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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaista viestintäpolitiikkaa koskevasta valkoisesta kirjasta (2006/2087(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Valkoinen kirja eurooppalaisesta 
viestintäpolitiikasta (KOM(2006)0035),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen II osan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 195 artiklan, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 211 artiklan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan,

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan 11, 41, 42 ja 44 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamista 
yleisön tutustuttavaksi koskevan 30. toukokuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 
1049/2001, 

– ottaa huomioon tiedonannon komissiolle aiheesta "Toimintasuunnitelma Eurooppa-
asioista tiedottamisen tehostamiseksi" (SEC(2005)0985),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Komission panos EU:n tulevaisuutta koskevaan 
pohdintaan — "K-suunnitelma": kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu"
(KOM(2005)0494),

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2002 antamansa päätöslauselman "Euroopan unionin 
tiedotus- ja viestintäpolitiikan uusi yhteistyökehys"1,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2003 antamansa päätöslauselman "Euroopan unionin 
tiedotus- ja viestintästrategiasta2,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

A. katsoo, että viestintä on tärkeä tekijä osallistuvassa demokratiassa, 

B. katsoo, että tästä syystä EU:n demokraattisen ulottuvuuden vahvuus on yhteydessä niihin

  
1 EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 406.
2 EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 591. 
3 EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
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Euroopan tason viestintärakenteisiin, jotka yhdistävät toimielimet kansalaisiin,  

C. katsoo, että Euroopan parlamentin vaaleista ja Euroopan kansanäänestyksistä saatu 
kokemus on osoittanut, että ne, jotka olivat tietoisia ja kiinnostuneita EU:ta koskevista 
asioista, hyvin todennäköisesti osallistuivat vaaleihin, kun taas ne, joilta puuttui tietoa, 
eivät hyvin todennäköisesti osallistuneet niihin;  

D. katsoo, että tätä nykyä ei ole mitään Euroopan julkista foorumia, mutta on hyvin vireitä 
kansallisia julkisia foorumeja; näillä kansallisilla julkisilla foorumeilla tulevat esiin 
voimakkaat variaatiot, joita on eurooppalaisia kysymyksiä koskevan keskustelun 
laajuudessa ja sisällössä,

E. katsoo, että olisi merkittävä parannus, jos kansallisissa julkisissa foorumeissa Eurooppaa 
koskevat kysymykset olisivat näkyvämmin esillä, 

F. katsoo, että ensimmäinen askel Euroopan julkisen foorumin luomiseksi olisi päästä
kansallisten foorumien eristyneisyydestä eurooppalaisilla viestintätoimilla; katsoo, että 
tämä liittyy läheisesti yleiseurooppalaisiin tai ainakin yli kansallisten rajojen ulottuviin 
mediarakenteisiin,

G. katsoo, että useiden eurobarometritutkimusten tulokset osoittavat, että kansalaisilla ei ole 
selvästikään riittävästi tietoa Eurooppaa koskevista asioista, 

H. katsoo, että viestintä liittyy myös kysymykseen avoimuudesta, kansalaisuudesta ja 
yhteisistä arvoista, 

I. ottaa huomioon, että 15.–16. kesäkuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto otti kysymyksen 
perustuslakiuudistuksesta uudelleen ohjelmaan,

Viestintäpolitiikka ja Euroopan julkinen foorumi
1. katsoo, että EU:n ja sen kansalaisten välistä viestintää on tarpeen parantaa; tukee sen

vuoksi pyrkimystä muuttaa tapaa, jolla viestintä kansalaisten kanssa on järjestetty; 
painottaa, että viestinnän parantamisella ei voida korvata politiikan vajavaisuutta, mutta 
sillä voidaan tehdä mielekäs politiikka paremmin ymmärretyksi;

2. kehottaa komissiota tukemaan Euroopan julkisen foorumin luomista; tämä foorumi 
rakentuisi ensisijaisesti kansallisista, paikallisista ja alueellisista tiedotusvälineistä, mutta 
myös kansallisten laatulehtien tärkeä asema olisi pidettävä mielessä pyrittäessä saamaan 
Eurooppa-asioille riittävästi näkyvyyttä; 

