
Препорака R (2007)3 на Комитетот на министри до земјите членки за
задачата на медиумите од јавниот сервис во информациското
општество

(усвоена од страна на Комитетот на министри на 31 јануари 2007
година на 985-та седница на замениците - министри)

Комитетот на министри, според Членот 15б од Статутот на Советот на
Европа,

Имајќи предвид дека целта на Советот на Европа е да се постигне поголема
единственост меѓу земјите членки со цел да се заштитат и остварат
идеалите и принципите кои се нивно заедничко наследство;

Потсетувајќи на обврската на земјите членки за основното право за слобода
на изразување и информирање, гарантирано со Членот 10 од Конвенцијата
за заштита на човековите права и основни слободи;

Потсетувајќи на важноста од постоење на широка разновидност на
независни и самостојни медиуми во демократските општества, кои можат
да ја одразат разновидноста на идеите и мислењата и дека новите
информациски и комуникациски техники и сервиси мора да се користат
ефективно за да се прошири доменот на слободата на изразување, како
што е наведено во Декларацијата за слобода на изразувањето и
информирањето (април, 1982);

Имајќи ја на ум Резолуцијата бр. 1 за иднината на јавниот радиодифузен
сервис усвоена на 4-та Европска министерска конференција за политиката
на масовните медиуми (Прага, декември 1994);

Потсетувајќи на Препораката R (96) 10 за гарантирање на независноста на
јавниот радиодифузен сервис и Препораката R (2003) 9 за мерките за
промовирање на демократскиот и социјален придонес на дигиталната
радиодифузија, како и Декларацијата за гарантирање на независноста на
јавниот радиодифузен сектор во земјите членки (септември 2006);

Потсетувајќи на Препораката 1641 (2004) на Парламентарното собрание на
Советот на Европа за јавниот радиодифузен сектор, која повикува на
усвојување на нов стратешки документ за јавниот радиодифузен сервис
како резултат на неодамнешниот технолошки развој, како и извештајот за
јавниот радиодифузен сектор на Комитетот за култура, наука и образование
на Парламентарното собрание (Док. 10029, јануари 2004), забележувајќи ја
потребата за еволуција и модернизација на овој сектор и позитивниот
одговор на Комитетот на министри на оваа препорака;



Имајќи ги предвид политичките документи усвоени на 7-та Европска
министерска конференција за политиката за масовни медиуми (Киев, март
2005) и уште повеќе, целта утврдена во Акцискиот план да се истражи како
треба соодветно да се развие и прилагоди задачата на јавниот сервис од
страна на земјите членки за да одговара на новото дигитално опкружување;

Потсетувајќи на Конвенцијата за заштита и унапредување на разновидноста
на културниот израз на УНЕСКО (октомври 2005), која меѓу другото
значителна важност дава на создавањето услови погодни за разновидноста
на медиумите, вклучувајќи, и преку јавниот радиодифузен сервис;

Свесни за потребата да се заштитат основните цели на јавниот интерес во
информациското општество, вклучувајќи ја слободата на изразување и
пристап до информации, медиумски плурализам, културна разновидност и
заштита на малолетниците и човековото достоинство, во согласност со
стандардите и нормите на Советот на Европа;

Подвлекувајќи ја специфичната улога на јавниот радиодифузен сектор, за
унапредување на вредностите на демократските општества, особено во
поглед на човековите права, култури и политички плурализам, и во однос на
нивната цел да се понуди широк избор на програми и услуги на сите
сектори на јавноста, промовирајќи социјалната кохезија, културна
разновидност и плуралистичка комуникација достапна за секого;

Свесни за фактот дека зголемената конкуренција во радиодифузијата ги
отежнува условите за многу комерцијални радиодифузери да ја задржат
јавната вредност на нивната програма, особено во нивните бесплатни
сервиси;

Свесни за фактот дека глобализацијата и меѓународната интеграција, како
и зголемената хоризонтална и вертикална концентрација на медиумите во
приватна сопственост на национално и меѓународно ниво, имаат
далекусежни ефекти за државите и нивните медиумски системи;

Забележувајќи дека во информациското општество, јавноста, и особено
помладите генерации, се почесто се вртат кон новите комуникациски
сервиси во потрагата по содржина и за задоволување на нивните
комуникациски потреби, по цена на традиционалните медиуми;

