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AUDIOVISUAALI- JA MEDIAPOLITIIKKA

EU:n audiovisuaalipolitiikasta on määräyksiä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen (SEUT) 167 ja 173 artiklassa. Alan keskeinen säädös on
audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi, jota tarkistettiin vuonna 2018.
Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohko on unionin tärkein väline alan
(erityisesti elokuvan) tukemiseksi. Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vaaditaan
kunnioittamaan ”tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta”.

OIKEUSPERUSTA

Rooman sopimus ei antanut unionille audiovisuaali- ja mediapolitiikan alaa koskevaa
suoraa toimivaltaa, eikä niin tee myöskään Euroopan unionin toiminnasta tehty
sopimus (SEUT). Media-alan toimivalta pohjautuu pikemminkin useisiin SEUT:n
artikloihin, joiden nojalla voidaan laatia politiikkaa media- ja viestintätekniikan eri
aloja varten. Tämä johtuu mediatuotteiden ja -palvelujen monisäikeisyydestä, sillä ne
eivät ole pelkästään taloudellisia eivätkä myöskään pelkästään kulttuurihyödykkeitä.
Oikeusperustan muodostavat SEUT:n 28, 30, 34 ja 35 artikla (tavaroiden vapaa
liikkuvuus), 45–62 artikla (henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus),
101–109 artikla (kilpailupolitiikka), 114 artikla (tekninen yhdenmukaistaminen ja
lähentäminen), 165 artikla (koulutus), 166 artikla (ammatillinen koulutus), 167 artikla
(kulttuuri), 173 artikla (teollisuus) ja 207 artikla (yhteinen kauppapolitiikka).

TAVOITTEET

SEUT:n 167 artiklan mukaan EU pyrkii rohkaisemaan jäsenvaltioiden yhteistyötä sekä
tarvittaessa tukemaan ja täydentämään niiden toimintaa taiteellisen ja kirjallisen luovan
toiminnan aloilla, audiovisuaalialan toiminta mukaan luettuna. EU:n tavoitteena on
luoda audiovisuaalialan sisämarkkinat audiovisuaalisia palveluja varten. Lisäksi EU:n
on otettava kulttuuriset seikat huomioon kaikkien alojen politiikassaan. Päätöksiä
tehtäessä noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä.

SAAVUTUKSET

A. Sääntelykehys
1. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi
Lähetystekniikan uudet kehityskulut johtivat siihen, että kaupallisten TV-asemien
määrä kasvoi EU:ssa 1980-luvulla ja niiden lähetyksiä voitiin vastaanottaa
useissa maissa. Tämän vuoksi tarvittiin yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, jotka
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vahvistettiin ensi kertaa vuonna 1989 nk. televisio ilman rajoja -direktiivissä (89/552/
ETY). Direktiivin ensimmäisessä tarkistuksessa vuonna 1997 otettiin käyttöön
”alkuperämaaperiaate”, jonka mukaan lähetystoiminnan harjoittajat kuuluvat sen
jäsenvaltion oikeudenkäyttövaltaan, johon ne ovat sijoittautuneet. Vuonna 2007
tehdyssä tarkistuksessa direktiivin soveltamisalaan lisättiin uusia palveluja, esimerkiksi
tilausvideopalvelut. Direktiivi kodifioitiin vuonna 2010, ja se sai nimekseen
audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi.
Direktiivin täytäntöönpanosta vuonna 2012 annetussa komission kertomuksessa
sekä vuonna 2013 julkaistussa komission vihreässä kirjassa ”Valmistautuminen
täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan: kasvu, luominen ja arvot”
keskitytään mediapalvelujen jatkuvaan lähentymiseen sekä näiden palvelujen kulutus-
ja jakelutapoihin.
