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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa
(2007/2253(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan komission työasiakirjan tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa (SEC(2007)0032),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 11. joulukuuta 2007 antaman 
direktiivin 2007/65/EY televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 
89/552/ETY muuttamisesta1,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2002 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden 
keskittymisestä2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, teollisuuden, tutkimuksen ja energian valiokunnan ja 
talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. katsoo, että Euroopan unioni on vakuuttanut sitoutuneensa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden puolustamiseen ja edistämiseen olennaisena osana Euroopan unionin 
perusoikeusasiakirjan 11 artiklan tiedonsaantia ja sananvapautta koskevaa oikeutta, joka 
on demokratian säilyttämisen keskeisimpiä kulmakiviä, 

B. katsoo, että tiedotusvälineiden moniarvoisuudessa on otettava huomioon sekä omistuksen 
moniarvoisuus (ulkoinen moniarvoisuus) että sisällön moniarvoisuus (sisäinen 
moniarvoisuus),

C. katsoo, että rajoittamaton omistuksen keskittyminen voi vaarantaa moniarvoisuuden ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden ja että tietyillä markkinoilla omistuksen keskittyminen on 
saavuttamassa tilanteen, jossa vapaa markkinakilpailu ei voi enää automaattisesti taata 
moniarvoisuutta,

D. katsoo, että Euroopan unionin perussopimukset takaavat oikeuden perustaa ja omistaa 
yrityksiä,

E. katsoo, että uusien teknologioiden sekä viestintä- ja tietopalveluiden tulisi edistää 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta,

                                               
1 EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27.
2 EUVL C 025, 29.1.2004, s. 205.
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F. katsoo, että mediayritysten keskeisin huolenaihe voi olla taloudellisen voiton kerääminen, 
mutta tiedotusvälineet muodostavat huomattavan tärkeän ideologisen ja poliittisen 
vaikutusvälineen, jota ei pidä käsitellä ainoastaan taloudellisin perustein,

G. katsoo, että isot mediayritykset ovat saavuttaneet huomattavan ja usein hallitsevan 
markkina-aseman vuosina 2004 ja 2007 EU:hun liittyneiden jäsenvaltioiden markkinoilla,

H. katsoo, että monikansalliset mediayritykset ovat kehittäneet teknistä laitteistoa ja lisänneet 
käyttöpääomaa uusissa jäsenvaltioissa, mikä on ollut ratkaisevan tärkeää mediamaiseman 
elvyttämisessä, mutta henkilöresursseihin kohdistuvien investointien taso ei ole ollut 
tarvittavan korkea työolosuhteiden tai mediatyöntekijöiden työn laadun parantamiseksi,

I. katsoo, että EU:n toimivalta tiedotusvälineiden moniarvoisuuden osalta rajoittuu 
kilpailuoikeuteen ja että vertikaalisten ja horisontaalisten tiedotusvälineiden omistukseen 
kohdistettujen toimien taloudellinen laajuus uusimmissa jäsenvaltioissa ei ole saavuttanut 
sellaista tasoa, joka mahdollistaisi EU:n kilpailulain soveltamisen,

J. katsoo, että tiedotusvälineiden kuluttajien on pystyttävä valitsemaan laajasta tarjonnasta, 
joka kattaa korkealaatuisen journalismin sekä kevyen viihteen,

K. katsoo, että mediatuottajat pyrkivät luomaan mahdollisimman laadukasta sisältöä 
olemassa olevien olosuhteiden mukaisesti, mutta olosuhteet eivät ole kauttaaltaan 
tyydyttäviä kaikissa jäsenvaltioissa,

L. katsoo, että yhä suurempi määrä journalisteja joutuu työskentelemään epävarmoissa 
työsuhteissa ilman yleisten työmarkkinoiden tarjoamaa sosiaaliturvaa ja että kyseiset 
olosuhteet esiintyvät erityisesti uusissa jäsenvaltioissa,

M. katsoo, että kaupalliset julkaisut hyödyntävät yhä kasvavassa määrin käyttäjien tuottamaa 
sisältöä, erityisesti audiovisuaalista sisältöä, nimellistä korvausta vastaan, mikä herättää 
mediatyöntekijöiden parissa kysymyksiä epärehellisestä kilpailusta,

N. katsoo, että käyttäjien luoman sisällön lisääntynyt käyttö ja siihen turvautuminen voi 
haitata kansalaisten ja julkisten henkilöiden yksityisyyttä luomalla olosuhteet jatkuvalle 
valvonnalle,

O. katsoo, että weblogit muodostavat kasvavan itseilmaisuun soveltuvan ilmaisukeinon, jota 
sekä mediatyöntekijöiden että yksityishenkilöiden voivat käyttää, ja että weblogien 
sisällön laatijoiden ja niiden julkaisijoiden asemaa, mukaan lukien heidän 
oikeusasemaansa, ei ole määritelty tai selvitetty weblogien lukijoille, mikä aiheuttaa 
epätietoisuutta sisällön puolueettomuuden, luotettavuuden sekä lähdesuojan ja eettisten 
sääntöjen noudattamisen suhteen ja vastuun suhteen mahdollisissa oikeusjutuissa,

