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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция № 0877/2017, внесена от Щефан Клаус Шулце, с германско 

гражданство, относно създаването на европейски радио- и телевизионен 

оператор 

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията призовава настоятелно за създаването на европейски радио- и 

телевизионен оператор, понеже счита, че липсата на такъв е в нарушение на преамбюла 

на Договора от Лисабон, който включва позоваването „все по-тесен съюз между 

народите на Европа“. Той счита, че наличието на програма на такъв радио- и 

телевизионен оператор значително би допринесло за общественото разбиране и за 

създаване на европейска идентичност; той добавя, че компетентните органи на ЕС 

следва да създадат такава организация наред с тези на обществените оператори в 

държавите членки. 

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 21 декември 2017 г. Комисията е приканена да предостави 

сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността). 

3. Отговор на Комисията, получен на 27 април 2018 г. 

Забележки на Комисията 

 

Европейските институции многократно признават, че гражданите следва да се 

възползват в пълна степен от правото си да бъдат информирани и да участват в 

политиките на ЕС. Предвиден e бюджетен ред за укрепване на отразяването на новини 

относно дейностите на ЕС от паневропейска гледна точка (т.е. извън обичайните 

регионални или национални гледни точки). Тази дейност попада в институционалните 

прерогативи на Европейската комисия. Редакторската независимост на бенефициентите 

е гарантирана от задължителна харта за независимост.  
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Създаването на европейски радио- и телевизионен оператор може да допринесе за 

общественото разбиране и да помогне за засилване на чувството за обща европейска 

идентичност. Комисията обаче не разполага с капацитет за финансиране на създаването 

на такъв канал. Вместо това Комисията подкрепя действия в рамките на излъчващия 

новини телевизионен канал „Евронюз“, който е широко разпространен в Европа. През 

2010 г. „Евронюз“ беше признат за орган, който преследва цел от общ интерес на 

Европейския съюз, поради неговата роля в излъчването на новини в общоевропейски 

мащаб, заедно с излъчването на програми, които съдържат голям дял новини с 

европейско съдържание. Като независим телевизионен канал „Евронюз“ 

разпространява неутрални и обективни възгледи, надхвърлящи индивидуалните гледни 

точки. 

 

„Евронюз“ е с глобален обхват от над 400 милиона домакинства по света. Излъчва 

предавания на дванадесет езика: английски, френски, испански, арабски, немски, 

португалски, италиански, гръцки, унгарски, руски, турски и персийски. Неговите 

зрители получават не само ежедневна информация за Европа, нейните хора, региони, 

индустрии и култури, но и програми, насочени към икономиката, предприемачеството, 

научните изследвания и иновациите, изкуството и околната среда, наред с останалото.  

 

Заключение 

 

Комисията вече финансира европейски телевизионен оператор Макар и да не е 

обществен радио- и телевизионен оператор, „Евронюз“ поддържа дългогодишната си 

роля на уникален паневропейски телевизионен канал, който представя европейските 

възгледи, култура и ценности, като по този начин спомага за създаването на по-силен 

европейска публичен дебат. 

 