Jotta sääntely pysyisi alan kehityksen tahdissa, komissio esitti vuonna 2016
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin uutta tarkistusta. Kolmen
toimielimen väliset neuvottelut ehdotuksesta saatiin päätökseen vuoden 2018
puolivälissä. Sovitun tekstin keskeisiä osia olivat muun muassa seuraavat:
1) kaupallisten tiedotteiden aikaraja muutetaan 12 minuutista tuntia kohti 20 prosenttiin
päivässä klo 6.00:n ja 18.00:n välisenä aikana, 2) alaikäisiä suojellaan sisällöltä, joka
”saattaa haitata” heidän kehitystään, ja samaa säännöstä sovelletaan sekä perinteisiin
lähetyksiin että tilauspalveluihin, 3) eurooppalaisia teoksia koskevat säännökset
laajennetaan koskemaan tilauspalvelujen tarjoajia, joiden on varmistettava, että niiden
ohjelmistosta vähintään 30 prosenttia on eurooppalaisia teoksia, ja 4) videonjakoalustat
tuodaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin piiriin, jotta voidaan
torjua vihapuhetta ja suojella alaikäisiä haitalliselta sisällöltä. Parlamentti ja neuvosto
hyväksyivät muutetun direktiivin (EU) 2018/1808 14. marraskuuta 2018.
Auttaakseen jäsenvaltioita saattamaan tarkistetun audiovisuaalisia mediapalveluja
koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään komissio hyväksyi
vuonna 2020 1) videonjakoalustoja koskevat ohjeet ja 2) eurooppalaisia
teoksia koskevat ohjeet. Niiden odotetaan edistävän direktiivin yhdenmukaista
täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi
osaksi kansallista lainsäädäntöä 19. syyskuuta 2020 mennessä. Komissio nosti
23. syyskuuta 2021 kanteen 19:ää jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät olleet noudattaneet
tätä määräaikaa.
Alaikäisten suojelun osalta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan muutetun
direktiivin sääntöjä on täydennetty vuosien 1998 ja 2006 suosituksilla alaikäisten ja
ihmisarvon suojelusta. Vuonna 2012 hyväksyttiin eurooppalainen strategia internetin
parantamiseksi lasten näkökulmasta, jota tuetaan Verkkojen Eurooppa -välineestä ja
muun muassa Horisontti 2020 -ohjelmasta. Muita tämän alan aloitteita ovat Better
Internet for Kids -ohjelma ja Safer Internet -keskukset.
2. Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla
Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 17. huhtikuuta 2019 direktiivin tekijänoikeudesta ja
lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (direktiivi (EU) 2019/790). Sillä muutettiin
kahta aikaisempaa tekijänoikeuskysymyksiin liittyvää direktiiviä (direktiivejä 96/9/EY ja
2001/29/EY). Direktiivin päätavoitteena oli nykyaikaistaa digitaalisilla sisämarkkinoilla
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sovellettavia tekijänoikeussääntöjä. Uudistuksella pyrittiin ennen kaikkea 1) lisäämään
sisällön rajatylittävää saatavuutta internetissä, 2) parantamaan mahdollisuuksia
käyttää tekijänoikeudella suojattua aineistoa koulutuksessa, tutkimuksessa ja
kulttuuriperinnön säilyttämisen alalla, 3) parantamaan tekijänoikeusmarkkinoiden
toimivuutta ja 4) panemaan Marrakeshin sopimus täytäntöön EU:n lainsäädännössä.
Uusi lainsäädäntö vaikuttaa eniten verkkoalustoihin, joita ovat esimerkiksi YouTube,
Facebook ja Google News.
B. Rahoitusohjelmat ja tukialoitteet
1. Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -ohjelman Media-lohkon tarkoituksena on vahvistaa audiovisuaalialan
kilpailukykyä. Parlamentti ja neuvosto pääsivät 14. joulukuuta 2020 sopimukseen
2,44 miljardin euron rahoituksesta seuraavalle Luova Eurooppa -ohjelmalle
(2021–2027). Määrärahoista vähintään 58 prosenttia on kohdennettava Media-
lohkoon ja enintään 9 prosenttia monialaiseen lohkoon, joka sekin liittyy
osittain audiovisuaalialaan. Neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa
13. huhtikuuta 2021, ja parlamentti hyväksyi tekstin toisessa käsittelyssä
täysistunnossa 19. toukokuuta 2021. Uusi ohjelma tuli virallisesti voimaan, kun se
julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 28. toukokuuta 2021. Jotta siirtymä
ohjelmakaudelta toiseen olisi sujuva, asetukseen sisällytettiin säännöksiä, joiden
mukaan uusi Luova Eurooppa -ohjelma tuli kuitenkin taannehtivasti voimaan jo
1. tammikuuta 2021.