3. toteaa, että Euroopan viestintäpolitiikan tavoitteena ei saisi olla sellaisen 
viestintäympäristön luominen, joka kilpailee kansallisten julkisten foorumien kanssa, vaan 
pikemminkin kansallisten keskustelujen liittyminen tiiviisti EU:n tasolla käytävään 
keskusteluun;  

4. kehottaa komissiota viestintäpolitiikan suunnittelussa ottamaan huomioon parlamentin 
12. toukokuuta 2005 antamassa päätöslauselmassa tehdyt Euroopan unionin tiedotus- ja 
viestintästrategiaa koskevat konkreettiset ehdotukset; 
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Yhteisten periaatteiden määrittely

5. kannattaa ajatusta EU:n ja sen kansalaisten välillä tapahtuvasta kaksisuuntaisesta 
viestinnästä, jossa kyetään ja halutaan kuunnella aikaisempaa paremmin, mitä kansalaiset 
haluavat sanoa Euroopasta; korostaa kuitenkin, että ajatus kansalaisista osallistumisen 
moottoreina ei vaikuta järkevältä, koska ei ole tarkoitus, että kansalaisten ei pitäisi olla 
tiedon etsijöinä, vaan tietojen pitäisi tulla kansalaisten luo; 

6. ei katso tarkoituksenmukaiseksi antaa Euroopan parlamentille käytännesääntöjä, jotka 
sääntelevät sen viestintää EU:n kansalaisten kanssa; 

7. kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuutta käynnistää Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 308 artiklaan perustuva Eurooppaa koskevaa tiedotusta ja 
viestintää käsittelevä todellinen yhteisön ohjelma, jolla parannettaisiin nykyisiä 
toimielinten välisiä kumppanuusmekanismeja tällä alalla; ilmoittaa, että mikäli komissio 
tarjoutuu tekemään tällaisen ehdotuksen, parlamentti osallistuu täysin ohjelman 
täsmällisen sisällön ja rajojen määrittelyyn ja laatimiseen; 

8. katsoo, että Euroopan viestintäpolitiikan rajoista päätettäessä on kiinnitettävä enemmän 
huomiota perusoikeuskirjaan sisältyviin periaatteisiin ja arvoihin; 

Kansalaisten roolin vahvistaminen

9. pitää myönteisenä komission osoittamaa halua viedä Eurooppa kaikille tasoille, toisin 
sanoen hajauttaa viestintä ja viedä Eurooppa-kysymykset kansalliselle, alueelliselle ja 
paikalliselle tasolle; pitää myönteisenä komission toimintasuunnitelmaa ja odottaa sen 
ripeää täytäntöönpanoa; 

10. pitää alueita ja kaupunkeja kaikkein sopivimpina foorumeina Eurooppa-ajatuksen 
edistämiseksi kansalaisten keskuudessa ja vaatii alueiden komiteaa osallistumaan tulevan 
yhteisön politiikan toteuttamiseen; 

11. kannattaa ajatusta voimistaa Eurooppa-asioista käytävää keskustelua kansallisissa 
parlamenteissa; 

12. korostaa EU:n yhdentymistä koskevan kansalaisvalistuksen tärkeyttä; katsoo, että 
tietyntasoiset perustiedot Euroopasta ovat EU:n kanssa käytävän onnistuneen 
kaksisuuntaisen viestinnän edellytys; 

13. pitää valitettavana, että tukea alakohtaisille ohjelmille, kuten Leonardo da Vinci-, 
Sokrates- ja Erasmus -ohjelmille, joilla on voimakas kerrannaisvaikutus, on leikattu,
koska niissä korostuu eurooppalainen ulottuvuus ja ne helpottavat yli kansallisten rajojen 
ulottuvien verkostojen luomista; 

