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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET, 
KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

om användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati
(2013/2187(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av artiklarna 2 och 21 i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 167 i EUF-fördraget,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2007 Samarbete för 
kommunikation om Europa (COM(2007)0568) och kommissionens förslag till 
interinstitutionellt avtal om samarbete för kommunikation om Europa av den 
3 oktober 2007 (COM(2007)0569),

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om de kulturella aspekterna i 
EU:s yttre åtgärder1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i världen2,

– med beaktande av sin  resolution av den 24 oktober 2013 om årsrapporten från rådet till 
Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken3,

– med beaktande av sina resolutioner om den arabiska våren, Iran, Ryssland, Ukraina, 
Syrien och det östra grannskapet,

– med beaktande av artikel 97 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2013), och 
av följande skäl:

A. Europeiska radio- och tv-medier är viktiga verktyg för att stödja värden som mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, däribland yttrandefrihet, och för att främja 
journalistisk mångfald, självständigt tänkande och skilda åskådningssätt.

B. Genom satellit- och radionätverk och onlinemedier är det möjligt att på ett ändamålsenligt 
och kostnadseffektivt sätt nå ut till befolkningen i tredjeländer.

C. EU:s medier kan spela en viktig roll när det gäller att förklara skilda nationella 
uppfattningar och informera om EU:s politik i EU och i tredjeländer.

                                               
1 EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 137.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0274.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0453.
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D. Radio- och tv-sändningar till stöd för demokratisering och mänskliga rättigheter i 
tredjeländer omfattas inte uttryckligen av EU:s mediepolitik.

E. EU:s inledande finansiering av ”European Radio for Belarus” och den fortsatta 
finansieringen av EU-relaterade program är bra exempel på hur radio och tv kan användas 
som ett verktyg i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. 

F. EU har en egen nyhetskanal, Euronews, som sänds på 13 språk, förstås av 53 procent av 
världens befolkning och distribueras i 155 länder till 400 miljoner hushåll. Euronews har 
satellittäckning i hela världen och är en ledande kanal när det gäller publik i Europa och 
bland icke-arabiska nyhetskanaler i arabländerna och i Afrika söder om Sahara. Dessutom 
är kanalen kostnadsfritt tillgänglig i hela världen på olika mobila enheter. 

G. EU har sedan 2005 haft ett tjänsteavtal med Euronews som omfattar en grundfinansiering 
på fem miljoner euro om året till produktion och sändning av en rad program om 
Europafrågor. 2007 och 2009 undertecknades två andra tjänsteavtal på fem miljoner euro 
om året under en femårsperiod. Syftet med dessa avtal var att producera Euronews-
sändningar på arabiska respektive farsi.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet, kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten:

a) Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att förstå vikten av och använda 
radio- och tv-medierna som ett verktyg i spridningen av EU:s värden och politik inom 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

b) Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att dra upp en konsekvent och 
omfattande strategi för EU:s radio- och tv-medier i EU:s yttre förbindelser och att 
därigenom främja yttrandefrihet och mediemångfald och stärka demokratin och de 
mänskliga rättigheterna i tredjeländer och att göra denna mediestrategi till ett 
integrerat verktyg i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

c) Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att fastställa en rättslig och 
institutionell ram för EU:s radio- och tv-medier, som

1. är verksamma i en mycket konkurrensutsatt mediemiljö – och därmed måste ha 
direkt tillgång till aktuella förstahandsnyheter, kunna utnyttja fördelarna med den 
senaste tekniken och fortsätta att ligga i framkant av den digitala revolutionen –
och skapar ett autentiskt och varierat innehåll,

2. står fria från varje form av inflytande från stat, näringsliv eller ägare och iakttar en 
stadga för radio- och tv-företag, vilken säkerställer en korrekt och objektiv 
nyhetsrapportering och ett balanserat och omfattande återgivande av mångfalden i 
de nuvarande EU-medlemsstaterna och i själva EU, samt iakttar journalistiska 
normer med särskild tonvikt på en politik för att garantera en oberoende, korrekt 
och balanserad journalistik,

3. kan och vill erbjuda en plattform för diskussion och debatt om socialt och/eller 
politiskt relevanta frågor och därmed går i täten för och formar debatten ur ett 
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europeiskt perspektiv, utökar sitt nätverk av korrespondenter och väcker 
allmänhetens intresse,

4. använder de olika formerna för utsändning av nyhets- och opinionsprogram –
bland annat tv och radio, sociala medier och mobila plattformar – så att man når ut 
till största tänkbara publik utanför EU,

5. på ett aktivt sätt utbildar framtida ledande europeiska och icke-europeiska 
journalister. 

d) Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att beakta att Euronews, med sitt 
breda nätverk av nationella programföretag och sin breda distribution, har potentialen 
att spela en viktig roll i medielandskapet och i att forma och stimulera debatten i 
Europa. För att spela en sådan roll bör dock Euronews

1. lägga om sitt arbete och sin strategi utifrån de ovannämnda kriterierna,

2. flytta sitt huvudkontor till Bryssel för att få direkt tillgång till politiker och 
beslutsfattare och för att kunna följa EU:s beslutsförfaranden på så nära håll som 
möjligt,

3. satsa på att utbilda sina journalister i Europafrågor, inklusive om EU och 
Europarådet,

4. främja praktikmöjligheter för externa journalister,

5. stärka sitt redaktionella oberoende, så att man med större trovärdighet kan granska 
EU:s politik på ett sakligt och opartiskt sätt.

e) Rådet, kommissionen och utrikestjänsten uppmanas att rikta projektbaserat EU-stöd 
till de programföretag som respekterar och arbetar i överensstämmelse med de högsta 
standarderna för en oberoende, korrekt och balanserad journalistik och som stöder 
EU:s värden. Hänsyn bör i detta sammanhang tas till att en resultatutvärdering utifrån 
mätbara kriterier bör vara en förutsättning för all ytterligare finansiering.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten och, för kännedom, till medlemsstaterna. 