Media-lohkon tavoitteena on auttaa audiovisuaalialan ammattilaisia kehittämään uusia
taitoja ja edistää rajatylittävää yhteistyötä ja liikkuvuutta sekä edistää innovointia
eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten, kuten elokuvien ja televisio-ohjelmien
(fiktio, lasten- ja animaatioelokuvat, dokumentti- ja lyhytelokuvat), vuorovaikutteisten
teosten (videopelit) sekä eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistuotantojen
luomisessa ja tuotannossa. Siitä tuetaan myös eurooppalaisten teosten
maailmanlaajuista levitystä, myynninedistämistä sekä verkko- ja teatterilevitystä
(jakelualustojen ja tekstityksen, jälkiäänityksen ja kuvatulkkauksen avulla) uudessa
digitaalisessa ympäristössä. Ohjelman perustana ovat sen edeltäjät eli Media- ja
Media Mundus -ohjelmat, jotka toteutettiin menestyksekkäästi. Vuonna 2021 Media-
ohjelmalla on tuettu eurooppalaista elokuvaa jo 30 vuoden ajan.
Monialaisesta lohkosta edistetään toimia, joilla pyritään auttamaan mediaa
mukautumaan sen kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin haasteisiin, ja siitä tuetaan
esimerkiksi vapaata, monimuotoista ja moniarvoista mediaympäristöä, laadukasta
journalismia ja medialukutaidon parantamista.
2. Media- ja audiovisuaalialoja koskeva toimintasuunnitelma
Komissio käynnisti joulukuussa 2020 toimintasuunnitelman ”Euroopan media-ala
digitaalisella vuosikymmenellä: elpymistä ja muutosta tukeva toimintasuunnitelma”.
Media- ja audiovisuaaliala, joihin koronaviruskriisi on vaikuttanut erityisen
voimakkaasti, ovat edelleen olennaisen tärkeitä demokratian, Euroopan
kulttuurisen monimuotoisuuden ja digitaalisen riippumattomuuden kannalta.
Toimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen aihealueeseen ja kymmeneen
konkreettiseen toimenpiteeseen, joilla autetaan aloja 1) toipumaan kriisistä
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(helpottamalla EU:n tuen saantia, edistämällä investointeja ja käynnistämällä NEWS-
aloite, jossa kootaan yhteen uutismedia-alan toimet ja tuet), 2) uudistumaan
ja edistämään investointeja, jotka auttavat alaa omaksumaan digitaalisen ja
vihreän siirtymän (kannustamalla luomaan eurooppalaisia mediadata-avaruuksia,
edistämällä Euroopan virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden alan
yhteenliittymää ja edistämällä vuoropuhelua ja toimia, joiden avulla media-alasta
voi tulla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä) ja 3) lisäämään kansalaisten
ja yritysten vaikutusmahdollisuuksia, jotta nämä voivat käynnistää vuoropuhelun
audiovisuaalialan kanssa, tukea eurooppalaisia media-alan osaajia, lisätä ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia ja lujittaa yhteistyötä sääntelyviranomaisten kesken.
3. Medialukutaito ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus
Medialukutaito on taitoa käyttää tiedotusvälineitä, ymmärtää ja arvioida kriittisesti
tiedotusvälineiden ja mediasisältöjen eri puolia sekä viestiä erilaisissa yhteyksissä. Se
on perustaito, jota tarvitsevat niin nuoret kuin aikuiset. EU:ssa medialukutaitoa pidetään
tärkeänä osatekijänä, jota aktiivinen osallistuminen nykypäivän tietoyhteiskuntaan
edellyttää. Medialukutaidon ja kriittisen ajattelun kehittämisestä koulutuksen
avulla 30. toukokuuta 2016 annetuissa neuvoston päätelmissä korostetaan, että
medialukutaito on internetin ja sosiaalisen median aikakaudella tärkeämpi kuin
koskaan ja sen olisi oltava olennainen osa kaikentasoista koulutusta. Komissio
järjesti vuonna 2019 ensimmäisen EU:n laajuisen medialukutaitoviikon ja kutsui koolle
medialukutaitoa käsittelevän asiantuntijaryhmän, joka edustaa eri sidosryhmiä ja
kokoontuu kerran vuodessa. Kun audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä
tarkistettiin vuonna 2018, vahvistettiin myös medialukutaidon asemaa (33 artiklan
a alakohta ja 28 artiklan b alakohta). Lisäksi Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027)
Media-lohkossa käynnistetään uusi medialukutaito-ohjelma.