14. katsoo, että kansalaisten tavoittamiseksi on tärkeää viestiä paremmin ja osoittaa EU:n 
päätösten merkitys jokapäiväisessä elämässä; 
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Tiedotusvälineet ja uusi teknologia

15. korostaa tiedotusvälineiden merkitystä välittäjinä, mielipiteenmuodostajina ja viestien
kuljettajina kansalaisille eurooppalaisessa julkisessa keskustelussa, jota komissio pyrkii 
kehittämään; 

16. pyytää komissiota määrittelemään mahdollisimman tarkasti minkä roolin se haluaisi antaa
tiedotusvälineille ja korostaa tarvetta löytää malli, joka saa kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset tiedotusvälineet osallistumaan tiiviimmin yhteisön politiikkaan; 

17. pitää myönteisenä vetäytymistä ehdotuksesta perustaa EU:n uutistoimisto; 

18. suosittaa, että komissio käyttäisi oikeaa ja ytimekästä kieltä viestiessään kansalaisten ja 
tiedotusvälineiden kanssa; on sitä mieltä, että niin sanottu EU-jargon pikemminkin 
syventää kuin pienentää kuilua EU:n toimielinten ja kansalaisten välillä; 

19. suosittaa, että eurooppalaiseen viestintään liittyvistä asioista järjestetään säännöllinen 
näkemysten vaihto EU:n toimielinten ja tiedotusvälineiden kesken; 

20. näkee komission vastuun objektiivisen, luotettavan ja puolueettoman EU:n politiikkaa
koskevan tiedon hankkijana tietoon perustuvan keskustelun perustana; 

21. pitää myönteisenä sitä, että uuden teknologian osalta valkoinen kirja perustuu Euroopan 
parlamentin Euroopan unionin tiedotus- ja viestintästrategiaa koskevaan viimeiseen 
mietintöön; 

Yleisen mielipiteen selvittäminen

22. pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille järjestämänsä kuulemisen perusteella 
saadusta arvioinnista; 

23. pitää kyseenalaisena Euroopan julkisen mielipiteen seurantaryhmän perustamisen lyhyellä 
aikavälillä ja katsoo, että ennen kuin sellaiseen toimeen ryhdytään, jo käytettävissä olevia 
tietoja ja resursseja olisi käytettävä paremmin koordinoidulla tavalla; 

Yhteistyö

24. pyytää komissiota laatimaan konkreettisia ehdotuksia, jotka koskevat viestintäpolitiikan 
toteuttamista ja sen oikeudellisia ja taloudellisia vaikutuksia;

25. katsoo, että toimielinten tiedotusyhteistyöryhmän työtä olisi analysoitava, jotta nähtäisiin, 
onko sen parantaminen mahdollista; katsoo, että ryhmän olisi oltava luonteeltaan lähinnä
poliittinen ja toimittava takuuelimenä, ja sen jäsenten määrää olisi vähennettävä, jotta sen 
toiminta saataisiin tehokkaammaksi;

26. korostaa, että yleiseurooppalaisten poliittisten puolueiden tulisi olla tiiviimmässä EU-
asioita koskevassa vuoropuhelussa kannattajiensa kanssa; 

27. tukee oikeusasiamiehen roolin vahvistamista, jotta avoimuudelle saataisiin lisää 
uskottavuutta; 
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28. suosittaa nykyisten rahoitusohjelmien, kuten Elinikäinen oppiminen- ja Kansalaisten 
Eurooppa-ohjelmien sekä nuoriso-, media- ja kulttuurialan ohjelmien käyttöä, jotta 
voitaisiin paremmin viestiä Euroopan yhdentymisestä; edellytyksenä on, että yksittäisten 
ohjelmien tavoitteita kunnioitetaan kaikilta osin; 

29. korostaa, että viestinnän onnistumiseksi tarvitaan jäsenvaltioiden aktiivista tukea ja pyytää 
sen vuoksi jäsenvaltioita etsimään keinoja, joilla ne voivat vaikuttaa EU:n yhteisiin 
tiedotusponnisteluihin; 

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT

Komissio julkaisi helmikuussa 2006 eurooppalaista viestintäpolitiikkaa koskevan valkoisen 
kirjan. Teksti oli tarkoitettu antamaan vastavaikutusta Ranskan ja Alankomaiden hylättyä 
perustuslakisopimuksen kansanäänestyksissä ja pysäyttämään euroskeptisyyttä. 

