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1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen 

riippumattomuus 

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 

tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 

ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua 

komission strategisen ohjelman laatimiseen? 

Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten 

varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa 

kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa? 

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian käynnistämisestä on kulunut kaksi vuotta, ja 

unionin on vastattava merkittävään haasteeseen eli luotava digitalisoitumisesta 

mahdollisuuksia eurooppalaiselle taloudelle ja yhteiskunnalle. Meidän on tiedostettava tilanne 

ja panostettava jatkossakin onnistumisiimme ja potentiaaliimme samalla kun vastaamme 

uusiin realiteetteihin ja haasteisiin innovatiivisilla välineillä. Kansalaistemme etujen on oltava 

politiikkamme keskiössä. Nykyisten digitaalisten esteiden muuttaminen arvojen ja 

periaatteiden suojelua edistäviksi mahdollisuuksiksi edellyttää säännöllistä vuoropuhelua ja 

yhteistyön lisäämistä kaikkien sidosryhmien kanssa. 

  

Digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi puheenjohtaja Junckerin kymmenestä painopisteestä. 

Työskentelen näiden painopisteiden mukaisesti digitaalisten sisämarkkinoiden 

toteuttamiseksi. Ensisijaisina tavoitteinani on edistää kasvua ja investointeja ja suojella 

kansalaisten etuja ja oikeuksia. Tämä edellyttää myös nopeaa ja päättäväistä reagointia 

haasteisiin, joita synnyttää sekä teknologian jatkuva kehittyminen että sen käyttö ja 

väärinkäyttö, kuten kyberhyökkäykset.  

  

Aion hyödyntää kokemusta, jota olen saanut tutkijana kahdessa eurooppalaisessa hankkeessa 

(Equal ja PARENEL), ja soveltaa ratkaisujen etsimiseen innovatiivista työskentelytapaa. 

Näiden tehtävien ansiosta olen ymmärtänyt, miten olennaista on, että tieteellistä tutkimusta 

tuetaan, myös taloudellisesti. Tutkimuksen kautta voimme yhdistää tietomme ja 

voimavaramme, joiden ansiosta pääsemme teknologisen ja tieteellisen kehityksen kärkeen ja 

voimme vahvistaa eurooppalaista huippuosaamista. Eurooppalaisina poliittisina päättäjinä 

velvollisuutemme on toimia, ja minä sitoudun ottamaan käyttöön välineitä ja toteuttamaan 

toimia, joita tavoitteen saavuttaminen edellyttää. 
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Tullessani 30-vuotiaana valituksi Euroopan parlamenttiin iloitsin saamastani 

mahdollisuudesta edistää omaa visiotani Euroopan asiasta ja sitoutuneisuuttani siihen. Olen 

painottanut kansalaisten etuja alusta alkaen. Teemat, joiden parissa olen työskennellyt, ovat 

saaneet minut vakuuttuneeksi siitä, miten tärkeää on pyrkiä johdonmukaisuuteen sisä- ja 

ulkopolitiikkojemme välillä. Juuri tämän johdonmukaisuuden on oltava toimintamme 

johtotähti. 

  

Puhuessamme digitaalisuudesta puhumme laajasta sellaisten aiheiden kirjosta, jotka 

edellyttävät johdonmukaisten julkisten politiikkojen laadintaa ja täytäntöönpanoa. Näitä 

aiheita ovat esimerkiksi digitaalistrategia ja investointiohjelma, sosiaalinen pilari, 

energiaunioni ja ilmastotoimet sekä talous- ja rahaliitto. Tämä kiinnostaa useita parlamentin 

valiokuntia, jotka työskentelevät niinkin moninaisten aiheiden parissa kuin kansalaisten 

turvallisuus sekä vapaudet ja perusoikeudet (LIBE), naisten asema tieto- ja 

viestintäteknologiassa ja taloudessa (FEMM), internetin kattavuus maaseutualueilla ja 

sukupolvien väliset haasteet (AGRI) sekä Euroopan rooli maailmassa (AFET). 

Parlamentaarikkokausieni aikana olen saanut osallistua aktiivisesti tähän työhön. 

Tulevaisuudessa sitoudun noudattamaan kansalaisiin keskittyvää kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa.  

  

Kaikki nämä seikat ovat osa vastuualuettani, ja aion toteuttaa ne yhteistyössä 

varapuheenjohtaja Andrus Ansipin ja projektiryhmään kuuluvien komission jäsenten kanssa. 

Työskentelytapani perustuu vuoropuheluun, yhteistyöhön ja kompromisseihin, ja sen avulla 

aion saada aikaan konkreettisia, kansalaista hyödyttäviä tuloksia. Jatkan samanlaista 

työskentelyä myös komission jäsenenä niiden politiikkojen parissa, jotka vastuulleni 

uskotaan.  

  

Tässä yhteydessä pidän Euroopan parlamentin roolia ensiarvoisena, sillä parlamentti on 

neuvoston kanssa tasavertainen lainsäädäntövallan käyttäjä ensisijainen kansalaisten etujen 

välittäjä. Luotan Euroopan parlamentin jäsenten ja jäsenvaltioiden tukeen, jotta voimme 

saavuttaa tavoitteemme yhdessä ja varmistaa politiikkojemme tehokkaan täytäntöönpanon. 

  

Olen aina kunnioittanut EU:n perussopimusten henkeä ja kirjainta sekä velvoitetta toimia 

Euroopan unionin edun mukaisesti. Aloitettuani Euroopan parlamentin jäsenenä en ole 

hoitanut muita toimia enkä harjoittanut mitään muuta ammattitoimintaa. Uudessa tehtävässäni 

sitoudun nimittämisestäni lähtien kunnioittamaan täysin perussopimuksen velvoitteita, jotka 

koskevat riippumattomuutta, avoimuutta, puolueettomuutta ja käytettävissä oloa, siten kuin ne 

on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklassa. Noudatan mainituissa artikloissa ja 

komission jäsenten toimintasäännöissä vahvistettuja eettisiä normeja.  

  

Teen täydellisen selvityksen sidonnaisuuksistani komissaarien toimintasääntöjen mukaisesti ja 

asetan sen julkisesti saataville. Sitoudun päivittämään ilmoitusta, jos tapahtuu muutoksia, ja 

ilmoittamaan tästä välittömästi puheenjohtajalle.  

  

Sitoudun välttämään sellaista asemaa tai tilannetta, jossa riippumattomuuteni, 

puolueettomuuteni ja mahdollisuuteni olla komission käytettävissä joutuisivat kyseenalaisiksi. 