Tiedotusvälineiden moniarvoisuus edellyttää avoimuutta, vapautta ja
monimuotoisuutta viestintäalalla. Vuonna 2011 yliopistollinen Eurooppa-instituutti
perusti EU:n yhteisrahoituksella tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden
keskuksen (CMPF). Lisäksi EU pani vuonna 2016 täytäntöön tiedotusvälineiden
moniarvoisuuden seurantavälineen kaikissa jäsenvaltioissa ja osassa ehdokasmaita.
Kyseessä on tieteellinen väline, jonka tarkoituksena on tunnistaa tiedotusvälineiden
moniarvoisuuteen mahdollisesti kohdistuvat riskit tiettyjen indikaattoreiden perusteella.
Vuonna 2018 tiedotusvälineiden moniarvoisuuden seurantavälinettä mukautettiin
ja nykyaikaistettiin. Aloitteet ovat osoitus EU:n jatkuvista pyrkimyksistä parantaa
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja vapautta Euroopassa sekä määritellä, mitä EU:n
ja jäsenvaltioiden tason toimia alalla tarvitaan.
Tehostaakseen vielä tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden turvaamista
komissio on antanut ehdotuksen ”eurooppalaisesta medianvapaussäädöksestä”.
Se on yksi 19. lokakuuta 2021 julkaistun komission työohjelman uusista
politiikka-aloitteista. Uudella medianvapaussäädöksellä pyritään täyttämään sellaisten
mekanismien tarve, joilla lisätään lehdistön valvontaan ja vapauteen vaikuttavien
toimien avoimuutta, riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta, sekä lujittamaan julkisen
tiedotusvälineiden hallintotapaa ja ehkäisemään niiden politisoitumista.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-literacy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(01)&from=NL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/monitoring-media-pluralism-digital-era
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/monitoring-media-pluralism-digital-era
https://ec.europa.eu/info/system/files/factsheet_cwp_2022_annex_v4.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/factsheet_cwp_2022_annex_v4.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/european-media-freedom-act_en


Faktatietoja Euroopan unionista - 2022 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

4. Muut aloitteet
Eurooppalainen elokuvaperintö
Marraskuun 16. päivänä 2005 julkaistiin parlamentin ja neuvoston suositus
elokuvaperinnöstä ja siihen liittyvän teollisen toiminnan kilpailukyvystä. Jäsenvaltioille
annetussa suosituksessa kehotetaan keräämään, luetteloimaan, säilyttämään ja
ennallistamaan järjestelmällisesti unionin elokuvaperintöä, jotta se voidaan välittää
tuleville sukupolville. Jäsenvaltioita pyydetään myös raportoimaan kahden vuoden
välein asiaan liittyvistä toimistaan, jotta komissio voi laatia täytäntöönpanokertomuksen
näiden tietojen perusteella. Myös Euroopan audiovisuaalisen perinnön vaaliminen
mainitaan nimenomaisesti uuden Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027) Media-
lohkon yhtenä painopisteenä.
Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä EU järjestää keskusteluja ja paneelikeskusteluja
eri aiheista, kuten elokuvien rahoituksesta ja levityksestä, yleisöpohjan kehittämisestä
sekä innovoinnista. Vuonna 2015 perustettiin eurooppalaisen elokuvan foorumi.
Se tarjoaa päätöksentekijöille ja audiovisuaalialalle mahdollisuuden jäsenneltyyn
vuoropuheluun. Uudelle kyvylle Euroopan unionissa myönnettävä palkinto jaettiin
ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnon tarkoituksena on tehdä tunnetuksi
nuoria eurooppalaisia elokuvantekijöitä, jotka ovat olleet Media-ohjelmasta rahoitetun
koulutuksen piirissä. Vuonna 2004 perustettu European Border Breakers Award on
nouseville taiteilijoille myönnettävä palkinto, joka saa osan rahoituksestaan Luova
Eurooppa -ohjelmasta. Vuonna 2019 palkinnon nimeksi muutettiin Music Moves
Europe Talent Awards.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on korostanut, että EU:n olisi tuettava audiovisuaalialan kasvua
ja kilpailukykyä ja samalla tunnustettava sen laajempi merkitys kulttuurisen
monimuotoisuuden takaajana.
1. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi
Parlamentin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa televisiotoiminnasta antamissa
päätöslauselmissa vaadittiin toistuvasti yhteisiä teknisiä standardeja suorille
satelliittilähetyksille ja teräväpiirtotelevisiolle. Audiovisuaalisia mediapalveluja
koskevan direktiivin hyväksyminen vuonna 2010 oli tulosta parlamentin ja
neuvoston välisistä neuvotteluista, joissa otettiin huomioon suurin osa parlamentin
ensimmäisessä käsittelyssä esitetyistä näkökohdista.
Parlamentti on seurannut tarkkaan audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan
direktiivin täytäntöönpanoa. Direktiivin täytäntöönpanosta vuonna 2013 antamassaan
päätöslauselmassa se esitti useita huomioita ja suosituksia erityisesti
saavutettavuudesta, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten edistämisestä,
alaikäisten suojelusta, mainonnasta, tulevista haasteista ja kansainvälisestä
kilpailusta.
Hybriditelevisiosta (”Connected TV”) vuonna 2013 antamassaan päätöslauselmassa
parlamentti kehotti komissiota arvioimaan tarvetta muuttaa audiovisuaalisista
mediapalveluista annettua direktiiviä ja muita nykyisiä vaatimuksia, joita
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sisällöntuottajille ja sisällön kehittäjille sekä käyttäjille on asetettu muissa verkko- ja
mediasääntelyä koskevissa säädöksissä. Muutostarvetta oli erityisesti vaatimuksissa,
jotka koskevat alustojen löydettävyyttä ja syrjimättömiä käyttömahdollisuuksia, sekä
alustan käsitteen laajentamisessa, jotta nykyiset säädökset saadaan mukautettua
uusiin kehityskulkuihin.
Parlamentti hyväksyi 12. maaliskuuta 2014 päätöslauselman valmistautumisesta
täysin konvergoituneeseen audiovisuaaliseen maailmaan (vastauksena komission
samasta aiheesta antamaan vihreään kirjaan). Päätöslauselmassa parlamentti pani
merkille markkinoiden lähentymisen sekä korosti tarvetta säilyttää saatavuus ja
näkyvyys ja turvata monipuolisuus ja rahoitusmallit. Lisäksi se tarkasteli infrastruktuuria
ja taajuuksia, arvoja ja sääntelykehystä.
Komissio käynnisti vuonna 2016 audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin
tarkistamisen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Asiasta vastaava
kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) äänesti mietinnöstään huhtikuussa 2017
ja päätti aloittaa toimielinten väliset neuvottelut neuvoston kanssa. Neuvottelujen
tuloksena uudistettua lainsäädäntöä sovelletaan nyt paitsi lähetystoiminnan harjoittajiin
myös tilausvideo- ja videonjakoalustoihin, jollaisia ovat esimerkiksi Netflix, YouTube
ja Facebook. Lisäksi sen piiriin tulivat suorat verkkolähetykset videonjakoalustoilla.
Parlamentin neuvottelijat saivat läpi vaatimuksensa alaikäisten suojelun
parantamisesta, mainonnan sääntöjen tiukentamisesta ja vähintään 30 prosentin
ohjelmaosuuden varaamisesta EU:ssa tehdyille teoksille televisiokanavilla ja
tilausvideoalustoilla.
2. Luova Eurooppa
Eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla vuonna 2011 annettuun päätöslauselmaan
pohjautuvassa, samasta aiheesta 28. huhtikuuta 2015 annetussa parlamentin
päätöslauselmassa ilmaistiin voimakas tuki eurooppalaisille elokuvaohjaajille ja
korostettiin Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) Media-alaohjelman tarjoaman
rahoituksen merkitystä. Siinä painotettiin myös elokuvalukutaidon ja yleisöpohjan
kehittämisen merkitystä.