Убедени дека задачата на јавниот сервис е се порелевантна во
информациското општество и дека може да биде извршена од
организациите на јавниот сервис преку разновидни платформи и понуда на
различни сервиси, што ќе резултира со појава на јавни медиуми, кои,
заради целта на оваа препорака, не ги вклучуваат печатените медиуми;



Признавајќи ја и понатаму целосната легитимност и специфичните цели на
медиумите од јавниот сервис во информациското општество;

Убедени дека, додека се посветува внимание на прашањата од областа на
пазарот и конкуренцијата, заедничкиот интерес бара на медиумите од
јавниот сервис да им се обезбедат адекватни средства за исполнување на
задачата што им е доделена на јавните сервиси;

Признавајќи го правото на земјите членки да ги дефинираат задачите на
поединечни медиуми од јавниот сервис во согласност со нивните
национални околности;

Признавајќи дека задачите на поединечни медиуми од јавниот сервис
можат да се разликуваат во рамките на секоја земја членка, и дека овие
задачи не мора да ги вклучуваат сите принципи наведени во оваа
препорака,

Препорачува на владите на земјите членки:

i. да ја гарантираат основната улога на медиумите од јавниот сервис во
новото дигитално опкружување, утврдувајќи ги јасните задачи на медиумите
од јавниот сервис, и овозможувајќи им да ги користат новите технички
средства за подобро да ја исполнат оваа задача и да се прилагодат на
брзите промени во актуелниот медиумски и технолошки пејзаж, и на
промените во навиките на гледање и слушање и очекувањата на публиката;

ii. да вклучат, таму каде се уште не го направиле тоа, одредби во нивното
законодавство/ регулатива специфични за задачата на медиумите од
јавниот сервис, особено покривајќи ги новите комуникациски сервиси, и со
тоа овозможувајќи им на медиумите од јавниот сервис целосно да го
искористат нивниот потенцијал и особено да промовираат пошироко
демократско, социјално и културно учество, меѓу другото, со помош на
новите интерактивни технологии;

iii. да им ги гарантираат на медиумите од јавниот сервис, преку сигурна и
соодветна финансиска и организациска рамка, условите потребни за
извршување на функцијата која им е доверена од земјите членки во новото
дигитално опкружување, на транспарентен и отчетен начин;

iv. да им овозможат на медиумите од јавниот сервис целосно и ефективно
да одговорат на предизвиците на информациското општество, почитувајќи
ја дуалната структура јавна/приватна на европскиот електронски медиумски
пејзаж и посветувајќи внимание на пазарните и прашањата за
конкуренцијата;



v. да осигураат дека се нуди универзален пристап до медиумите од јавниот
сервис за сите поединци и социјални групи, вклучувајќи ги малцинските и
ранливите групи, преку широк опсег на технолошки средства;

vi. широко да ја распространат оваа препорака и, особено, водечките
принципи наведени подолу да им ги стават до знаење на јавните власти,
медиумите од јавниот сервис, професионалните групи и јавноста воопшто,
и да осигураат дека се обезбедени потребните услови за да се спроведат
овие принципи во пракса.

Водечки принципи во поглед на задачата на медиумите од јавниот
сервис во информациското општество

I. Задачата на јавниот сервис: задржување на клучните елементи

1. Земјите членки имаат надлежност да ја дефинираат и доделат задачата
за јавен сервис на еден или повеќе специфични медиумски организации, во
јавниот и/или приватниот сектор, задржувајќи ги клучните елементи на
традиционалната задача на јавниот сервис, прилагодувајќи ја на новите
околности. Оваа задача треба да се извршува со користење на најновата
технологија соодветна за целта. На овие елементи било упатувано во
неколку наврати, во документите на Советот на Европа, кои го имаат
дефинирано јавниот радиодифузен сервис, меѓу другото и како:

а) референтна точка за сите членови на јавноста, нудејќи
универзален пристап;
б) фактор за социјална кохезија и интеграција на сите поединци,
групи и заедници;
в) извор на непристрасни и независни информации и коментари, и на
иновативна и различна содржина што е во согласност со високите
етички и стандарди за квалитет;
г) форум за плуралистичка јавна дискусија и средства за
промовирање на пошироко демократско учество на поединците;
д) активно придонесува кон аудиовизуелната креација и продукција и
високо ја цени и распространува разновидноста на националното и
европското културно наследство.

2. Во информациското општество, кое премногу се потпира на дигиталните
технологии, каде средствата за дистрибуција на содржината се многу
поразлични од традиционалната радиодифузија, земјите членки треба да
осигураат дека задачата на јавниот сервис е проширена со цел да се
покрие обезбедувањето на соодветна содржина, исто така, и преку новите
комуникациски платформи.



