
 
Европейският съюз засилва подкрепата си за свободата на медиите и за
младите журналисти в Западните Балкани
 
Брюксел, 18 септември 2018 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС увеличи подкрепата си за свободата и развитието на медиите в Западните Балкани,
като постави акцент върху отчетността на медиите, финансирането, изграждането на
капацитет, регионалното сътрудничество и младите журналисти. Това беше потвърдено
на втората конференция „Дни на медиите — ЕС и Западните Балкани“ в Скопие на 17 и
18 септември.

Йоханес Хан, комисар по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за
разширяване, заяви: „Защитата и съхраняването на основни права като свободата на медиите са
от решаващо значение, включително за постигането на напредък към членство в ЕС. Стратегията
ни за Западните Балкани доведе до нова динамика в интегрирането на страните от Западните
Балкани в ЕС, но все още не се наблюдава съществен прогрес по отношение на свободата на
медиите. За да се стимулира развитието и в тази област, на тазгодишните Дни на медиите беше
поставен силен акцент върху образованието и обучението на младите журналисти и върху
действията, които укрепват медийната грамотност, насърчават помирението и подкрепят
независимостта, защитата и икономическата устойчивост на един динамичен медиен пейзаж“.

Свободата на медиите е сред основните принципи на Европейския съюз и е част от политическите
критерии за присъединяване към ЕС. На втората конференция „Дни на медиите — Западни
Балкани“ ЕС затвърди подкрепата си за независимите медии в региона и увеличи помощта за
младите журналисти посредством регионални инициативи. Тези инициативи имат за цел да
улеснят образованието, да осигурят професионални обучения за медийни оператори и да засилят
медийната и цифровата грамотност на младите хора. Освен това с нови програми ще се насърчи
обменът в региона и с ЕС, ще се изгради капацитет за предотвратяване на заплахи и нападения
срещу журналисти, ще се укрепи експертния правен опит и ще се подкрепят устойчивите модели
за финансиране на медиите.

 

Контекст

За периода 2014—2020 г. Европейският съюз е разработил дългосрочен стратегически подход в
подкрепа на свободата на медиите в Западните Балкани. Основните текущи регионални програми
в тази област са следните:

1. Регионална програма за обучение с цел повишаване на качеството и
професионализма в журналистиката (2 милиона евро): програмата е насочена към
подпомагане на журналистическото образование и насърчаване на обмена между ЕС и Западните
Балкани. Очаква се тя да бъде подписана преди края на 2018 г.

2. Укрепване на експертния правен опит по въпросите на свободата на словото и на
медиите (2,5 милиона евро): по линия на тази програма, която се изпълнява в партньорство
със Съвета на Европа, се предоставя подкрепа за съдебната власт при прилагането съдебната
практика на Европейския съд по правата на човека, а за медийните регулаторни органи се
предлага обучение по отношение на етичните правила. Удължаването на действието на
програмата е в процес на договаряне и ще бъде част от втория хоризонтален инструмент на ЕС и
Съвета на Европа.

3. Изграждане на доверие в медиите (1,5 милиона евро): по линия на тази програма, която
се изпълнява в партньорство с ЮНЕСКО, се подкрепят отчетността на медиите, вътрешното им
управление и информационната им грамотност. В момента се договаря удължаването на
действието на програмата, като се поставя акцент върху медийното ограмотяване.

4. Мрежа на журналистическите сдружения (1,2 милиона евро): изграждане на капацитет
на професионалните журналистически организации и регионална платформа за ранно
предупреждение за докладване на случаи на нападения и заплахи срещу журналисти.

5. Отпускане на преки безвъзмездни средства за Европейския фонд за демокрация
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(ЕФД) (4 милиона евро) в подкрепа на определени медии. Гъвкава схема за вторично
предоставяне на безвъзмездни средства в подкрепа на демокрацията в бързо променяща се среда
(напр. финансиране за стартиращи предприятия, основно и мостово финансиране, подкрепа за
инициативи от малък мащаб; нови и независими медии/журналисти/блогъри, нерегистрирани
организации). Подкрепата по линия на ЕФД допълва други инструменти на ЕС.

6. Програма за техническа помощ на обществените медии в Западните Балкани (1,5
милиона евро): този проект, който се изпълнява от консорциум, ръководен от Международната
федерация на журналистите и Европейския съюз за радиоразпръскване, е съсредоточен върху
устойчивите модели за финансиране, прозрачния избор на управителни органи, интегрираните
новинарски екипи, редакционните насоки, регионалните съвместни продукции с младежко
съдържание и разследващата журналистика.

 

Конференция „Дни на медиите — ЕС и Западните Балкани“
Конференцията „Дни на медиите — ЕС и Западните Балкани“ се състоя в Скопие, бивша
югославска република Македония, на 17 и18 септември 2018 г. Тя събра над 300 представители
на медиите и организациите на гражданското общество, както и създатели на политики от ЕС и
Западните Балкани, за да обсъдят ключовата роля на медиите в процеса на присъединяване и за
да разработят ориентирани към бъдещето предложения и действия за подобряване на
положението на журналистите и за укрепване на независимите медии.

Благодарение на две големи специализирани групи и шест работни семинара медийните
специалисти разполагаха с платформа за обмен на мнения и най-добри практики. Тазгодишното
издание беше насочено по-специално към младото поколение журналисти и към теми, като
икономическата устойчивост, регионалното сътрудничество на медиите и професионалното
обучение. Освен това конференцията допринесе за проправянето на път за нови ориентирани към
бъдещето инициативи за насърчаване на независимите, устойчиви и професионални медии в
региона.

 

За повече информация:

Фактограф — Подкрепа на ЕС за медиите в Западните Балкани

Пакет от 2018 г. „Политиката на ЕС по въпросите на разширяването — Свобода на словото,
информационно общество и медии“

Встъпително слово на комисар Йоханес Хан на „Дни на медиите — ЕС и Западните Балкани“, 2018
г.

Заключителна реч на комисар Йоханес Хан

 

 

Лица за контакти с медиите:
Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70)
Alceo SMERILLI (+ 32 2 296 48 87)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180914_wb_media_days_factsheet.pdf
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