Audiovisuaaliteosten verkkojakelusta Euroopan unionissa 11. syyskuuta 2012
annetussa päätöslauselmassa käsiteltiin tekijänoikeuskysymyksiä ja audiovisuaalisten
teosten digitaalisen saatavuuden asettamia haasteita. Luova Eurooppa -ohjelman
(2014–2020) ja siihen kuuluvan Media-alaohjelman täytäntöönpanokertomus
hyväksyttiin CULT-valiokunnassa tammikuussa 2017 ja asiaa koskeva päätöslauselma
täysistunnossa 2. maaliskuuta 2017. Päätöslauselmassa korostettiin asianmukaisen
talousarvion ja yksinkertaistettujen hallinnollisten menettelyjen merkitystä ja pidettiin
tärkeänä tukea pienten järjestöjen ja hankkeiden rahoituksensaantimahdollisuuksia.
Parlamentin ja neuvoston välinen sopimus Luova Eurooppa -ohjelmasta 2021–2027
hyväksyttiin CULT-valiokunnan kokouksessa 11. tammikuuta 2021. Valiokunta äänesti
10. toukokuuta 2021 suosituksesta tekstin hyväksymiseksi. Se hyväksyttiin virallisesti
täysistunnossa 19. toukokuuta 2021.
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3. Media- ja audiovisuaalialoja koskeva toimintasuunnitelma
Komission esittämästä media-alan toimintasuunnitelmasta laadittiin valiokunta-
aloitteinen mietintö, josta CULT-valiokunta äänesti syyskuussa 2021 ja jota koskeva
päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa 20. lokakuuta 2021. Hyväksytyssä
tekstissä mepit kehottivat perustamaan EU:n pysyvän uutismediarahaston
eurooppalaisten journalismin riippumattomuuden turvaamiseksi ja varoittivat, että
omistuksen keskittyminen ja valtion vaikutusvalta vaarantavat tiedotusvälineiden
moniarvoisuuden. He pitivät tärkeänä puuttua kiireesti maailmanlaajuisten
verkkoalustojen ”valtavaan haitalliseen vaikutukseen”.
4. Medialukutaito
Medialukutaitoa digitaalisessa maailmassa koskevasta valiokunta-aloitteisesta
mietinnöstä äänestettiin CULT-valiokunnassa marraskuussa 2008, ja asiaa koskeva
päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa 16. joulukuuta 2008. Siinä medialukutaitoa
pidettiin ”keskeisenä poliittisen kulttuurin ja unionin kansalaisten aktiivisen
osallistumisen kannalta”. Päätöslauselma oli tärkeä askel kohti EU:n lisätoimia tällä
alalla.
Vuoden 2019 päätöslauselmassaan ulkomaisesta sekaantumisesta vaaleihin ja
disinformaatiosta kansallisissa ja eurooppalaisissa demokraattisissa prosesseissa
parlamentti kehotti jäsenvaltioita sisällyttämään koulujensa opetusohjelmiin erityisiä
medialukutaidon kursseja, jotta medialukutaitoa voitaisiin parantaa varhaisesta iästä
alkaen. Parlamentti painotti medialukutaitoa myös tiedotusvälineiden vapauden
vahvistamisesta vuonna 2020 antamassaan päätöslauselmassa ja kehotti komissiota
ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan medialukutaitoa edistävän koulutuspolitiikan
vahvistamiseksi.
5. LUX - eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto
LUX – Euroopan parlamentin ja European Film Academyn eurooppalainen
yleisöelokuvapalkinto, toiselta nimeltään LUX – eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto,
perustuu Euroopan parlamentin vuonna 2007 perustamaan elokuvapalkintoon,
joka symboloi Euroopan parlamentin sitoutumista kulttuuriin, sekä vuonna 1997
perustettuun Euroopan elokuva-akatemian People’s Choice Award -palkintoon.
Palkinnolla pyritään edistämään eurooppalaisten teosten levittämistä ja näkyvyyttä
kaikkialla EU:ssa siten, että eurooppalaiset elokuvankatsojat kutsutaan mukaan
aktiivisiksi vaikuttajiksi ja heitä pyydetään äänestämään suosikkielokuviaan. Kolme
palkintoehdokaselokuvaa tekstitetään EU:n 24 viralliselle kielelle sekä kuuroja ja
huonokuuloisia katsojia varten.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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