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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE, 
KOMISSIOLLE JA EUH:LLE

lähetystoimintaa harjoittavien tiedotusvälineiden käytöstä EU:n diplomatian välineenä
(2013/2187(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Kumppanuuteen 
perustuva EU-viestintä” (COM(2007)0568) ja 3. lokakuuta 2007 annetun komission 
valmisteluasiakirjan ”Ehdotus: toimielintenvälinen sopimus kumppanuuteen perustuvasta 
EU-viestinnästä” (COM(2007)0569),

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ulkoisten toimien 
kulttuuriulottuvuudesta1,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja 
tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa2,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman neuvoston vuosittaisesta 
selvityksestä Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta3,

– ottaa huomioon arabikevättä, Irania, Venäjää, Ukrainaa, Syyriaa ja itäisiä naapureita 
koskevat päätöslauselmansa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 97 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että EU:n tiedotusvälineiden harjoittama lähetystoiminta on tärkeä väline 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, mukaan lukien ilmaisunvapauden, tukemisessa ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, itsenäisen ajattelun ja erilaisten näkemysten 
edistämisessä;

B. ottaa huomioon, että satelliitti- ja radioverkot ja verkkotiedotusvälineet ovat tehokkaita ja 
kustannustehokkaita tapoja saavuttaa kolmansien maiden yleisö;

C. ottaa huomioon, että EU:n tiedotusvälineillä voi olla tärkeä rooli erilaisten kansallisten 
näkemysten selittämisessä ja EU:n politiikkoja koskevan tiedotuksen tarjoamisessa sekä 
EU:ssa ja että sen ulkopuolisissa maissa; 

                                               
1 EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 137.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0453.
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D. toteaa, että demokratiakehitystä ja ihmisoikeuksia kolmansissa maissa edistävä 
lähetystoiminta ei sisälly yksiselitteisesti EU:n joukkoviestintäpolitiikkaan; 

E. toteaa, että EU:n alkurahoitus ”European Radio for Belarus” -radioasemalle ja EU:hun 
liittyvien ohjelmien jatkuva rahoitus ovat hyviä esimerkkejä lähetystoiminnan käytöstä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan välineenä; 

F. toteaa, että EU:lla on oma audiovisuaalisen lähetystoiminnan harjoittaja Euronews, joka 
lähettää ohjelmaa 13 kielellä ja jonka lähetyksiä ymmärtää 53 prosenttia maailman 
väestöstä; toteaa, että kanavan lähetyksiä levitetään 155 maassa 400 miljoonaan 
kotitalouteen ja sen satelliittilähetysten peittoalue on maailmanlaajuinen, minkä lisäksi se 
on kanava, jolla on laajin eurooppalainen yleisö ja laajin muiden kuin arabinkielisten 
uutisten yleisö arabimaissa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa; toteaa, että kanavaa voi 
katsella kaikkialla maailmassa maksuttomasti erilaisten matkaviestintälaitteiden avulla;

G. toteaa, että EU:lla on ollut Euronews-kanavan kanssa vuodesta 2005 lähtien 
palvelusopimus, jonka perusrahoitus on 5 miljoonaa euroa vuodessa ja jonka 
tarkoituksena on tuottaa ja lähettää useita EU-asioita käsitteleviä ohjelmia; toteaa, että 
tämän lisäksi vuonna 2007 allekirjoitettiin arabiankielisiä ja vuonna 2009 farsinkielisiä 
lähetyksiä koskevat palvelusopimukset ja että kummankin sopimuksen rahoitus on 
5 miljoonaa euroa vuodessa ja kesto viisi vuotta;

1. suosittaa neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle, että 

a) ymmärretään lähetystoiminnan merkitys ja käytetään lähetystoimintaa välineenä, jolla 
tiedotetaan EU:n arvoista ja toimintalinjoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla;

b) laaditaan yhtenäinen ja konkreettinen strategia EU:n tiedotusvälineiden 
lähetystoiminnalle EU:n ulkosuhteissa ja edistetään tällä tavoin ilmaisunvapautta ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta sekä vahvistetaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
kolmansissa maissa; tehdään tästä lähetystoimintaa koskevasta strategiasta kiinteä osa 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa;

c) luodaan sekä oikeudellinen että institutionaalinen kehys lähetystoimintaa harjoittaville 
EU:n tiedotusvälineille, jotka

