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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU, KOMISIJI IN 
EVROPSKI SLUŽBI ZA ZUNANJE DELOVANJE

o uporabi radiotelevizije kot orodja v diplomaciji EU

(2013/2187(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 21 PEU,

– ob upoštevanju člena 167 PDEU,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi“ z 
dne 3. oktobra 2007 (COM(2007)0568) in predloga Komisije za medinstitucionalni 
sporazum o „Partnerstvu za komuniciranje o Evropi“ z dne 3. oktobra 2007 
(COM(2007)0569),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o kulturnih razsežnostih zunanjega 
delovanja EU1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po svetu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2013 o letnem poročilu Sveta 
Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki3,

– ob upoštevanju svojih resolucij o arabski pomladi, Iranu, Rusiji, Ukrajini, Siriji in 
vzhodnem sosedstvu,

– ob upoštevanju člena 97 Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2013),

A. ker so evropski radijski in televizijski mediji pomembno orodje za podpiranje vrednot, kot 
so človekove pravice in temeljne svoboščine, vključno s svobodo izražanja, in za 
spodbujanje pluralnosti medijev, neodvisnega mišljenja in raznolikih vizij;

B. ker so satelitske in radijske mreže ter spletni mediji uspešni in stroškovno učinkoviti 
načini doseganja javnosti v tretjih državah;

C. ker lahko mediji EU odigrajo pomembno vlogo pri razlagi različnih nacionalnih dojemanj 
in posredovanju politik EU javnosti znotraj EU in v tretjih državah; 

D. ker radiotelevizija za demokratizacijo in spodbujanje človekovih pravic v tretjih državah 
ne sodi izrecno v področje delovanja medijske politike EU;  

                                               
1 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 137.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0274.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0453.
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E. ker sta začetno financiranje EU „Evropskega radia za Belorusijo“ in stalno financiranje 
programov, povezanih z EU, dober primer uporabe radiotelevizije kot orodja SZVP; 

F. ker ima EU na razpolago svojega izvajalca radiodifuzije avdiovizualnih vsebin Euronews, 
ki oddaja program v 13 jezikih, ga razume 53 % svetovnega prebivalstva, je navzoč v 155 
državah in doseže 400 milijonov gospodinjstev, zagotavlja satelitsko pokritost po vsem 
svetu, je vodilni kanal glede na občinstvo v Evropi in glede na nearabske kanale z 
novicami v arabskih državah in v podsaharski Afriki ter je po vsem svetu brezplačno 
dostopen na različnih mobilnih napravah;

G. ker ima EU pogodbo o naročilu storitev z Euronews od leta 2005, pri čemer osnovno 
financiranje znaša 5 milijonov EUR na leto za pripravo in oddajanje številnih oddaj o 
evropskih zadevah; ker sta bili leta 2007 in leta 2009 podpisani dve drugi pogodbi o 
naročilu storitev za 5 milijonov EUR na leto za obdobje petih let, in sicer za oddajanje 
Euronews v arabščini in perzijščini; 

1. naslovi naslednja priporočila na Svet, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje:

(a) zavedajo naj se pomena in uporabe radiotelevizije kot orodja za posredovanje vrednot 
in politik EU na področju SZVP;

(b) vzpostavijo naj usklajeno in stvarno strategijo EU za radijske in televizijske medije v 
okviru zunanjih odnosov EU, ki bo namenjena spodbujanju svobode izražanja in 
pluralnosti medijev ter krepitvi demokracije in človekovih pravic v tretjih državah, ter 
naj to strategijo radiotelevizije pretvorijo v celostno orodje SZVP;

(c) določijo naj pravni in institucionalni okvir za radijske in televizijske medije EU, ki:

1. delujejo v zelo konkurenčnem medijskem okolju – pri čemer imajo takojšen 
dostop do aktualnih novic iz prve roke, so zmožni izkoriščati prednosti 
najnovejših tehnologij in ohranjajo vodilni položaj v digitalni revoluciji – ter 
ustvarjajo verodostojne in raznolike vsebine;

2. so neodvisni od vladnega, podjetniškega ali delničarskega vpliva in spoštujejo 
listino o radioteleviziji, skrbijo za točno in objektivno pokrivanje novic ter 
uravnoteženo in celovito prikazujejo raznolikost sedanjih držav članic EU in same 
EU ter spoštujejo novinarski kodeks s posebnim poudarkom na politikah, katerih 
namen je zajamčiti novinarsko neodvisnost, točnost in uravnoteženost;  

3. so sposobni in pripravljeni ponuditi platformo za izmenjavo mnenj in razpravo o 
družbeno in/ali politično pomembnih vprašanjih ter tako voditi in usmerjati 
razpravo z evropskega gledišča, širiti svojo mrežo dopisnikov in spodbujati javni 
interes;

4. uporabljajo različne metode oddajanja novic in mnenjskih oddaj, vključno s TV, 
radiem, družbenimi mediji in mobilnimi platformami, da lahko dosežejo najširše 
možno občinstvo zunaj EU; 

5. dejavno usposabljajo prihodnje vodilne evropske in neevropske novinarje; 
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(d) upoštevajo naj, da lahko ima Euronews s svojo široko mrežo nacionalnih radiotelevizij 
in svojo široko distribucijo pomembno vlogo v medijskem prostoru ter pri oblikovanju 
in spodbujanju razprave o Evropi; kljub temu naj tudi priznajo, da bi za to vlogo 
Euronews moral: 

1. preoblikovati svoje delo in pristop na podlagi zgoraj omenjenih meril; 

2. prenesti svoj sedež v Bruselj, da bi imel neposreden dostop do oblikovalcev 
politike in nosilcev odločanja ter bi lahko povsem od blizu spremljal procese 
odločanja v EU;

3. vlagati v izobraževanje svojih novinarjev o evropskih vprašanjih, tudi o EU in 
Svetu Evrope;

4. spodbujati priložnosti za usposabljanje zunanjih novinarjev;

5. krepiti svojo uredniško neodvisnost, da bi postal verodostojnejši pri podrobnem 
spremljanju politik EU na objektiven in nepristranski način;

(e) projektno financiranje EU naj usmerjajo v tiste radiotelevizije, ki spoštujejo najvišja 
merila novinarske neodvisnosti, točnosti in uravnoteženosti ter ravnajo v skladu z 
njimi ter ki spodbujajo vrednote EU ob upoštevanju, da mora ocenjevanje delovanja 
po merljivih merilih biti pogoj za morebitno nadaljnje financiranja;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji in Evropski 
službi za zunanje delovanje ter v vednost državam članicam.