Pyrin kaikin tavoin välttämään tai ratkaisemaan kaikki tilanteet, joihin voi liittyä eturistiriitoja 

tehtävieni hoidossa. 
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2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne 

vastuussa ja selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne 

toiminnasta? 

Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 

tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen 

tehokkaaseen seurantaan? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja 

käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti 

neuvoston kanssa? 

Puheenjohtaja Juncker on luvannut eurooppalaisille toteuttaa digitaaliset sisämarkkinat ja 

lisätä komission politiikan kehittämisen avoimuutta koko prosessin ajalta, mikä on 

välttämätöntä, jotta legitimiteettimme vahvistuu Euroopan tasolla. Toimielinten välinen 

sopimus paremmasta lainsäädännöstä vakiinnutti tämän avoimuutta koskevan tavoitteen 

oletusarvoisesti komission työskentelymenettelyihin. Noudatan kaikilta osin tätä sitoumusta ja 

huolehdin siitä, että johtamistyylini on sen mukainen. 

Tarkoituksenani on tehdä laadukkaita poliittisia aloitteita ja ottaa niihin alusta alkaen mukaan 

kaikki asianomaiset, tämän komission toimikauden alkaessa perustettuihin projektiryhmiin 

kuuluvat komission jäsenet. Näin pyrin varmistamaan kaikkien näkökohtien huomioon 

ottamisen ja ehdotusten mahdollisimman hyvän tasapainon. Sisällytän nämä seikat 

työskentelytapoihini tavoitteenani i) mahdollistaa parlamentin ja neuvoston ottaminen 

mukaan julkisten politiikkojen suunnitteluun, laatimiseen ja täytäntöönpanoon; ii) hallinnoida 

tätä vuorovaikutusta avoimesti, läpinäkyvästi, rakentavasti ja tehokkaasti niin, että 

saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset; iii) varmistaa, että asiaankuuluville parlamentin 

valiokunnille tiedotetaan kaikista tärkeistä tapahtumista samaan aikaan ja tasavertaisesti 

neuvoston kanssa. 

Konkreettisesti sanottuna vakuutan sitoutuvani edistämään lainsäädäntöprosessin kaikissa 

vaiheissa säännöllistä ja perusteellista vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa ja 

erityisesti niiden valiokuntien (ITRE, IMCO, JURI, CULT ja LIBE) kanssa, jotka jo nyt 

käsittelevät komission tekemiä ehdotuksia.  

Sitoudun lisäksi hyödyntämään kaikki poliittiset tilaisuudet korostaa laadukkaiden 

vaikutustenarviointien ja julkisten kuulemisten merkitystä, sillä ilman niitä poliittinen 

analyysi Euroopan tasolla on vaarassa vääristyä. 

3. Prioriteetit 

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit, joiden mukaisesti aiotte toimia osana teille 

ehdotettua vastuualuetta, kun otetaan huomioon keskittyminen työpaikkoihin, kasvuun, 

investointeihin ja kilpailukykyyn? Millaisessa aikataulussa aiotte toteuttaa nämä 

prioriteetit? Miten aiotte edistää digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseen 

liittyvien lainsäädäntöehdotusten valmistelua ja hyväksymistä? Millaisin toimin aiotte 

taata unionin kyberturvallisuuden? Miten aiotte henkilökohtaisesti varmistaa 

korkeimmat mahdolliset ammatilliset ja eettiset normit, lainsäädäntöehdotusten hyvän 

laadun, (Teihin ja yksikköihinne komissiossa kohdistuvien) edunvalvontatoimien täyden 

avoimuuden sekä kaikkien sidosryhmien johdonmukaisen ja tasapainoisen kuulemisen, 

kun otetaan huomioon myös tarve tehdä perinpohjaisia vaikutustenarviointeja? 

Digitaalisilla sisämarkkinoilla on tarkoitus varmistaa, että digitaalinen vallankumous 

synnyttää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä Euroopassa. Nykyisessä poliittisessa 

tilanteessa, jossa tietyt kansalaisemme suhtautuvat Eurooppa-hankkeeseen epäillen, jopa 
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epäluuloisesti, on mielestäni välttämätöntä tehostaa toimia vuodesta 2014 lähtien asetettujen 

poliittisten painopisteiden toteuttamiseksi. Lisäksi ilmoitetut toimet on toteutettava nopeasti, 

jotta konkreettiset muutokset saadaan mahdollisimman nopeasti näkyviin kansalaisten ja 

yritysten kannalta.  

Minulle on kunnia saada vastuulleni nouseva ala, johon lainsäädäntövallan käyttäjät 

kiinnittävät paljon poliittista huomiota. Kuten toukokuussa 2015 ilmoitettiin, Euroopan 

komissio on jo esittänyt 35 poliittista aloitetta, joista 21 on lainsäädäntöehdotuksia. Näistä on 

jo onnistuttu saamaan kouriintuntuvia tuloksiakin. Voin hyödyntää näitä tuloksia esitellessäni 

kansalaisille ja yrityksille etuja, joita politiikkamme tuottavat. Niitä ovat muun muassa 

verkkovierailumaksujen poistaminen, sisällön siirrettävyys EU:n alueella, 700 MHz:n 

taajuusalueen uudelleenjakaminen hyvin nopeiden laajakaistayhteyksien tarjoamiseksi, 

WiFi4EU-aloite, jolla edistetään maksuttomien julkisten wifi-alueiden asentamista 

paikallisyhteisöissä eri puolilla EU:ta, ja tekijänoikeuksia koskeva säädös, jolla pannaan 

unionissa täytäntöön Marrakeshin sopimus kirjojen ja painetun tekstin saatavuuden 

parantamiseksi sokeiden ja heikkonäköisten kannalta.  

Muiden lainsäädäntöasioiden edistäminen edellyttää kuitenkin vielä paljon työtä. Erityisesti 

on päästävä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa poliittiseen yhteisymmärrykseen 

ehdotuksista, jotka koskevat sähköisen viestinnän säännöstöä sekä uudistuksia 

tekijänoikeuksien, audiovisuaalisten mediapalvelujen ja perusteettomien maarajoitusten 

aloilla. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentissa saamani kokemus sekä 

parlamentin ja neuvoston tiivis yhteistyö käynnissä olevissa lainsäädäntöneuvotteluissa 

mahdollistavat sen, että voimme noudattaa Euroopan komission ja neuvoston puheenjohtajien 

ja Euroopan parlamentin puhemiehen vahvistamaa aikataulua. 