P. katsoo, että jäsenvaltioilla on erilaisia käsityksiä julkisista tiedotusvälineistä ja niiden 
rahoituksesta ja että kaupalliset tiedotusvälineet ovat ilmaisseet huolensa epärehellisen 
kilpailun suhteen,

Q. katsoo, että julkisilla tiedotusvälineillä on huomattava markkinaosuus ainoastaan 



PR\712320FI.doc 5/8 PE402.864v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

audiovisuaalisilla ja epälineaarisilla markkina-alueilla ja että EU:n jäsenvaltioiden julkiset 
tiedostusvälineet kärsivät usein sekä riittämättömästä rahoituksesta että poliittisesta 
painostuksesta,

R. katsoo, että julkisilla tiedotusvälineillä on määräävä asema tietyillä markkinoilla sekä 
sisällön laadun että niiden markkinaosuuden osalta,

S. katsoo, että julkiset tiedotusvälineet tarvitsevat tietynsuuruisen ja vakaan 
markkinaosuuden pystyäkseen täyttämään tehtävänsä ja että markkinaosuuden tavoittelua 
ei voida pitää julkisten tiedotusvälineiden tavoitteena,

T. katsoo, että uusia mediakanavia on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja että 
Internetissä toimiville jakelijoille suuntautuvat mainostulot muodostavat uhan painettujen 
mediatuotteiden jakelijoille,

U- katsoo, että asemansa vakiinnuttaneet julkiset tiedotusvälineet ja yksityiset palveluiden 
tarjoajat hallitsevat uutta mediamaisemaa,

V. katsoo, että sanavapauden ja uskonnollisten tai muiden uskomusten väliset konfliktit ovat 
viime aikoina olleet entistä näkyvämmässä asemassa,

W. katsoo, että Euroopan unionin kansalaisten medialukutaito ei ole suotavalla tasolla ja että 
medialukutaidon tarpeellisuutta ei tiedosteta tarpeeksi laajasti,

1. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita säilyttämään tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
takaamaan, että kaikki EU:n kansalaiset voivat seurata vapaita ja moniarvoisia 
tiedotusvälineitä kaikissa jäsenvaltioissa, ja vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
suosittelemaan tarvittaessa parannuksia;

2. suosittelee tältä osin, että EU:n jäsenvaltioissa luotaisiin riippumattomien media-
asiamiesten virkoja;

3. suhtautuu myönteisesti toimiin tiedotusvälineiden vapautta koskevan perussäännön 
luomiseksi ja pyrkii kyseisen perussäännön soveltamiseen koko EU:n alueella;

4. painottaa luotettavia ja puolueettomia indikaattoreita hyödyntävien valvonta- ja 
täytäntöönpano-ohjelmien perustamisen tarvetta tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
takaamiseksi;

5. yhtyy siihen, että tiedotusvälineiden moniarvoisuutta arvioidaan yksittäisten jäsenmaiden 
tasolla;

6. painottaa, että EU:n ja jäsenmaiden viranomaisten on taattava journalistinen ja 
toimituksellinen riippumattomuus tarvittavilla ja erityisillä oikeudellisilla ja sosiaalisilla 
vakuuksilla ja että mediayhtiöiden omistajien on noudatettava parasta käytäntöä 
yksittäisillä markkinoilla;
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7. ehdottaa käyttäjien tuottaman sisällön kaupallista arvoa vastaavien maksujen kehittämistä 
sekä käyttäjien tuottaman sisällön käyttöä kaupallisissa julkaisuissa koskevien eettisten 
sääntöjen ja käyttöehtojen kehittämistä;

8. pitää myönteisenä uusien tiedotusvälineiden mukanaan tuomaa dynaamisuutta ja 
moniarvoisuutta mediamaisemassa ja rohkaisee uusien mediakanavien kuten esimerkiksi 
mobiili-TV:n vastuullista käyttöä;

9. suosittelee weblogien oikeudellisen tai muunlaisen aseman selventämistä ja kehottaa 
weblogien vapaaehtoista luokittelua niiden ammatillisten ja kaupallisten vastuiden sekä 
niiden laatijoiden ja julkaisijoiden etujen ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti; 

10. suosittelee medialukutaidon sisällyttämistä yhdeksään perustaitoon ja tukee 
Eurooppalaisen core curriculumin kehittämistä medialukutaidon osalta;

11. kehottaa mediajakelijoiden omistuksen julkistamista julkaisijoiden tavoitteiden ja 
taustojen ymmärtämiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan EU:n kilpailulain soveltamisen tiedostusvälineissä sekä 
Internetissä ja viestintätekniikan sektorilla, ja edistää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, 
ja kehottaa ryhtymään tarvittaviin ja sopiviin toimiin, jos omistuksen keskittyminen 
haittaa tai heikentää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta;

13. suosittelee, että valtiontukea koskevia sääntöjä sovelletaan siten, että julkiset 
tiedotusvälineet voivat täyttää tehtävänsä dynaamisessa ympäristössä ja että kyseisten 
sääntöjen soveltaminen ei aiheuta epärehellistä kilpailua, joka johtaisi mediamaiseman 
köyhtymiseen;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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EU:n jäsenvaltioiden määrä on melkein kaksinkertaistunut vuoden 2004 alun jälkeen. 
Demokratian ja perusoikeuksien suojelemista koskevien standardien yhdentäminen parhaalla 
mahdollisella tavalla on yksi keskeisimpiä EU:n laajentumisen jälkeisiä haasteita.

