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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset sähköiset ja painetut tiedotusvälineet 
ovat yksi demokratian perustekijöistä, ja panee merkille useiden tiedonlähteiden 
merkityksen todelliselle tiedotusvälineiden vapaudelle ja moniarvoisuudelle; korostaa, että 
on yhteisen edun mukaista ylläpitää ja parantaa vapaita ja riippumattomia 
tiedotusvälineitä kaikkialla Euroopassa;

2. panee merkille vapaiden ja riippumattomien tiedotusvälineiden ja vapaan tiedonvälityksen 
ratkaisevan aseman epädemokraattisissa hallinnoissa tapahtuvissa demokraattisissa 
muutoksissa, kuten äskettäiset arabikevään tapahtumat osoittivat; kehottaa komissiota 
seuraamaan tarkasti tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta liittymisneuvotteluja 
käyvissä maissa ja kiinnittämään riittävästi huomiota vapaiden tiedotusvälineiden 
asemaan demokratian edistämisessä kaikkialla maailmassa; korostaa tässä yhteydessä 
eurooppalaisen demokratiarahaston merkitystä (Euroopan parlamentin suositus 
neuvostolle 29. maaliskuuta 2012 järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston 
mahdollista perustamista varten1);

3. muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt jäsenvaltioille 
positiivisen velvoitteen varmistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuus ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 10 artiklan perusteella, joka 
sisältää samankaltaisia määräyksiä kuin unionin säännöstöön kuuluvan perusoikeuskirjan 
11 artikla;

4. toteaa, että yhä useampi toimittaja työskentelee epävarmoissa työsuhteissa ilman yleisten 
työmarkkinoiden tarjoamaa sosiaaliturvaa;

5. pyrkii takaamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja laadukkaamman unionia 
koskevan julkisen keskustelun ja uutisoinnin varmistamalla puitteet, joissa laadukas 
journalismi voi selviytyä, ja pyytää näin ollen komissiota laatimaan uusia journalismin 
rahoitusmalleja ja korostaa, että toimituksellista vapautta on kunnioitettava;

6. painottaa, että komission olisi varmistettava, että jäsenvaltiot takaavat omassa maassaan 
perusoikeuskirjan tosiasiallisen soveltamisen, joka ilmenee tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutena, tiedonsaannin tasa-arvoisuutena ja puolueettomana suhtautumisena 
lehdistön riippumattomuuteen;

7. painottaa, että moniarvoinen mediaympäristö on olennaisen tärkeä hyvin toimivalle 
demokraattiselle järjestelmälle, koska kansalaisten osallistuminen julkiseen keskusteluun 
ja mahdollisuus käyttää digitaalisessa muodossa olevaa tietoa riippuvat audiovisuaalialan 
ja painettujen lehtien elinvoimaisuudesta ja kilpailukyvystä;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2012)0113.



PE483.722v02-00 4/7 AD\905675FI.doc

FI

8. toteaa, että Kööpenhaminan arviointiperusteiden mukaan maiden, jotka haluavat liittyä 
Euroopan unioniin, on noudatettava unionin säännöstöä, joka sisältää perusoikeuskirjan ja 
erityisesti sen 11 artiklan, jossa vaaditaan kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta; huomauttaa kuitenkin, että vaikka myös nykyisiä jäsenvaltioita vaaditaan 
noudattamaan perusoikeuskirjaa, ei ole olemassa järjestelmää sen varmistamiseksi, että 
näin tapahtuu;

9. korostaa sellaisen aidosti tasapainoisen eurooppalaisen kaksoisjärjestelmän 
perustavanlaatuista asemaa, jossa yksityiset ja julkiset tiedotusvälineet suorittavat omat 
tehtävänsä poliittisesta ja taloudellisesta paineesta riippumattomina ja edistävät 
demokratiaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä sananvapautta;