Kuten digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnin yhteydessä ilmoitettiin, laadin 

uusia aloitteita, joissa keskitytään kyberturvallisuuteen, verkkoalustojen ja niillä toimivien 

yritysten suhteiden oikeudenmukaisuuteen, muiden kuin henkilötietojen vapaaseen 

liikkuvuuteen rajojen yli sekä julkisen ja julkisesti rahoitetun datan saatavuuteen ja 

uudelleenkäyttöön. 

On olennaista parantaa kyberhyökkäysten ehkäisyä ja torjuntaa koskevan eurooppalaisen 

järjestelmän toimintaa muun muassa EU:n toimielinten ja poliittisten prosessien 

suojelemiseksi. Tästä syystä arvioin syyskuuhun mennessä EU:n kyberturvallisuusstrategiaa 

ja ehdotan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolle uutta toimivaltuutta, jotta se voisi 

paremmin vastata kyberhyökkäysriskin kasvun synnyttämiin uusiin haasteisiin. Komissio 

käsittelee myös ehdotuksia täydentäviksi toimenpiteiksi, jotka liittyvät 

kyberturvallisuusnormeihin, sertifiointiin ja merkitsemiseen verkotettujen laitteiden 

turvallisuuden parantamiseksi.  

Kiinnitän erityistä huomiota haasteisiin, joita digitalisointi asettaa eurooppalaiselle 

yhteiskunnallemme ja sen sosiaaliselle mallille. Meidän on yhtäältä huolehdittava siitä, että 

digitaaliset innovaatiot tuottavat mahdollisimman paljon hyötyjä kaikille kansalaisille 

Euroopan demokraattisia ja sosiaalisia arvoja kunnioittaen. Toisaalta velvollisuutemme on 

auttaa kansalaisia ja yrityksiä siirtymään onnistuneesti digitaaliseen talouteen ja yhteiskuntaan 

erityisesti koulutustoimien avulla ja parantamalla sosiaalisen suojelun järjestelmiä koskevien 

kansallisten lähestymistapojen yhteensopivuutta. Uudenaikaiset, joustavat ja yhteentoimivat 

viranomaiset ja julkiset palvelut ovat keskeinen osa digitaalista, avointa, tehokasta ja 

osallistavaa taloutta. Tässä suhteessa aion jatkaa käynnissä olevien, yhteentoimivuuteen 

liittyvien toimien kehittämistä ja jatkaa kunnianhimoista ohjelmaa julkisen hallinnon 

digitalisoimiseksi. 



 
– 5 –   

Lainsäädäntötyön valmistelun parantamiseksi ja säädösehdotusten hyväksymisen 

helpottamiseksi lähikuukausina aion hyödyntää Euroopan parlamentista saamaani kokemusta, 

kykyäni työskennellä eri kumppanien kanssa sekä valmiuksiani kuunnella ja käydä 

vuoropuhelua edistääkseni aktiivisesti ryhmätyötä komissiossa ja erityisesti projektiryhmässä 

”Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat”, jonka puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja 

Andrus Ansip. 

Haluan vahvistaa selkeästi aikeeni noudattaa korkeimpia laatuvaatimuksia valmistellessani 

tulevia toimia, ja erityisesti niitä toimia, jotka liittyvät säädösehdotuksiin tai 

talousarviomenoihin. Sitoudun noudattamaan huolellisesti sääntöjä, jotka on kirjattu 

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehtyyn puitesopimukseen ja 

toimielinten väliseen sopimukseen paremmasta lainsäädännöstä. Tämä on olennaista ja 

ratkaisevan tärkeää ehdotusten laadun kannalta. Se vaikuttaa lopulta myös ehdotusten laadun 

ja legitimiteetin parantamiseen ja kohottaa EU:n profiilia kansalaisten silmissä. 

Kiinnitän erityistä huomiota perusteellisiin vaikutustenarviointeihin, joiden ansiosta Euroopan 

komission ehdotukset voidaan kohdentaa ja mitoittaa paremmin perusteellisen ja 

moniulotteisen analyysin perusteella. Euroopan parlamentissa olen jo useaan otteeseen voinut 

todeta, miten tärkeää on järjestää säännönmukaisesti julkisia kuulemisia, joiden on oltava 

avoimia ja kaikkien saatavilla, jotta voidaan parantaa ehdotusten laatua ja legitimiteettiä 

kansalaisten silmissä. 

Lisäksi noudatan EU:n toimielinten määrittämiä korkeita ammatillisia ja eettisiä normeja, 

jotka ovat komission henkilöstön toiminnan perusta, ja huolehdin siitä, että myös ryhmäni ja 

yksikköni noudattavat niitä. Erityisesti eturyhmätoiminnan – suuntautuupa se minuun itseeni 

tai kabinettiini ja vastuualueeni yksiköihin – avoimuus on äärimmäisen tärkeää sen 

osoittamiseksi, että vuorovaikutus kaikkien sidosryhmien kanssa on avointa ja puolueetonta. 

4. Sähköinen viestintä 

Sähköisen viestinnän kehyksen ja BERECin uudelleentarkasteluun liittyen mikä on 

näkemyksenne seuraavista kysymyksistä: 

i) kilpailun ja investointien merkitys alalla 

ii) kiinteiden verkkojen ja mobiiliverkkojen sekä niihin liittyvien palveluiden ja 

niiden käyttäjien keskeisimmät ongelmat sisämarkkinoilla ja mielestänne parhaat 

ratkaisut 

iii) verkkojen käyttöönoton nykytilanne (paikalliset ja alueelliset verkot, 4G/5G, 

markkinoiden keskittyminen) ja 

iv) BERECin tuleva rooli? 

i) Uskon, että kilpailu toimii yhteisvaikutuksessa tietoliikenneyhteyksien turvaamisen ja 

siihen liittyvien investointitarpeiden kanssa. Kilpailu kannustaa investoimaan ja edistää siten 

yhteyksien toteutumista Euroopassa. Etusijalle on asetettava yhteyksien rajoittamaton 

saatavuus hyvin nopean kiinteän ja matkaviestintäinfrastruktuurin pohjalta, joka puolestaan 

on digitaalisten sisämarkkinoiden ennakkoedellytys. Eurooppalaiset tarvitsevat niin 

kaupungeissa kuin maaseudullakin entistä enemmän erittäin nopeita yhteyksiä.   