II. Прилагодување на одговорноста на јавниот сервис на
информациското општество

а) референтна точка за сите членови на јавноста, нудејќи
универзален пристап

3. Медиумите од јавниот сервис треба да нудат вести, информативни,
образовни, културни, спортски и забавни програми и содржина наменета за
различни категории на јавноста и која, земена во целина, сочинува
додадена јавна вредност во споредба со онаа на другите радиодифузери и
обезбедувачи на содржина.

4. Принципот на универзалност, што е основен за медиумите од јавниот
сервис, треба да води сметка за техничките, социјалните и содржински
аспекти. Земјите членки, особено,треба да осигураат дека медиумите од
јавниот сервис можат да бидат присутни на значајни платформи и да ги
имаат потребните ресурси за оваа цел.

5. Во поглед на променетите навики на корисниците, медиумите од јавниот
сервис треба да можат да нудат и генерализирана и специјализирана
содржина и услуги, како и персонализирани интерактивни и услуги на
барање. Тие треба да се обраќаат на сите генерации, но особено да ги
вклучуваат помладите генерации во активни форми на комуникација,
охрабрувајќи обезбедување на содржина генерирана од самите корисници
и утврдувајќи други шеми за учество.

6. Земјите членки треба да гледаат целите и средствата за постигнување на
тие цели од медиумите на јавниот сервис да бидат јасно дефинирани,
особено, во однос на користењето на тематски сервиси и нови
комуникациски сервиси. Ова би можело да вклучува редовна евалуација и
ревизија на таквите активности од страна на релевантните тела, за да се
осигура дека сите групи во публиката се соодветно опслужени.

б) фактор за социјална кохезија и интеграција на сите поединци,
групи и заедници

7. Медиумите од јавниот сервис треба да бидат прилагодени на новото
дигитално опкружување за да можат да ја исполнуваат својата задача во
смисла на унапредување на социјалната кохезија на локално, регионално,
национално и меѓународно ниво и да го зајакнат чувството на со-
одговорност на јавноста за постигнување на оваа цел.

8. Медиумите од јавниот сервис треба да ги интегрираат сите заедници,
социјални групи и генерации, вклучувајќи ги малцинските групи, младите
лица, старите лица, најранливите социјални категории, лицата со посебни
потреби, почитувајќи ги различните идентитети и потреби. Во овој контекст,



треба да се посвети внимание на содржината создадена од и за овие групи
и за нивниот пристап, присуство и претставеност во медиумите на јавниот
сервис. Должно внимание, исто така, треба да биде посветено на
прашањата за родова еднаквост.

9. Медиумите од јавниот сервис треба да дејствуваат како доверлив водич
низ општеството, носејќи конкретно корисно знаење во животот на
поединците и различните заедници во општеството. Во овој контекст, тие
треба да посветат посебно внимание на потребите на малцинските групи и
сиромашните и ранливи социјални категории. Оваа улога на пополнување
на јазот на пазарот, што е важен дел од задачата на медиумите на јавниот
сектор, треба да се сочува во новото дигитално опкружување.

10. Во ерата на глобализација, миграции и интеграции на европско и
меѓународно ниво, медиумите од јавниот сервис треба да промовираат
подобро разбирање меѓу луѓето и да придонесуваат за меѓукултурен и
меѓуверски дијалог.

11. Медиумите од јавниот сервис треба да промовираат дигитална
вклученост и да прават напори да се премости дигиталната поделба, меѓу
другото, со зголемување на пристапноста на програмите и сервисите на
нови платформи.

в) извор на непристрасни и независни информации и коментари, и на
иновативна и различна содржина што е во согласност со високите
етички и стандарди за квалитет

12. Земјите членки треба да осигураат дека медиумите од јавниот сервис
воспоставуваат простор на кредибилитет и веродостојност меѓу
изобилството на дигитални медиуми, исполнувајќи ја нивната улога како
непристрасен и независен извор на информации, мислења и коментари и
на широк опсег на програми и сервиси задоволувајќи ги високите етички и
стандарди за квалитет.

13. Кога се доделува задача да се биде јавен сервис, земјите членки треба
да ја земат предвид улогата на медиумите од јавниот сервис во
премостување на фрагментираноста, намалувањето на социјалното и
политичкото отуѓување и промовирање на развојот на граѓанското
општество. Услов за ова се независни и непристрасни вести и
информативни програми, кои треба да бидат обезбедени и на
традиционални програми, и на новите комуникациски сервиси.