1. toimivat erittäin kilpailuhenkisessä mediaympäristössä – viimeisimmät 
ajankohtaisuutiset ovat välittömästi niiden saatavilla, ne voivat hyödyntää 
uusimman tekniikan etuja ja ovat digitaalisen vallankumouksen eturintamassa – ja 
luovat aitoa ja monipuolista sisältöä;

2. ovat riippumattomia kaikesta hallitusten, yritysten tai osakkaiden vaikutuksesta, 
noudattavat lähetystoimintaa koskevaa peruskirjaa ja varmistavat uutisoinnin 
paikkansapitävyyden ja objektiivisuuden, välittävät tasapainoisen ja kattavan 
kuvan EU:n nykyisten jäsenvaltioiden ja itse EU:n moninaisuudesta sekä 
noudattavat journalisteja koskevia sääntöjä painottaen erityisesti toimenpiteitä, 
joilla taataan journalistinen riippumattomuus, paikkansapitävyys ja tasapaino; 
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3. pystyvät ja ovat halukkaita tarjoamaan foorumin yhteiskunnallisesti ja/tai 
poliittisesti tärkeitä asioita koskevalle mielipiteiden vaihdolle ja keskustelulle ja 
johtavat ja muokkaavat tällä tavoin keskustelua Euroopan näkökulmasta, 
laajentavat kirjeenvaihtajiensa verkostoa ja stimuloivat yleisön kiinnostusta;

4. käyttävät erilaisia uutisten ja mielipideohjelmien lähetysmenetelmiä, muun 
muassa televisiota, radiota, sosiaalista mediaa ja mobiiliympäristöä, 
varmistaakseen näin, että lähetykset saavuttavat mahdollisimman laajan yleisön 
EU:n ulkopuolella;

5. kouluttavat aktiivisesti uusia johtavia toimittajia EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa 
maissa; 

d) todetaan, että laajan kansallisten lähetystoiminnan harjoittajien verkostonsa ja laajan 
näkyvyysalueensa ansiosta Euronews-kanavalla voi olla tärkeä rooli 
mediaympäristössä ja Euroopan unionia koskevan keskustelun muokkaamisessa ja 
edistämisessä; tunnustetaan kuitenkin, että tämän tärkeän roolin saavuttaakseen 
Euronews-kanavan olisi

1. uudistettava työskentelytapojaan ja lähestymistapaansa edellä mainittujen 
kriteerien mukaisesti;

2. siirrettävä lähetystoimintansa päätoimipaikka Brysseliin, jotta se olisi välittömässä 
yhteydessä päätöksentekijöihin ja voisi seurata EU:n päätöksentekoprosesseja 
mahdollisimman tarkasti;

3. investoitava toimittajiensa kouluttamiseen Eurooppa-asioissa, myös EU:ta ja 
Euroopan neuvostoa koskevissa asioissa;

4. edistettävä ulkopuolisten toimittajien koulutusmahdollisuuksia;

5. vahvistettava toimituksellista riippumattomuuttaan ollakseen uskottavampi EU:n 
politiikan objektiivisessa ja puolueettomassa valvonnassa;

e) ohjataan EU:n hankerahoitusta niille lähetystoiminnan harjoittajille, jotka 
kunnioittavat ja noudattavat työssään journalistista riippumattomuutta, 
paikkansapitävyyttä ja tasapainoa koskevia korkeimpia vaatimuksia ja edistävät EU:n 
arvoja, ja otetaan huomioon, että lisärahoituksen myöntämisen ehtona on oltava 
suorituksen arviointi, joka tehdään mitattavissa olevien kriteerien perusteella;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle ja tiedoksi jäsenvaltioille.