10. toteaa, että mediaympäristön ja viestintätekniikan muutokset ovat määritelleet uudelleen 
tiedonvaihdon pelikentän; toteaa, että uudet tekniikat ovat luoneet uusia mahdollisuuksia 
sananvapauden käyttöön ja itsensä ilmaisemiseen, joilla voi olla keskeinen asema 
ihmisoikeuksien, demokraattisen osallistumisen, vastuullisuuden, avoimuuden ja 
taloudellisen kehityksen edistämisessä; toteaa, että rajoittamatonta itsensä ilmaisemisen 
mahdollisuutta voidaan myös käyttää väärin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
loukkaamiseen; korostaa siksi eettisten sääntöjen ja sellaisten toimien merkitystä, joilla 
torjutaan vihaan, väkivaltaan tai terrorismiin yllyttämistä; toteaa kuitenkin, että pelkkä 
tällaisten uusien viestintäfoorumien olemassaolo ei takaa sananvapautta ja 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta itsessään eikä vähennä hallitusten vastuullisuutta tässä 
yhteydessä; painottaa, että digitaaliset maanpäälliset lähetysjärjestelmät edistävät 
mielipiteiden moninaisuutta, koska niillä pystytään erityisesti välittämään monimuotoista, 
paikallista ja alueellista tietoa suoraan alhaisilla kuluttajahinnoilla;

11. korostaa, että on kiinnitettävä riittävästi huomiota tiedotusvälineiden omistajuuden 
keskittymiseen jäsenvaltioissa; korostaa kuitenkin, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden käsitettä ei voida rajata tähän asiaan, vaan siihen sisältyvät myös 
sensuurin kieltäminen, lähteiden ja paljastusten tekijöiden suojelu, poliittisten toimijoiden 
ja markkinavoimien harjoittamaan painostukseen liittyvät kysymykset, avoimuus,
toimittajien työolosuhteet, tiedotusvälineiden valvontaviranomaiset, kulttuurien 
moninaisuus, uusien tekniikoiden kehittäminen, rajoittamaton tiedonsaanti ja viestintä, 
sensuroimaton Internetiin pääsy ja digitaalinen kuilu;

12. vahvistaa tietoverkon neutraaliuden periaatteen, jonka tarkoitus on varmistaa, että Internet 
edustaa jatkossakin vapaata ja avointa tekniikkaa, joka edistää demokraattista viestintää;

13. kehottaa jäsenvaltioita olemaan määrätietoisempia arvioidessaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuteen, tiedotusvälineiden vapauteen ja yleiseen ilmaisunvapauteen 
kohdistuvia uhkia ja puuttumaan niiden lähteisiin; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä purkamaan liian voimakkaat tiedotusvälineiden keskittymät, jotka kuuluvat 
niiden oikeudenkäyttövaltaan;

14. painottaa, että toimittajien lähdesuoja on taattava ehdottomasti ja tehokkaasti kaikkien 
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä;

15. korostaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava toimittajien ja toimituksellinen 
riippumattomuus asianmukaisilla ja tarkoilla oikeudellisilla takeilla, ja korostaa 
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toimituksellisen ohjeistuksen merkitystä, jotta voidaan estää omistajia, osakkaita, 
hallituksia ja ulkoisia sidosryhmiä puuttumasta uutisten sisältöön; korostaa tässä 
yhteydessä, että lähetetyn sisällön toimituksellinen itsenäisyys ja riippumattomuus valtion 
harjoittamasta tiedotusvälineiden valvonnasta ja valtion osallistumisesta ovat keskeisiä 
vapaalle ja monimuotoiselle mediaympäristölle;

16. pahoittelee, ettei komissio ole edennyt kolmanteen vaiheeseen kolmivaiheisessa 
prosessissaan, jolla se käsittelee tiedotusvälineiden keskittymiseen unionissa liittyviä 
ongelmia; kehottaa tältä osin komissiota julkaisemaan välittömästi tiedonannon 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n jäsenvaltioissa;

17. kehottaa komissiota kiireesti harkitsemaan ehdotuksen antamista järjestelystä, jolla taataan 
mediayhtiöille ja toimittajille lähteiden luottamuksellisuus;

18. huomauttaa, että multimediayhteiskunnassa, jossa kaupallispainotteisten 
maailmanlaajuisten markkinatoimijoiden määrä on kasvanut, vahvat julkiset 
tiedotusvälineet ovat olennaisen tärkeitä moniarvoisen mediaympäristön takaamiseksi ja 
ilmaisunvapauden turvaamiseksi ja edistämiseksi niin kauan kuin ne voivat pysyä riittävän 
etäällä valtiovallan vaikutuspiiristä;