Kannatan politiikkaa, jossa otetaan huomioon kilpailun merkitys investointien ja sitä kautta 

yhteyksien edistämiselle Euroopassa. Meidän on pysyttävä muun maailman kehityksen 

mukana ja varmistettava teollisuutemme kilpailukyky, joka riippuu koko ajan enemmän ja 

enemmän televiestintäinfrastruktuurista. 
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Kokemus on osoittanut, että televiestintäalalla ennakkosääntely on tärkeä saatavuuteen 

keskittyvää kilpailua, infrastruktuurikilpailua ja yhteisinvestointeja edistävä tekijä. Varsinkin 

yhteisinvestoinneilla on ratkaisevaa merkitystä maaseutualueilla, jotka ovat jääneet jälkeen 

kehityksessä ja joilla talouskohtaiset kustannukset ovat usein muita korkeammat. Vaikka 76 

prosentilla eurooppalaisista on pääsy seuraavan sukupolven verkkoihin, maaseudulla tämä 

prosenttiluku on vain 40. 

Tärkeää on myös käyttäjien valinnanvara: yleispalvelun nykyaikaistaminen on välttämätöntä, 

jotta voidaan turvata kohtuuhintaiset yhteydet kaikille kansalaisille yhteiskunnallisesta 

asemasta riippumatta. 

ii) Televiestintäverkkojen on oltava erottamaton osa sisämarkkinoita, sillä palveluja, joiden 

kannalta nämä verkot ovat välttämättömiä, tarjotaan ja ne ovat saatavilla yli rajojen. 

Digitaalisten palvelujen tarjoajien on voitava vastata kysyntään koko Euroopan laajuisesti 

eikä vain kansallisesti. Uudessa sähköisen viestinnän säännöstössä käsitellään näitä ongelmia. 

Mainitsen tässä niistä kiireellisimmät. 

Kiinteiden verkkojen osalta suurin haaste on varmistaa, että sääntelyllä asetetaan velvoitteita 

vain, jos niillä voidaan ratkaista todellinen kilpailuongelma, josta aiheutuu haittaa käyttäjille. 

Sääntöjen on siis oltava oikeasuhteisia ja ennakoitavissa olevia.  

Langattomien verkkojen tapauksessa on turvattava taajuuksien oikea-aikainen saatavuus 

ennakoitavilla ja kestävillä edellytyksillä, joissa otetaan huomioon hyvin tiheiden ja erittäin 

nopeiden 5G-verkkojen käyttöönoton asettama rahoituksellinen haaste, Parhaat mahdolliset 

investointiedellytykset kulkevat rinnan yleisen edun vaatimusten kanssa, erityisesti kun on 

kyse alueellisesta kattavuudesta tai taajuusresurssien asettamisesta operaattoreiden saataville. 

Tavoitteenani on löytää tasapaino jäsenvaltioiden oikeutettujen huolenaiheiden ja sen seikan 

välillä, että Euroopan yritykset ja kansalaiset tarvitsevat parempaa koordinointia eräissä 

taajuuksien hallinnoinnin kysymyksissä.  

Kiinteiden viestintäpalvelujen ja matkaviestintäpalvelujen ja niiden käyttäjien kannalta kaksi 

pääasiallista haastetta ovat seuraavat: ensiksikin on tarpeen turvata kaikkien 

viestintäpalvelujen käyttäjien tehokas suojelu riippumatta siitä, mihin teknologiaan palvelut 

perustuvat. Tämä on välttämätöntä sähköisen viestinnän turvallisuuden ja 

luottamuksellisuuden vuoksi. Toiseksi on mukautettava kuluttajansuojaa koskevat säännöt 

teknologisiin ja kaupallisiin kehityssuuntauksiin.  

iii) Vaikka yhteydet EU:ssa paranevat, taso ei ole vielä riittävä, jotta voitaisiin vastata 

tulevaisuuden haasteisiin nopeuden, palvelun laadun ja yhteyksien luotettavuuden osalta siten 

kuin määritellään strategian ”Kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa” vuoteen 2025 

ulottuvissa tavoitteissa. 

Jäsenvaltioiden on lisättävä ponnistuksiaan ja aloitettava tarkistamalla hyvin nopeiden 

verkkojen käyttöönottoa koskevia kansallisia ja alueellisia suunnitelmiaan niiden 

saattamiseksi vuoteen 2025 asetettujen tavoitteiden mukaisiksi.  

Yksityisiltä toiminnanharjoittajilta odotettavissa olevien panosten lisäksi arvioidaan 

tarvittavan vielä 155 miljardia euroa yksityisiä ja julkisia investointeja, jotta tavoitteet 

voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Tähän vaatimukseen vastaamiseksi 

televiestintäsääntöjä on nykyaikaistettu, jotta voidaan tarjota oikeudellinen ennakoitavuus, 

joka on tarpeen investointien pitkän aikavälin suunnittelun kannalta. Sen vuoksi on 

ratkaisevan tärkeää, että uudet säännöt hyväksytään mahdollisimman pian tarvittavan 

oikeusvarmuuden turvaamiseksi investoijille. 
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Rakennerahastoihin, Euroopan strategisten investointien rahastoon ja Verkkojen Eurooppa -

välineeseen on jo turvauduttu. Nyt on tarpeen osoittaa luovuutta ja vahvistaa rahoitukseen 

osallistumista. Komissio tarkastelee näitä eri tekijöitä seuraavan rahoitussuunnittelun 

valmistelun yhteydessä. Luotan tukeenne tarvittavien budjettivarojen saamiseksi, jotta 

voimme toteuttaa Euroopan yhteiset tavoitteet. 

iv) Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) 

on osallistunut merkittävällä tavalla televiestinnän todellisten sisämarkkinoiden 

kehittämiseen. Sillä on keskeinen merkitys sääntelyn yhdenmukaistamisessa. Viime aikoina 

sitä on pyydetty ottamaan aktiivisempi rooli esimerkiksi verkon neutraaliuden ja 

verkkovierailujen (”roaming”) kaltaisissa kysymyksissä. 

Myös Euroopan parlamentti tunnusti BERECin keskeisen merkityksen sähköisen viestinnän 

eurooppalaisen strategisen vision määrittelyssä 19. tammikuuta 2016 antamassaan 

päätöslauselmassa digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Euroopan parlamentti 

kehotti komissiota erityisesti jatkamaan digitaalisten sisämarkkinoiden integrointia ja 

huolehtimaan institutionaalisten puitteiden tehostamisesta siten, että niillä voidaan vahvistaa 

BERECin asemaa, valmiuksia ja päätöksentekoa ja myös sen taloudellisia resursseja sekä 

kehittää viraston hallintorakennetta. Tämä on komission ehdotuksen tavoite, ja aion tehdä 

yhteistyötä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.  