Valkoisessa kirjassa komissio hahmottelee uudella eurooppalaisella viestintäpolitiikalla 
annettavaa vastavoimaa. Viestintäpolitiikka on suunniteltu poistamaan kuilua ja luomaan 
siltaa unionin ja sen kansalaisten välille. Tässä mietinnössä esittelijä tuo esiin omat 
huomautuksensa komission valkoisessa kirjassa esitettyihin ehdotuksiin. 

1. Yhteisten periaatteiden määrittely

Komissio on ehdottanut, että laadittaisiin viestinnän käytännesäännöt, toisin sanoen yhteiset 
säännöt EU:n toimielimille, kansallisille elimille ja niin edelleen, joissa asetettaisiin perusta, 
jolle viestintäpolitiikka lujitettaisiin. Esittelijä katsoo, että tämä ajatus ei ole ainoastaan 
pohjimmiltaan virheellinen vaan myös epätoivottava, koska se olisi todellisen oikeusperustan 
heikko korvike. Itse asiassa EU:n toimielimillä ei ole mitään oikeusperustaa erityisesti 
tiedotukselle ja viestinnälle omistetuille yhteisön raporteille. Siten komissio hyvin usein 
asettaa itsensä alttiiksi syytöksille sekaantumisesta sen vastuualueeseen kuulumattomiin 
alueisiin tai propagandan levittämisestä. Kuitenkin paras tapa välttää tätä karikkoa, että 
viestintäpolitiikkaa ei perusteta käytännesääntöihin, vaan pyritään Eurooppa-neuvostossa 
kokoontuvien jäsenvaltioiden yksimieliseen päätökseen. Näin EY:n perustamissopimuksen 
308 artikla tarjoaa keinon järjestää oikeusperusta sanan varsinaisessa merkityksessä.  

Lisäksi EU:n toimielinten noudatettaviksi määrätyillä käytännesäännöillä voisi olla 
päinvastaiset vaikutukset, sillä ne supistaisivat riippumattomien ja niiden omiin päätöksiin 
perustuvien mielipiteiden rajoja. Esittelijä ei sen vuoksi ole sitä mieltä, että parlamentin pitäisi 
alistua sääntöihin, joissa määrättäisiin, miten sen pitäisi viestiä Euroopan kansalaisten kanssa. 

2. Kansalaisten ääni kuuluviin

Kun Euroopan julkista foorumia ei ole, toimielinten on käytettävä sellaisia työkaluja, joilla 
saadaan aikaan, että mahdollisimman monet Euroopan kansalaiset pääsevät osaksi 
tiedonsaannista. Jos unioni haluaa tulla kuulluksi, sen on vietävä Eurooppa-asiat kansalliselle, 
alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ei ole kuitenkaan järkevää pitää kansalaisia osallistumisen 
ja vuoropuhelun pääasiallisina moottoreina. Olisi järjetöntä kuunnella huolellisesti, mitä 
kansalaisilla on sanottavana, jos he ovat saaneet heikosti tietoja. Ennen kuin heidän 
panoksensa voi olla tarkoituksenmukainen, EU:n toimielinten on löydettävä keino toimittaa 
kaikki se tieto, jonka kansalaiset tarvitsevat osallistuakseen ja samastuakseen Eurooppaa 
koskevaan suunnitelmaan. Tiedonsaanti on ensisijainen asia. Muussa tapauksessa mielipiteen, 
tai ainakaan hyödyllisen mielipiteen, muodostaminen ei ole mahdollista. Tämän vuoksi EU:n 
tiedotus- ja viestintäpolitiikan ensimmäisenä tärkeänä yleisperiaatteena tulisi olla, että 
kansalaisten ei pitäisi olla tiedon etsijöinä, vaan tietojen pitäisi tulla kansalaisten luo.
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3. Tiedotusvälineet ja uusi teknologia