19. muistuttaa, että nykyinen talouskriisi vaarantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja on 
johtanut sananvapauteen ja sensuuriin liittyviin ongelmiin, jotka ovat vaikuttaneet 
julkisiin tiedotusvälineisiin useissa jäsenvaltioissa;

20. suhtautuu myönteisesti sen riippumattoman tutkimuksen tuloksiin, joka tehtiin komission 
pyynnöstä EU:n tiedotusvälineiden moniarvoisuuden mittaamisen indikaattoreiden 
määrittämisestä, ja kannustaa komissiota hyödyntämään täysimittaisesti tiedotusvälineiden 
seurantavälinettä, jossa sovelletaan laajaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden käsitettä ja 
jonka avulla voidaan tunnistaa mahdolliset tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen 
kohdistuvat uhkat jäsenvaltioissa, ja esittämään suosituksia näihin uhkiin puuttumiseksi;

21. palauttaa mieliin 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän tulevaisuus"1, jossa painotetaan 
julkisten tiedotusvälineiden tärkeää yhteiskunnallista roolia; korostaa tässä yhteydessä 
tasapainoisen lähestymistavan tärkeyttä julkisten ja yksityisten lähetystoiminnan 
harjoittajien välillä, jotta voidaan suojella tiedotusvälineiden kilpailua, tiedonsaantia ja 
mielipiteiden moninaisuutta;

22. muistuttaa Euroopan neuvoston suosituksista ja julistuksista, jotka kaikki EU:n 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja joiden perusteella on laadittu eurooppalaiset normit 
ilmaisunvapaudelle, lehdistönvapaudelle, tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle sekä 
julkisten tiedotusvälineiden riippumattomuudelle, organisoinnille, tehtävälle ja 
rahoitukselle; muistuttaa jäsenvaltioita niiden sitoutumisesta näiden eurooppalaisten 
normien noudattamiseen ja suosittaa, että jäsenvaltiot tarjoavat julkisille tiedotusvälineille 
asianmukaisen, oikeasuhteisen ja vakaan rahoituksen, jotta julkiset tiedotusvälineet voivat 
suorittaa tehtävänsä, niiden yhteiskunnallinen, koulutuksellinen, kulttuurinen ja 
demokraattinen tehtävä mukaan lukien, taata poliittisen ja taloudellisen 

                                               
1 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 50.
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riippumattomuuden, sopeutua digitaaliseen muutokseen sekä olla luomassa osallistavaa 
tieto- ja osaamisyhteiskuntaa sellaisten edustavien ja korkealaatuisten tiedotusvälineiden 
avulla, jotka ovat kaikkien saatavilla;

23. painottaa, että yhä useampi toimittaja työskentelee epävarmoissa työsuhteissa ilman 
sosiaaliturvaa, ja korostaa, että viestintäalan ammattilaisten työolosuhteita on 
parannettava;

24. painottaa viestintäalan yritysten yhteiskunnallisia vastuita, koska niillä on huomattavaa 
ideologista ja poliittista vaikutusvaltaa; painottaa, että tiedotusvälineiden uutisoinnin on 
noudatettava johdonmukaisesti toimittajien eettisiä sääntöjä, objektiivinen uutisointi 
mukaan lukien;

25. painottaa riippumattomien kansallisten viestintäalan sääntelyelinten keskeistä roolia 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden turvaamisessa ja jäsenvaltioiden tiedotusvälineiden 
objektiivisuuden, puolueettomuuden ja vastuullisuuden takaamisessa; kehottaa 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä kansallisten tiedotusvälineiden sääntelyelinten 
välillä eurooppalaisten mediahallinnon viranomaisten yhteistyöelimen (European Platform 
of Regulatory Authorities, EPRA) avulla ja lisäämään kansallisiin 
lähetystoimintajärjestelmiinsä liittyvien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

26. korostaa, että yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien omistajuutta koskevissa asioissa 
on tärkeää avoimuus, joka on taattava kaikissa jäsenvaltioissa, ja kehottaa komissiota 
valvomaan ja tukemaan tähän tähtäävää kehitystä;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään komission medialukutaitoa koskevan 
toimintalinjan puitteissa riittävästi huomiota mediakasvatuksen merkitykseen, sillä sen on 
annettava kansalaisille taidot tulkita kriittisesti yhä kasvavaa tietomäärää ja kyky seuloa 
sitä.
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