5. Yhteistyö/valvonta 

Miten aiotte digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavana komission jäsenenä 

varmistaa koordinoinnin toisaalta omasta politiikanalastanne vastaavien 

varapuheenjohtajien kanssa ja toisaalta samoista politiikanaloista vastaavien muiden 

komission jäsenten kanssa? Miten aiotte edistää tuloksellista yhteistyökumppanuutta 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kanssa? Mitä toimia aiotte toteuttaa, jotta 

valiokunnan olisi helpompi valvoa lainsäädäntömenettelyjä ja muita kuin 

lainsäädäntömenettelyjä (säädösten sekä delegoitujen säädösten ja 

täytäntöönpanosäädösten valmistelu mukaan luettuna) sekä valvoa niiden 

täytäntöönpanoa? 

Kun on kyseessä monitahoinen ja poliittisesti strateginen tehtäväalue, joka liittyy useampien 

varapuheenjohtajien ja komissaarien työhön, koordinointia ei voi pitää vaihtoehtona vaan se 

on ehdoton välttämättömyys. 

Aikomukseni on toimia koko toimikauteni ajan tiiviissä yhteistyössä kaikkien muiden 

komissaarien kanssa, pitää yllä läheisiä suhteita parlamentin jäseniin ja valiokuntiin sekä 

ministerineuvostoon sekä käydä rakentavaa vuoropuhelua kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan 

ja muiden sidosryhmien kanssa.  

Aion tehdä hyvin läheistä yhteistyötä digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan 

varapuheenjohtajan kanssa vireillä olevien ehdotusten käsittelyn edistämiseksi, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategiasta äskettäin tehdyn väliarvioinnin jatkotoimien toteuttamiseksi ja 

digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista koskevien uusien ehdotusten laatimiseksi. Aion 

valmistella yhdessä ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, digitaalisista 

sisämarkkinoista vastaavan komission varapuheenjohtajan ja turvallisuusunionista vastaavan 

komission jäsenen kanssa toimenpiteitä, joilla Euroopasta voidaan tehdä turvallisempi ja 

varmempi verkossa. Tässä työssä voin hyödyntää näitä kysymyksiä koskevaa kokemustani 

LIBE- ja AFET-valiokunnista. 

Osallistun työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan 

varapuheenjohtajan johtaman projektiryhmän työskentelyyn yksityisille ja julkisille 

investoinneille suotuisten edellytysten luomiseksi. Tulen tekemään tiivistä yhteistyötä 
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komission ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa sananvapauden, vapaan 

tiedonsaantioikeuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden sekä kulttuurien 

monimuotoisuuden ja internetin avoimuuden tukemiseksi. Budjetista ja henkilöstöstä vastaava 

komission jäsen on tärkeä yhteistyökumppani kaikissa näissä kysymyksissä. 

Läheinen yhteistyöni koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan komission 

jäsenen kanssa auttaa tukemaan media-, sisällöntuotanto- ja luovan alan eurooppalaista 

teollisuutta. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja 

työvoiman liikkuvuudesta sekä koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista ja oikeus-, 

kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavien komission jäsenten kanssa digitaalisten taitojen ja 

elinikäisen oppimisen edistämiseksi.  

Pidän ensiarvoisen tärkeänä vuoropuhelua ja yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, joka 

harjoittaa tarvittavaa demokraattista valvontaa EU:n kolmen toimielimen järjestelmässä. Aion 

jatkossakin kuunnella odotuksianne ja toiveitanne vastuualueeseeni kuuluvissa asioissa. 

Luotan teihin ja tukeenne Euroopan kansalaisten etujen puolustamiseen ja edistämiseen 

liittyvien tavoitteidemme saavuttamiseksi avoimuuden ja vuoropuhelun hengessä. 

6. Vastuualue 

SEUT-sopimuksen 167 artiklan 4 kohdan mukaan kulttuurinäkökohdat on otettava 

huomioon kaikessa EU:n politiikassa. Lisäksi tehtäväalueenne korostaa erityisesti 

tarvetta taata kulttuurinen ja kielellinen monimuotoisuus ja edistää niitä. Miten 

varmistatte, että kulttuuri otetaan asianmukaisesti huomioon niissä politiikoissa ja 

toimissa, jotka aiotte panna täytäntöön? Miten varmistatte, että kulttuurialan ja luovan 

alan erityistarpeet ja -piirteet ja etenkin kulttuurisisällön ja luovan sisällön tuotanto ja 

kuluttaminen otetaan huomioon digitaalitaloudessa? Mihin toimiin ryhdytte EU:n 

rahoitustuen lisäämiseksi esimerkiksi ESIR-rahaston kautta kulttuurialalle ja luovalle 

alalle ja etenkin audiovisuaali- ja filmialalle? Vastuullenne kuuluu Luova Eurooppa -

ohjelmaan kuuluva MEDIA-ohjelma. Miten arvioitte yleisesti Luova Eurooppa -

ohjelman ja erityisesti MEDIA-ohjelman tuloksia? Millaisia muutoksia pidätte 

mahdollisesti tärkeinä seuraavassa ohjelmasukupolvessa? 

Kulttuuri- ja luovat alat ovat keskeinen voimavara taloudessamme. Luova Eurooppa -

ohjelman MEDIA-ohjelma on vastuualueellani pääasiallinen luovaan ja kulttuuriseen 

audiovisuaaliseen sisältöön liittyvä ohjelma. Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta: suojella 

kulttuurista monimuotoisuutta ja parantaa alan taloudellista kilpailukykyä. Nämä tavoitteet 

täydentävät toisiaan: Euroopan kulttuurien monimuotoisuus synnyttää korkealaatuisia teoksia, 

joiden tuottamiseen ja jakeluun Euroopan laajuisesti tarvitaan tehokasta toimialaa. Myös 

Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyy kulttuurinen ulottuvuus, sillä digitaaliteknologia tarjoaa 

valtavia mahdollisuuksia kulttuurin leviämiseen. 

* 

Sitoudun huolehtimaan kulttuuri- ja luovan alan tukivälineiden ja sääntöjen 

yhteensopivuudesta. Näitä ovat muun muassa seuraavat: 

 MEDIA-ohjelma, josta tuetaan edelleen audiovisuaalisen sisällön luomista ja jakelua 

unionissa; 

 Tekijänoikeusdirektiiviä koskevien neuvottelujen saattaminen päätökseen. 