г) форум за плуралистичка јавна дискусија и средства за
промовирање на пошироко демократско учество на поединците



14. Медиумите од јавниот сервис треба да играат важна улога во
промовирањето на поширока демократска дебата и учество со помош на,
меѓу другото, новите интерактивни технологии, нудејќи и на публиката
поголемо вклучување во демократските процеси. Медиумите на јавниот
сервис треба да ја исполнат виталната улога во образувањето на активни и
одговорни граѓани, обезбедувајќи не само квалитетна содржина, туку и
форум за јавна дебата, отворен за разновидни идеи и убедувања во
општеството, и платформа за распространување на демократските
вредности.

15. Медиумите од јавниот сервис треба да обезбедат адекватни
информации за демократскиот систем и демократските процедури и треба
да охрабрат учество не само при избори туку и во процесите на донесување
одлуки и јавниот живот, воопшто. Според тоа, една од улогите на
медиумите од јавниот сервис треба да биде зајакнување на интересот на
граѓаните за јавните случувања и нивно охрабрување да земат поактивно
учество.

16. Медиумите од јавниот сервис, исто така, треба активно да ја
промовираат културата на толеранција и взаемно разбирање со користење
на новите дигитални и онлајн технологии.

17. Медиумите од јавниот сервис треба да играат водечка улога во јавното
испитување на националните влади и меѓународни владини организации,
зајакнувајќи ја нивната транспарентност, отчетност кон јавноста и
легитимитет, помагајќи да се елиминира демократскиот дефицит и да
придонесат кон создавање на европска јавна сфера.

18. Медиумите од јавниот сервис треба да го зајакнат нивниот дијалог со, и
отчетноста кон, општата јавност, исто така, и со помош на новите
интерактивни сервиси.

д) активно придонесува кон аудиовизуелната креација и продукција
и високо ја цени и распространува разновидноста на националното
и европското културно наследство

19. Медиумите од јавниот сервис треба да играат особена улога во
промоцијата на културната разновидност и идентитет, вклучувајќи, и преку
новите комуникациски сервиси и платформи. За оваа цел, медиумите од
јавниот сервис треба да продолжат да инвестираат во нова, оригинална
продукција на содржина, направена во формати кои ќе одговараат на
новите комуникациски сервиси. Тие треба да ја поддржуваат креацијата и
продукцијата на домашните аудиовизуелни дела одразувајќи ги како
локалните, така и регионалните карактеристики.



20. Медиумите од јавниот сервис треба да ја стимулираат креативноста и
да ја одразуваат разновидноста на културните активности, преку нивните
културни програми, во полиња како музика, уметност и театар, и таму каде
што е соодветно треба да ги поддржуваат културните настани и изведби.

21. Медиумите од јавниот сервис треба да продолжат да играат централна
улога во образованието, медиумската писменост и доживотното учење и
треба активно да придонесуваат во создавањето на општество засновано
на знаење. Медиумите од јавниот сервис треба да ја извршуваат оваа
задача, целосно искористувајќи ги новите можности и вклучувајќи ги сите
социјални групи и генерации.

22. Медиумите од јавниот сервис треба да играат особена улога во
зачувувањето на културното наследство. Тие треба да се потпрат на и да ги
развиваат своите архиви, кои треба да бидат дигитализирани, и со тоа да
се сочуваат за идните генерации. Со цел да бидат пристапни за пошироката
публика, аудиовизуелните архиви треба, каде што е соодветно и изводливо,
да бидат достапни онлајн. Земјите членки треба да ги земат тредвид
можните опции за олеснување на реализацијата на таквите проекти.

23. Во нивните програми и содржина, медиумите од јавниот сервис треба се
повеќе да ги одразуваат мултиетничките и мултикултурните општества во
кои функционираат, заштитувајќи го културното наследство на различните
малцинства и заедници, обезбедувајќи можности за културно изразување и
размена и промовирање на поблиска интеграција, без да се уништува
културната разновидноста на национално ниво.

24. Медиумите од јавниот сервис треба да промовираат почит за културната
разновидност, и истовремено, да ја запознаваат публиката со културите на
другите луѓе од целиот свет.