Tässä yhteydessä mietintö suhtautuu myönteisesti kaikkiin aloitteisiin, joilla pyritään 
takaamaan demokratia, ja mietintö toteaa myös tiedotusvälineiden muodostavan tehokkaan 
poliittisen vaikutusvälineen, jota ei pidä käsitellä ainoastaan taloudellisin perustein.
Mietintö tunnustaa Euroopan komission päätöksen, jonka mukaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden mittaamisessa käytettävien luotettavien ja puolueettomien indikaattorien 
määrittely on uskottu kolmen eurooppalaisen yliopiston konsortiolle. Mietintö painottaa 
tämän lisäksi myös määriteltyjä indikaattoreja hyödyntävien valvonta- ja täytäntöönpano-
ohjelmien tarvetta. Media-asiamiesten katsotaan kuuluvan kyseisiin tarvittaviin ohjelmiin. 
Mietintö tunnustaa myös julkaisijoiden ja journalistien edustajien meneillään olevat toimet 
tiedotusvälineiden vapautta koskevan perussäännön luomiseksi. Tämän lisäksi mietintö ottaa 
esiin journalistien ja toimittajien sosiaalisten ja oikeudellisten vakuuksien tarpeen. 
Mietintö kannattaa, että monikansallisten yhtiöt soveltavat toimituksellista ja journalistista 
vapautta koskevaa parasta käytäntöä yksittäisissä maissa. Mietintö ilmaisee huolensa 
alhaisista standardeista, joita sovelletaan vuosina 2004 ja 2007 EU:hun liittyneissä 
jäsenvaltioissa.
Uusien tekniikoiden kehittyminen ja hyväksyntä on johtanut uusien mediakanavien ja 
uudenlaisten sisältöjen kehittymiseen. Uusien tiedotusvälineiden kehittyminen on tehnyt 
mediamaisemasta entistä dynaamisemman ja moniarvoisemman; mietintö kannustaa uusien 
mediakanavien vastuullista käyttöä. 
Tässä yhteydessä mietintö muistuttaa, että weblogien laatijoiden ja julkaisijoiden 
määrittelemätön ja ilmoittamaton asema aiheuttaa epätietoisuutta puolueettomuuden, 
luotettavuuden sekä lähdesuojan ja eettisten sääntöjen noudattamisen suhteen sekä vastuun 
suhteen mahdollisissa oikeusjutuissa. 
Mietintö suosittelee weblogien laatijoiden ja julkaisijoiden eri kategorioiden oikeudellisen 
aseman selventämistä ja laatijoiden ja julkaisijoiden etujen ja kiinnostuksen kohteen 
julkistamista sekä weblogien vapaaehtoista luokittelua.

Mietintö panee merkille kasvavan käytännön korvata käyttäjien tuottama sisältö kaupallisissa 
julkaisuissa nimellisillä palkkioilla ja kyseiseen käytäntöön liittyvät yksityisyyttä ja kilpailua 
koskevat ongelmat. Se suosittelee ammattikunnan ulkopuolisten henkilöiden hyvittämistä 
heidän luoman kaupallisen arvon ja eettisten sääntöjen mukaisesti kansalaisten ja julkisten 
henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi.
Mietintö panee merkille painettujen tuotteiden jakelijoita koskevat haasteet, jotka ovat 
seurausta mainostulojen siirtymisestä Internetiin, mutta toteaa, että uutta kaupallista 
mediamaisemaa hallitsevat asemansa vakiinnuttaneet julkiset sekä yksityiset mediasisällön 
tarjoajat. Se myös omaksuu näkökannan, jonka mukaan tiedotusvälineiden omistuksen 
keskittyminen on saavuttamassa sellaisen tason, että tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ei 
enää, etenkään uusissa jäsenvaltioissa, voida taata vapaiden markkinoiden avulla.
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Mietintö tunnustaa, että julkiset tiedotusvälineet tarvitsevat suurehkon ja vakaan 
markkinaosuuden täyttääkseen tehtävänsä, mutta vaatii niitä välttämään epärehellistä kilpailua 
ja markkinaosuuden tavoittelua pelkästään markkinaosuuden kasvattamisen vuoksi. Se 
muistuttaa, että vaikka julkiset tiedotusvälineet ovat tietyillä markkinoilla johtava toimija, 
kärsivät ne yleensä riittämättömästä rahoituksesta ja poliittisesta painostuksesta.
Mietintö tunnustaa lopuksi tarpeen lisätä medialukutaitoa EU:n alueella ja se suosittelee 
medialukutaidon sisällyttämistä yhdeksään perustaitoon ja tukee Eurooppalaisen core 
curriculumin kehittämistä medialukutaidon osalta.
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