Direktiivissä säädetään erityisesti tiettyjä sellaisia verkkosivuja koskevista 

velvoitteista, joilla käyttäjät voivat ladata tekijänoikeudella suojattua sisältöä ja joista 

on tullut tärkeitä sisällön jakelukanavia. Direktiiviin sisältyy myös toimenpiteitä, 
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joiden tarkoituksena on parantaa avoimuutta ja tasapainoa luovan työn tekijöiden ja 

heidän sopimuskumppaneidensa välisissä suhteissa; 

 Neuvottelujen päätökseen saattaminen audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta 

direktiivistä, jolla pyritään edistämään eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua, 

erityisesti siltä osin kuin on kyse niiden jakelusta tilausvideopalvelujen välityksellä 

(vähimmäiskiintiö ja näkyvyysvaatimus). 

* 

Katson, että rahoituksen saatavuus on ratkaisevan tärkeää kulttuuri- ja luovalle alalle, jonka 

on vaikea saada yksityisiä investointeja.  Komissio perusti vuonna 2016 Luova Eurooppa -

ohjelman yhteyteen takausjärjestelmän, joka on innovatiivinen rahoitusväline. Sen budjetti 

vuosille 2016–2020 on 120 miljoonaa euroa, jolla on tarkoitus helpottaa kulttuuri- ja luovan 

alan pk-yritysten rahoituksen saantia sekä parantaa rahoituksen välittäjien valmiuksia arvioida 

riskejä.  

Tästä takausjärjestelmästä on hyvin pian tarkoitus myöntää ensimmäiset lainat pk-yrityksille.  

MEDIA-ohjelmasta, joka täytti 25 vuotta vuonna 2016, on tullut taiteellisen laadun ja 

luovuuden tavaramerkki.  

Lainsäädäntöehdotuksiin liittyy eräitä konkreettisia toimenpiteitä, joita rahoitetaan MEDIA-

ohjelmasta. Niiden tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten teosten saatavuutta ja esille 

tuontia verkossa. Pyrin toteuttamaan nämä toimenpiteet samanaikaisesti säädösteksteistä 

käytävien neuvottelujen kanssa. 

Aion esittää joulukuussa 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle Luova Eurooppa -

ohjelmasta väliarvioinnin, joka kattaa myös MEDIA-ohjelman ja jossa esitetään suosituksia 

tulevaisuutta varten. 

Tulokset ovat olleet rohkaisevia: erittäin hyvä rahoituksen toteutus, 400 elokuvaa vuodessa 

jaettu muihin Euroopan maihin ja 1000 elokuvateatterista 33 maassa muodostuva verkosto, 

jossa esitettävistä elokuvista merkittävä osuus on niin sanottua ei-kansallista eurooppalaista 

tuotantoa.  

7. Prioriteetit 

Tehtävänänne on auttaa saamaan aikaan menestyvä eurooppalainen media- ja 

sisältöteollisuus, joka tavoittaa uutta yleisöä ja hyödyntää digitaalisen ympäristön 

mahdollisuuksia. Nyt on jo esitetty useita lainsäädäntöaloitteita sekä muita kuin 

lainsäädäntöön liittyviä aloitteita tarkoituksena saattaa median sääntely ajan tasalle ja 

nykyaikaistaa tekijänoikeuslainsäädäntö. Millaisia tuloksia näillä aloitteilla olisi saatava 

aikaan, jotta pitäisitte niitä onnistuneina? Oletteko suunnitellut muita aloitteita, joilla 

voidaan antaa lisätukea media- ja sisältöalalle ja parantaa kulttuurisisällön ja etenkin 

audiovisuaalisen sisällön julkista saatavuutta? Oletteko suunnitellut muita aloitteita, 

joilla voidaan antaa lisätukea media- ja sisältöalalle ja parantaa kulttuurisisällön ja 

etenkin audiovisuaalisen sisällön julkista saatavuutta? Oletteko suunnitellut uusia 

aloitteita alaikäisten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä? Millaisia 

lainsäädäntöehdotuksia aiotte esittää ja milloin, kun otetaan huomioon, että 

parlamentin vaalikauden päättyminen aiheuttaa jonkinlaisen katkoksen? 

Menestyksekkäässä digitaalitaloudessa avainasemassa on hyvin koulutettu digitaalialan 

työvoima. Miten EU voi mielestänne auttaa korjaamaan tämänhetkisen digitaalisen 

osaamiskuilun? Millaisia lisäaloitteita, jotka pohjautuvat uuteen osaamisen ohjelmaan 

Euroopalle sekä digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävän koalition kaltaisiin aloitteisiin, 

voitaisiin mielestänne harkita digitaalitaitojen parantamiseksi koko EU:ssa? 
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Pyrin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa parhaillaan käynnissä olevien keskustelujen 

pohjalta toimimaan erittäin aktiivisesti sen varmistamiseksi, että etenkin tekijänoikeuksia ja 

audiovisuaalista alaa koskeviin sääntöihin ehdotetut uudistukset hyväksytään nopeasti ja ne 

vastaavat niille asetettuja tavoitteita. 

Komission syyskuussa 2016 ehdottama tekijänoikeussääntöjen uudistus on olennaisen 

tärkeä, jotta nykyiset säännöt voidaan mukauttaa digitaaliteknologiaan ja uusiin sisällön 

käyttömuotoihin. Mielestäni on välttämätöntä säilyttää ehdotettu tavoitetaso kaikissa 

ehdotuksen piiriin kuuluvissa kysymyksissä: sisältövalikoima ja sisällön saatavuus verkossa; 

tutkimukseen, koulutukseen ja vammaisten henkilöiden osallistamiseen liittyvien sääntöjen 

nykyaikaistaminen; tasapuolisemmat säännöt tekijänoikeusmarkkinoiden toiminnan 

parantamiseksi. Verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä ja tv- ja radio-ohjelmien rajat 

ylittävää saatavuutta koskevat aloitteet helpottavat erityisesti audiovisuaalisen 

kulttuurisisällön saatavuutta. 

Ehdotus audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin tarkistamisesta on 

parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Toivon, että käsittelyn 

tuloksena voidaan hyväksyä nopeasti tasapainoinen teksti, joka kattaa johdonmukaisella 

tavalla uudet toimijat, mahdollistaa televisionkatsojien ja audiovisuaalisen sisällön käyttäjien 

tehokkaan suojelun ja parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä. Komission 

ehdotuksella pyritään erityisesti helpottamaan audiovisuaalisen sisällön saatavuutta 

vahvistamalla tilausvideopalveluita koskevia velvoitteita, jotka liittyvät eurooppalaisten 

teosten edistämiseen. 