Valkoisessa kirjassa korostetaan ajatusta, että vuoropuhelua ja viestintää kansalaisten kanssa 
voidaan koordinoida toimielinten aloitteilla. Siinä siis luotetaan enemmän uuteen 
teknologiaan kuin perinteisiin joukkoviestimiin. Paikoitellen siinä näkyy aliarvioitavan 
vaikutusta, joka joukkoviestimillä on yhteiskuntaan. 

Esittelijän mielestä olisi laadittava luettelo ensisijaisista toimista ja tällöin kiinnitettävä 
huomio esimerkiksi toimittajien työoloihin EU:n toimielimissä, tiedotusammattilaisten 
kouluttamiseen, parempiin viestintämenetelmiin ja niin edelleen. 

4. Yleisen mielipiteen selvittäminen

Komissio ehdottaa perustettavaksi julkisen mielipiteen tutkimuksen kansallisten 
asiantuntijoiden verkoston, jossa voitaisiin vaihtaa parhaita käytänteitä ja kehittää 
synergiaetuja. Esittelijän mielestä kuitenkin olisi parempi käyttää olemassa olevia resursseja 
paremmin koordinoidulla tavalla, jolloin niistä saataisiin paras hyöty. Tietoja ja hyviä 
käytänteitä voidaan vaihtaa luomatta uutta Euroopan julkisen mielipiteen seurantaryhmää. 
Seurantaryhmän luominen todellakin olisi kyseenalainen menettelytapa lyhyellä aikavälillä, 
koska jo kerätyt tiedot pitäisi saattaa käytettäviksi ennen kuin tällaiseen hankkeeseen 
ryhdyttäisiin.

5. Yhteistyö

Jäsenmaiden on erittäin tärkeää osallistua EU:n tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan. Ilman niitä 
olisi lähes mahdotonta saada mitään sanomaa perille. Jotta sanomat synnyttävät kansalaisissa 
vastakaikua, on keskityttävä entistä enemmän siihen, mitä sanotaan ja puututtava kansalaisten 
eri huolenaiheisiin. On onnistuttava selittämään, mitä EU voi tehdä kunkin kansalaisen 
hyväksi. On löydettävä keino käyttää EU:n painoarvoa vaikuttamaan ratkaisevammin
tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan alueellisella ja paikallisella tasolla. Sidosryhmien, kuten 
poliittisten puolueiden, on kyettävä mobilisoimaan kansalaisia tukemaan eurooppalaista 
politiikkaa, joten niillä on ratkaisevan tärkeä rooli. 

Esittelijän mielestä parlamentin, komission ja neuvoston olisi tehostettava kolmenvälistä 
vuoropuheluaan ja sitä varten koordinoitava toimiaan tehokkaammin. 

Ainoa foorumi, jossa komission ja parlamentin tiedotus- ja viestintäyksiköt voivat koota 
yhteen ajatuksensa, on toimielinten tiedotusyhteistyöryhmä. Sen perustehtävä on asettaa 
Prince-ohjelman ensisijaiset tavoitteet. Kaikkia sellaisia aloitteita, jotka eivät sisälly kyseiseen
ohjelmaan, käsitellään erityistoimina ja niitä toteutetaan, tapauksesta riippuen, joko komission 
tai parlamentin aloitteesta. Esittelijä katsoo, että Prince-ohjelman pitäisi sisältää enemmän 
ensisijaisia aloja ja kunkin toimielimen pitäisi ryhtyä erityistoimiin ainoastaan, jos se on 
välttämätöntä ja niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Lisäksi toimielinten ryhmän tulisi olla 
luonteeltaan ensisijaisesti poliittinen, ja sen jäsenten määrää pitäisi vähentää, jotta sen 
toiminta tehostuisi.


