov v Európe a na nearabských 
spravodajských kanáloch v arabských krajinách a subsaharskej Afrike a je celosvetovo 
bezplatne dostupný na rôznych mobilných zariadeniach;

G. keďže EÚ má od roku 2005 uzavretú zmluvu na poskytovanie služieb so stanicou 
Euronews so základným financovaním vo výške 5 miliónov EUR ročne na výrobu a 
vysielanie viacerých programov o európskych záležitostiach; keďže dve ďalšie zmluvy na 
poskytovanie služieb boli podpísané v roku 2007 a 2009 vo výške 5 miliónov EUR ročne 
na vysielania stanice Euronews v arabčine a perzštine po dobu piatich rokov;

1. predkladá Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

a) pochopiť význam a použitie vysielania ako nástroj na komunikáciu hodnôt a politík 
EÚ v oblasti SZBP;

b) vytvoriť ucelenú a významnú mediálnu stratégiu vysielania EÚ v rámci vonkajších 
vzťahov EÚ, čím sa podporí sloboda prejavu a mediálneho pluralizmu a posilní 
demokracia a ľudské práva v tretích krajinách, a vytvoriť z tejto stratégie vysielania 
integrovaný nástroj SZBP;

c) stanoviť právny a inštitucionálny rámec pre vysielacie médiá EÚ, ktoré:

1. pôsobia vo vysoko konkurencieschopnom prostredí médií – s okamžitým 
prístupom k aktualitám z prvej ruky, s možnosťou využiť výhody najnovších 
technológií a zostať v čele digitálnej revolúcie – a vytvárajú autentický a 
diverzifikovaný obsah;

2. sú nezávislé od akéhokoľvek štátneho, podnikateľského vplyvu alebo vplyvu 
akcionárov a dodržiavajú chartu pre vysielanie, zabezpečujú presné a objektívne 
spravodajstvo a vyvážené a komplexné zobrazenia rozmanitosti súčasných 
členských štátov EÚ a samotnej EÚ a dodržiavajú novinársky kódex s osobitným 
dôrazom na politiky zamerané na zaručenie novinárskej nezávislosti, presnosti a 
vyváženosti; 

3. môžu a chcú poskytnúť platformu na výmenu názorov a diskusií týkajúcich sa 
otázok dôležitých zo spoločenského a/alebo politického hľadiska, čo bude viesť a 
formovať diskusie z európskeho hľadiska, rozšíri ich sieť korešpondentov a bude 
stimulovať záujem verejnosti;

4. využívajú rôzne metódy vysielania spravodajských a mienkotvorných programov 
vrátane televíznych, rádiových, sociálnych médií a mobilných platforiem s cieľom 
zabezpečiť čo najširší dosah na publikum mimo EÚ; 
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5. sú aktívne v odbornej príprave popredných európskych novinárov a novinárov, 
ktorí nie sú z Európy; 

d) vziať do úvahy, že stanica Euronews so širokou sieťou prevádzkovateľov 
vnútroštátneho vysielania a rozsiahlou distribúciou má potenciál zohrávať dôležitú 
úlohu v mediálnom prostredí a vo formovaní a stimulovaní diskusií o Európe; uznať 
však tiež, že aby stanica Euronews mohla zohrávať túto úlohu, mala by:

1. zmeniť svoju prácu a prístup na základe uvedených kritérií, 

2. presťahovať svoje sídlo vysielania do Bruselu s cieľom získať možnosť 
okamžitého prístupu k tvorcom politiky a subjektom prijímajúcim rozhodnutia a 
byť čo najbližšie k rozhodovacím procesom EÚ;

3. investovať do vzdelávania svojich novinárov o európskych otázkach vrátane 
otázok o EÚ a Rade Európy;

4. podporovať príležitosti odborného vzdelávania pre svojich externých novinárov;

5. posilniť svoju redakčnú nezávislosť s cieľom stať sa dôveryhodnými pri skúmaní 
politík EÚ objektívnym a nestranným spôsobom;

e) zamerať financovanie projektov EÚ na tých prevádzkovateľov vysielania, ktorí 
dodržiavajú najvyššie normy novinárskej nezávislosti, presnosti a vyváženosti 
a pracujú v súlade s nimi a ktorí podporujú hodnoty EÚ s prihliadnutím na to, že 
hodnotenie výkonnosti podľa merateľných kritérií by malo byť predpokladom pre 
akékoľvek ďalšie financovanie;

2. poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade, Komisii a Európskej 
službe pre vonkajšiu službu a pre informáciu aj členským štátom.


