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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on ilmaissut toistuvasti toiveensa, että 
komissio edistäisi sekä viestintäalalla että kaikkialla tietoyhteiskunnassa vakaata 
oikeuskehystä, jolla varmistetaan riittävä moniarvoisuuden suojelun taso jäsenvaltioissa ja 
mahdollistetaan se, että toimijat voivat hyödyntää yhteismarkkinoiden luomia 
mahdollisuuksia,

B. katsoo, että tiedotusvälineiden moniarvoisuus on yksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan
11 artiklan mukaisen ilmaisun ja tiedonsaannin vapauden peruspilareista,

C. katsoo, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden käsitettä ei voida – kuten komissio 
korostaa työasiakirjassaan – rajoittaa ongelmaan, joka koskee omaisuuden keskittymistä 
yrityksiin, vaan se kattaa myös julkiseen yleisradiotoimintaan, poliittiseen valtaan, 
taloudelliseen kilpailuun, kulttuuriseen moninaisuuteen, uusien tekniikoiden 
kehittämiseen, avoimuuteen ja toimittajien työolosuhteisiin liittyvät kysymykset Euroopan 
unionissa,

D. katsoo, että tiedotusvälineiden keskittymistä koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot 
vaikuttavat kielteisesti, kuten Euroopan parlamentti on vuodesta 1995 varoittanut,
yhteismarkkinoiden toimintaan,

E. ottaa huomioon, että mainostulot ovat edelleen tiedotusvälineiden pääasiallinen tulolähde 
ja että hallitsevassa asemassa olevien mainostajien olemassaolo johtaa toisinaan yrityksiin 
ja niiden yleisöilleen tarjoamien tuotteiden sisältöihin kohdistuviin ei-toivottuihin 
paineisiin,

F. ottaa huomioon, että käytännössä viranomaiset puuttuvat usein tiedon vapaan välittämisen 
ja vastaanottamisen perusperiaatteeseen,

G. katsoo, että yleisradiopalveluilla on oltava käytössään tarvittavat resurssit ja välineet, 
joilla niille varmistetaan todellinen riippumattomuus poliittisesta paineesta ja 
markkinavoimista,

H. ottaa huomioon, että tällä hetkellä julkinen yleisradiotoiminta joutuu kilpailemaan 
epäoikeudenmukaisesti ja sisältöjensä laadun kustannuksella markkinaosuuksista 
kaupallisten kanavien kanssa, joiden perimmäisenä tavoitteena ei ole laatu, vaan kysynnän 
tyydyttäminen yleisön enemmistön toiveiden mukaisesti,

I. katsoo, että niin kauan kuin julkisen yleisradiotoiminnan vaaditaan täyttävän yleisön 
enemmistön toiveiden mukainen kysyntä, se unohtaa täydentävän roolinsa, häiritsee 
markkinoita ja kilpailee vilpillisesti kaupallisten kanavien kanssa,
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1. kehottaa komissiota sitoutumaan siihen, että se edistää vakaata oikeuskehystä, jolla 
varmistetaan moniarvoisuuden suojelun taso kaikissa jäsenvaltioissa;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan moniarvoista kilpailujärjestelmää tukevia 
käytännön toimia, joilla vältetään monopolien väärinkäytökset kaapeli- ja 
satelliittitelevision tai analogisten ja digitaalisten lähetysten alalla sekä vahvistetaan 
kehystä, jonka puitteissa lähetyslupia myönnetään avoimin ja tasa-arvoisin perustein;

3. korostaa, että on tarpeen rajoittaa tiettyjen kaupallisten tavaramerkkien hallitsevaa asemaa 
mainostamisessa;

4. pahoittelee, että uusi audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi rajoittuu siihen, 
että siinä vahvistetaan jäsenvaltioiden velvoitteet varmistaa kansallisten 
sääntelyviranomaisten riippumattomuus ilman, että niiden tehtävät määriteltäisiin entistä 
paremmin;

5. rohkaisee jäsenvaltioita ottamaan kansallisilta sääntelyviranomaisilta pois 
totuudenvartijan sädekehän, jonka jotkut jäsenvaltiot ovat niille antaneet aiheuttaen 
huomattavan demokratiavajeen, ja ehdottaa, että sekä ennakko- että jälkisensuurin 
välttämiseksi ne muutetaan elimiksi, jotka suojelevat lapsia, nuorisoa ja terveyttä ja että 
niille annetaan jopa uusi nimi, jotta ne erotetaan nykyisistä audiovisuaalialan neuvostoista;

6. pyytää komissiota laatimaan direktiivin, jossa määritellään tiedotusvälineiden omaisuuden 
rajat, varmistetaan moniarvoisuus, rohkaistaan säilyttämään kulttuurinen moninaisuus ja 
turvataan kaikille mediayrityksille mahdollisuus käyttää tekniikkaa, jonka avulla ne 
saavuttavat kaikki kansalaiset;

7. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan korkealaatuista julkista yleisradiotoimintaa, joka voi 
toimia vastapainona kaupallisten kanavien ohjelmatarjonnalle sekä ottaa eurooppalaisella 
audiovisuaalialalla mainostuloista ja markkinaosuuksista kilpailematta entistä 
näkyvämmän roolin tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, demokraattista vuoropuhelua ja 
kaikkien kansalaisten pääsyä laadukkaisiin sisältöihin tukevana pilarina.
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