* 

Alaikäiset käyttävät entistä enemmän audiovisuaalisia sisältöjä tilausvideopalveluissa, ja heitä 

on suojeltava samalla tavoin kuin televisiolähetysten yhteydessä. Siksi puolustan alaikäisten 

suojelemiseen liittyviä toimenpiteitä, joita on ehdotettu audiovisuaalisista mediapalveluista 

annetun direktiivin tarkistamisen yhteydessä.  

Tuen jatkossakin Safer Internet -keskusten pyrkimyksiä tehdä internet turvallisemmaksi 

lapsille. Haluan tehostaa yhteistyötä alaikäisten suojelemista verkkoympäristössä 

koskevan allianssin kanssa, jotta lasten verkkoympäristöä voidaan parantaa alan 

itsesääntelyn pohjalta sekä sisältöjen että haitallisen verkkokäyttäytymisen (kuten 

verkkokiusaamisen) osalta. 

* 

Aikaisempien teknologisten läpimurtojen tavoin myös digitalisointi saa aikaan valtavia 

tuottavuushyötyjä. Sillä on kuitenkin myös yhteiskuntaan ja erityisesti työmarkkinoihin 

kohdistuvia vaikutuksia. Tietyt työpaikat tulevat häviämään, tiettyjä uusia työpaikkoja syntyy, 

mutta suurin osa työpaikoista tulee muuttumaan. Digitalisointia on tuettava ensisijassa 

toimilla, joiden avulla kaikki kansalaiset voivat hankkia digitaaliset taidot, joiden avulla he 

voivat mukautua jo tapahtuneisiin muutoksiin. 

Komissio on pyytänyt ”Euroopan uuden osaamisohjelman” puitteissa EU:n jäsenvaltioita 

laatimaa digitaalisten taitojen kehittämistä koskevat kansalliset strategiat. Komissio myös 

perustanut ”Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävän koalition”. Pyrin yhteistyössä Euroopan 

parlamentin kanssa varmistamaan kansallisten strategioiden ja EU:n aloitteiden 

yhdenmukaisen toteuttamisen. 

Annan täyden tukeni ”Digitaaliset mahdollisuudet” -pilottihankkeelle, jonka tarkoituksena 

on tarjota korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelijoille mahdollisuus hankkia 

digitaalialan työkokemusta toisessa jäsenvaltiossa. Pilottihanketta on tarkoitus laajentaa, jotta 
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entistä suurempi joukko tutkinnon suorittaneita voisi saada käytännön kokemusta 

digitaalialalta. 

8. Ajankohtaiset kysymykset 

Tarve taata korkealaatuiset ja riippumattomat tiedotusvälineet on tällä hetkellä 

tärkeällä sijalla poliittisella esityslistalla. Samalla ollaan yhtä mieltä siitä, että tarvitaan 

lisätoimia, jotta EU:n kansalaisille voitaisiin tarjota informatiivista ja puolueetonta 

tietoa EU:hun liittyvistä asioista. Miten EU voi mielestänne auttaa tukemaan tällaista 

korkealaatuista ja riippumatonta uutisointia EU:hun liittyvistä asioista eri medioissa 

etenkin käyttämällä uusia medioita ja uutta tekniikkaa? Tehtävänänne on erityisesti 

Euronews-kanavan kestävän liiketoimintamallin edistäminen. Miten aiotte toimia 

asiassa? Ja mikä on Euronewsin osuus laajemmassa tehtävässä, joka on 

riippumattoman tiedon tarjoaminen EU:hun liittyvistä asioista? Mitä muita aloitteita 

aiotte edistää ja tukea? Tehtävänänne on myös tutkia, miten EU voisi auttaa 

suojelemaan kansalaisia valeuutisilta etenkin verkossa. Miten aiotte saavuttaa tässä 

asianmukaisen tasapainon eli toisaalta tunnustaa verkkosivustojen merkityksen 

tekijänä, joka mahdollistaa kansalaisille ja kuluttajille median ja kulttuurisisällön 

saannin, ja toisaalta ottaa huomioon tarpeen saada aikaan niitä koskeva toimiva 

sääntelykehys? 

EU:hun liittyviä asioita käsitellään yleensä kansallisesta tai alueellisesta näkökulmasta. 

Viimeisimmän Eurobarometri-tutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia eurooppalaisista katsoo 

olevansa hyvin perillä EU-asioista. EU-asioita käsittelevät korkealaatuiset ja riippumattomat 

tiedotusvälineet ovat mielestäni olennaisen tärkeitä kansalaisille ja demokraattiselle 

eurooppalaiselle julkiselle tilalle.  

Budjettivallan käyttäjä on tukenut tätä näkemystä multimediatoimia koskevan budjettikohdan 

kautta.  Siitä rahoitettavilla toimilla on tarkoitus lisätä EU-asioiden käsittelyä 

yleiseurooppalaisesta näkökulmasta eli kansallisia näkökulmia laajemmasta näkökulmasta, 

jotta kansalaiset voisivat olla osallisina EU:n politiikassa.  

Vaikka resurssit ovatkin vaatimattomat jäsenvaltioiden tai yksityisen sektorin resursseihin 

verrattuna, komissio on pyrkinyt saavuttamaan näillä toimilla mahdollisimman suureen 

vaikutuksen tukemalla kansalaisten joukossa suosituimpia tiedotusvälineitä: 

 Televisio: tukemalla yleiseurooppalaista Euronews-kanavaa 

 Radio: rahoittamalla Euranet Plus -radioverkkoa 

 Uudet teknologiat: tukemalla datajournalismiin perustuvan verkkosisällön tuottamista. 

Kaksi mediaryhmää on valittu. Tämä toimi on ensimmäistä kertaa mahdollistanut 

yhteistyön saksalaisen uutistoimiston DPA:n, ranskalaisen uutistoimiston AFP:n ja 

italialaisen uutistoimiston ANSA:n välillä.  

* 

Tehtävänäni on kehittää ja edistää Euronews-kanavan kestävää liiketoimintamallia etenkin 

kehittämällä edelleen sen julkisen palvelun tehtävää, auttamalla löytämään uusia 

kumppanuuksia ja hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla digitaalista 

lähetystekniikkaa kunnioittaen samalla täysin Euronewsin toimituksellista riippumattomuutta.  