III. Соодветни услови потребни за исполнување на задачата на јавниот
сервис во информациското општество

25. Земјите членки треба да осигураат дека специфичните законски,
технички, финансиски и организациски услови потребни за исполнување на
задачата за јавен сервис продолжуваат да се применуваат во, и се
прилагодени на, новото дигитално опкружување. Земајќи ги предвид
предизвиците на информациското општество, земјите членки треба да
бидат слободни во организирањето на нивните сопствени национални
системи на медиуми од јавен сервис, за да одговараат на брзо
променливите технолошки и социјални реалности, а истовремено, да
останат верни на основните принципи на јавниот сервис.

а. Законски услови



26. Земјите членки треба да утврдат јасна законска рамка за развој на
медиумите од јавниот сервис и исполнувањето на нивната задача. Тие
треба да вградат во нивното законодавство одредби овозможувајќи им на
медиумите од јавниот сервис да ја извршуваат, колку што е можно
поефективно, нивната специфична функција во информациското општество
и особено дозволувајќи им да развиваат нови комуникациски сервиси.

27. За да ја усогласат потребата за јасна дефиниција на задачата со
потребата за почитување на уредувачката независност и програмска
самостојност и да дозволат флексибилност за брзо прилагодување на
активностите на јавниот сервис со новите случувања, земјите членки треба
да изнајдат соодветни решенија, вклучувајќи ги, ако е потребно, медиумите
од јавниот сервис, во согласност со нивните законски традиции.

б. Технички услови

28. Земјите членки треба да осигураат дека медиумите од јавниот сервис ги
имаат потребните технички ресурси за да ја исполнуваат нивната функција
во информациското општество. Развивајќи лепеза од нови сервиси би им
овозможило да допрат до повеќе домаќинства, да произведат поквалитетни
содржини, одговарајќи на очекувањата на публиката и да држат чекор со
новите случувања во дигиталното опкружување. Медиумите од јавниот
сервис треба да играат активна улога во технолошката иновација на
електронските медиуми, како и преминувањето кон дигитализација.

в. Финансиски услови

29. Земјите членки треба да обезбедат адекватно финансирање за
медиумите на јавниот сервис, овозможувајќи им да ја исполнат нивната
улога во информациското општество, како што е дефинирана во нивната
задача. Традиционалните модели за финансирање кои се потпираат на
изворите како што е надоместокот за лиценца, државниот буџет и
рекламирањето остануваат да важат и во новите услови.

30. Земајќи ги предвид случувањата во новата дигитална технологија,
земјите членки можат да земат предвид дополнителни решенија за
финансирање посветувајќи должно внимание на пазарните и прашањата за
конкуренцијата. Особено, во случај на нови персонализирани сервиси,
земјите членки можат да земат предвид и да им дозволат на медиумите од
јавниот сервис да собираат такса. Земјите членки, исто така, можат да ги
искористат јавните и инцијативите на заедницата за создавање и
финансирање на нови видови медиуми од јавниот сервис. Меѓутоа, ниту
едно од овие решенија не треба да го загрозува принципот на
универзалност на медиумите од јавниот сервис или да доведат до
дискриминација меѓу различни групи во општеството. Кога развиваат нови
системи за финансирање, земјите членки треба да посветат должно



внимание на природата на содржината обезбедена во интерес на јавноста и
во заеднички интерес.

д. Организациски услови

31. Земјите членки треба да ги утврдат организациските услови за
медиумите од јавниот сервис што обезбедуваат најсоодветна позадина за
испорака на задачата на јавниот сервис во дигиталното опкружување.
Правејќи го тоа тие треба да посветат должно внимание на гаранцијата на
уредувачката независност и институционална самостојност на медиумите
од јавниот сервис и особеностите на нивните национални медиумски
системи, како и организациските промени потребни за да се искористат
новите методи за производство и дистрибуција во дигиталното
опкружување.

32. Земјите членки треба да осигураат дека медиумските организации од
јавниот сервис имаат капацитет и критичка маса да работат успешно во
новото дигитално опкружување, да ја исполнуваат проширената задача на
јавен сервис и да ја одржуваат својата позиција на високо концентрираниот
пазар.

33. При организирањето на испораката на задачата на јавниот сервис,
земјите членки треба да осигураат дека медиумите од јавниот сервис
можат, кога е потребно, да остварат соработка со другите економски
актери, како комерцијалните медиуми, носителите на правата,
продуцентите на аудиовизуелната содржина, операторите на платформите
и дистрибутерите на аудиовизуелната содржина.