Komissio on tukenut Euronewsia siitä asti kun se perustettiin vuonna 1993. Komissio tunnusti 

vuonna 2010, että Euronewsilla on unionin yleiseen etuun liittyvä tehtävä, koska se on ainoa 

kanava, joka käsittelee EU-asioita kansallista näkökulmaa laajemmasta näkökulmasta. Tämän 

johdosta päätettiin tehdä kumppanuussopimus ja sopia vakaasta yhteistyökehyksestä sen 

rahoittamista varten.  
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Euroopan parlamentti on pyytänyt useaan kertaan Euronewsille annetun tuen jatkamista ja 

lisäämistä, jotta voidaan turvata kanavan monikielisyys ja sen asema eurooppalaisen julkisen 

tilan luomisessa sekä EU:n kulttuuridiplomatiassa. Vuoden 2009 jälkeen tehdyt arvioinnit 

osoittavat, että kanava on toteuttanut nämä tehtävät. 

Euronews on hiljattain laatinut kunnianhimoisen strategian tuotanto- ja jakelumallinsa 

mukauttamiseksi markkinoiden uusiin suuntauksiin. Komissio seuraa tiiviisti tämän uuden 

mallin toteuttamista varmistaakseen, että Euronews säilyttää historiallisen tehtävänsä, ja 

arvioidakseen, kuinka komission toimia voitaisiin tehostaa. 

Komissio allekirjoitti helmikuussa 2017 uuden puitekumppanuussopimuksen Euronewsin 

kanssa. Sopimuksen kesto on neljä vuotta. Sopimuksen myötä komissio voi rahoittaa EU-

asioita käsitteleviä ohjelmia ja tukea kanavan monikielisyyttä.    

Komissio on sitoutunut suojelemaan Euronewsin kielellistä monimuotoisuutta. Tulevina 

vuosina on samalla jatkettava mukautumista yleisön uusiin tapoihin ja tekniikan kehitykseen. 

Tähän mennessä kahta EU:n rahoittamaa Euronewsin kieliversiota (arabia ja farsi) on alettu 

lähettää digitaalisesti. Vuonna 2016 tehty viimeisin tuloksellisuustarkastus osoitti, että 

tällaiseen siirtymään on olemassa suuria mahdollisuuksia. 

Mitä tulee NBC:n kanssa tehtävään sopimukseen, tietojeni mukaan tämä sopimus on 

lopultakin saatu valmiiksi Euronewsin osakkeenomistajien kesken käytyjen kuukausien 

neuvottelujen jälkeen.  Kuten tiedätte, Euronews on yksityinen yritys ja siten vapaa tekemään 

omat strategiset päätöksensä. Koska komissio on kuitenkin yksi kanavan keskeisistä 

kumppaneista, se pyysi Euronewsilta tiettyjä takeita ja ilmoitti tutkivansa NBC:n ja 

Euronewsin välisen sopimuksen mahdollisia vaikutuksia kumppanuussuhteeseen.   

Komissio voi irtisanoa kumppanuussopimuksen, jos näitä takeita ei noudateta. Tulen 

toimikauteni aikana seuraamaan tiiviisti sopimuksen täytäntöönpanoa ja Euronewsin kanssa 

sovittujen yhteistyöjärjestelyjen toteuttamista sen varmistamiseksi, että komission toimet 

tuottavat lisäarvoa.   

Multimediatoimien määrärahoja pienennettiin voimakkaasti (~20%) nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020). Tämä kehitys luo painetta tuleville 

suunnitelmille. Komissio on kuitenkin Euroopan parlamentin tuella onnistunut viime vuosina 

varmistamaan Euronewsia koskevien toimien rahoituksen vakauden ja Euranet Plus -

radioverkon toiminnan jatkuvuuden. 

Vuoden 2017 rahoituspäätöksessä otettiin käyttöön Euranet Plus -verkon uusi tukikehys, joka 

mahdollistaa radio-ohjelmien tuottamisen verkossa seuraavien kahden vuoden aikana (vuoden 

2017 puolivälistä vuoden 2019 puoliväliin). Budjettirajoitusten vuoksi tämä tuki on pienempi 

kuin edellisessä sopimuksessa, mutta tavoitteena on edelleen Euroopan kansallisten ja 

alueellisten radiokanavien yhteistyökehyksen lujittaminen.  

* 

”Valeuutisten” osalta komissio korostaa tehokkaita ja vapaaehtoisia itsesääntelyyn perustuvia 

toimenpiteitä sekä kohdennettuja sääntelytoimia.   

Niiden audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistuksen yhteydessä 

ehdotettujen säännösten lisäksi, joilla pyritään tehostamaan vihapuheen torjuntaa, aion 

ehdottaa lisätoimenpiteitä, joilla kannustetaan verkkosivustojen ja sosiaalisen median 

ennakoivia toimenpiteitä. Toisena toimintalinjana on vahvistaa yhdessä korkean edustajan 

kanssa strategista viestintäämme, jolla vastataan disinformaatiokampanjoihin EU:n 

ulkopuolella. 
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Poliittisella tasolla käytössämme on useita välineitä valeuutisten torjumiseksi: 

 Valeuutisten sisällön tarkastaminen: komissio osoittaa tutkimus- ja 

innovointirahoitusta sellaisten välineiden kehittämiseen, joiden avulla operaattorit 

voivat tunnistaa ja tarkastaa verkossa levitettyjä sisältöjä, myös laittomia tai haitallisia 

sisältöjä. 

 Komissio on myös käynnistänyt rakentavan vuoropuhelun sosiaalisen median 

keskeisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on seurata edistystä, jota on saavutettu 

tärkeimpien ongelmien, kuten valeuutisen, ratkaisemisessa tekemällä yhteistyötä 

lehdistön kanssa (esim. tosiasioiden tarkistus) ja/tai käyttäjien medialukutaidon 

parantamiseen tähtäävillä aloitteilla.  

 Medialukutaito: pyrimme toimimaan ennakoivasti yhdessä tärkeimpien sosiaalisen 

median foorumeiden, mukaan lukien Facebook, Google ja Twitter, ja medialukutaidon 

asiantuntijoiden kanssa kaikkialla Euroopassa.  

 Vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa: tavoitteena on perustaa jäsenvaltioiden 

sosiaalisen median asiantuntijoiden ryhmä, joka määrittelee hyviä toimintatapoja ja 

keskustelee ratkaisuista, jakaa tutkimustuloksia ja auttaa kehittämään yhdenmukaisia 

toimintamalleja. 

 


