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Tarkistus 1
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön, Euroopan neuvoston 
ministerikomitean ja parlamentaarisen 
yleiskokouksen julistukset, suositukset ja 
päätöslauselmat ja Venetsian komission ja 
ihmisoikeusvaltuutetun sananvapautta, 
tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta koskevat 
asiakirjat,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 2
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 
N:o 29 jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta,

Or. en

Tarkistus 3
Renate Weber
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi)*,

– ottaa huomioon audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 10. maaliskuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/13/EU 
(audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva 
direktiivi)1 ja komission ensimmäisen 
raportin direktiivin soveltamisesta1a,
1a COM(2012)0203 lopullinen, 4.5.2012.

Or. en

Tarkistus 4
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission pyynnöstä 
toteutetun riippumattoman tutkimuksen, 
jossa määritellään indikaattoreita 
sisältävä Media Monitoring Tool -väline
tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen 
kohdistuvien uhkien esille tuomiseksi,

Or. en

Tarkistus 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon eurooppalaisen 
julistuksen lehdistönvapaudesta1a,
1a 

http://www.pressfreedom.eu/en/index.php

Or. en

Tarkistus 6
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001-2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001–2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, 
25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: 
kaksoisjärjestelmän tulevaisuus"7a ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
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antamansa päätöslauselman8,
7a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0438.

Or. en

Tarkistus 7
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001-2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001–2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7,
25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: 
kaksoisjärjestelmän tulevaisuus" ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

Or. en
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Tarkistus 8
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001-2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001–2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, 
25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: 
kaksoisjärjestelmän tulevaisuus" ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

Or. en

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001-2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
keskittymisestä 20. marraskuuta 2002 
antamansa päätöslauselman2, 
perusoikeuksien tilasta Euroopan 
unionissa (2002) 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman3, aiheesta 
"Televisio ilman rajoja" 4. syyskuuta 2003 
antamansa päätöslauselman4, "televisio 
ilman rajoja" -direktiivin 89/552/ETY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan 
soveltamisesta vuosina 2001–2002
6. syyskuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman5, EU:ssa ja varsinkin 
Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja 
tiedonvälityksen perusoikeuksien 
rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 
2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman6, tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa 25. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman7, 
25. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman "Julkinen 
yleisradiotoiminta digitaaliaikana: 
kaksoisjärjestelmän tulevaisuus" ja 
tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman8,

Or. en

Tarkistus 10
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta koskevan European 
Initiative for Media Pluralism -aloitteen, 
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jonka Euroopan komissio on ottanut 
huomioon ja jonka tarkoituksena on 
suojata tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta siten, että 
yhdenmukaistetaan osittain 
tiedotusvälineiden omistajuutta ja 
avoimuutta, poliittisiin viranomaisiin 
nähden syntyviä eturistiriitoja sekä 
tiedotusvälineiden valvontaviranomaisten 
riippumattomuutta koskevia kansallisia 
sääntöjä,

Or. en

Tarkistus 11
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 
jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta8a,
8a Pöytäkirja jäsenvaltioiden julkisen 
palvelun yleisradiotoiminnasta (EUVL C 
83, 30.3.2010, s. 312), niin sanottu 
Amsterdamin pöytäkirja.

Or. en

Tarkistus 12
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin1

johdanto-osan 8 ja 94 kappaleen, joiden 
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mukaan jäsenvaltioiden on tarpeen estää 
toimenpiteet, jotka saattavat edistää 
määräävän aseman syntymistä, rajoittaa 
moniarvoisuutta ja mahdollistaa se, että 
riippumattomat sääntelyelimet pystyvät 
suorittamaan tehtävänsä puolueettomasti 
ja avoimesti,
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä 
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten 
mediapalvelujen tarjoamista koskevien 
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskeva direktiivi).

Or. en

Tarkistus 13
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 
jäsenvaltioiden julkisen palvelun 
yleisradiotoiminnasta,

Or. en

Tarkistus 14
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Etyjin ja erityisesti sen – ottaa huomioon Etyjin ja erityisesti sen 
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mediavaltuutetun tekemän 
tiedotusvälineiden vapautta koskevan työn 
ja asiaa koskevat raportit,

mediavaltuutetun tekemän 
tiedotusvälineiden vapautta koskevan työn,
asiaa koskevat raportit ja 
videopuheenvuoron, joka pidettiin 
6. marraskuuta 2012 tiedotusvälineiden 
vapaudesta järjestetyssä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan 
kuulemistilaisuudessa,

Or. en

Tarkistus 15
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon riippumattoman 
tutkimuksen "The indicators for media 
pluralism in the Member States - Towards 
a risk-based approach", jonka 
toteuttamisesta komissio esitti pyynnön 
vuonna 2007 ja joka julkaistiin 
vuonna 2009; tutkimuksen laatijoina ovat 
K.U.Leuven – ICRI, Jönköping 
International Business School - MMTC, 
Central European University - CMCS ja 
Ernst & Young Consultancy Belgium,

Or. en

Tarkistus 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon parhaillaan 
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toteutettavan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta koskevan 
kansalaisaloitteen "European Initiative 
for Media Pluralism"1,
1 www.mediainitiative.eu

Or. en

Tarkistus 17
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
mietinnön "Julkinen yleisradiotoiminta 
digitaaliaikana: kaksoisjärjestelmän 
tulevaisuus" (2010/2028(INI)),

Or. en

Tarkistus 18
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
mietinnön tiedotusvälineiden 
keskittymisestä ja moniarvoisuudesta 
Euroopan unionissa (2007/2253(INI)),

Or. en

Tarkistus 19
Georgios Papanikolaou
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Α. katsoo, että tiedotusvälineillä on 
keskeinen merkitys "julkisena 
vahtikoirana" demokratiassa, koska niiden 
ansiosta kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan saada tietoa, valvoa ja arvioida 
vallankäyttäjien ja vallanpitäjien toimia ja 
päätöksiä etenkin vaaleihin liittyvien 
kuulemisten yhteydessä;

Α. katsoo, että tiedotusvälineillä on 
keskeinen merkitys "julkisena 
vahtikoirana" demokratiassa, koska niiden 
ansiosta kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan saada tietoa, valvoa ja arvioida 
vallankäyttäjien ja vallanpitäjien toimia ja 
päätöksiä etenkin vaaleihin liittyvien 
kuulemisten yhteydessä; katsoo lisäksi, 
että tiedotusvälineet voivat määritellä 
osittain, mitä julkisessa keskustelussa 
käsitellään ja käyttää valtaansa tietojen 
saatavuuden vartijoina, joten ne pystyvät 
muokkaamaan yleistä mielipidettä;

Or. el

Tarkistus 20
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että tiedotusvälineillä on 
keskeinen merkitys "julkisena 
vahtikoirana" demokratiassa, koska 
niiden ansiosta kansalaiset voivat käyttää 
oikeuttaan saada tietoa, valvoa ja arvioida 
vallankäyttäjien ja vallanpitäjien toimia ja 
päätöksiä etenkin vaaleihin liittyvien 
kuulemisten yhteydessä;

A. katsoo, että tiedotusvälineet hoitavat 
"julkisen vahtikoiran" tehtävää 
demokratiassa, koska ne antavat tietoa 
kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 21
Marco Scurria
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että vapaat ja riippumattomat 
tiedotusvälineet ja vapaa tiedonvaihto 
ovat keskeisessä asemassa sen 
demokraattisen muutoksen kannalta, joka 
on meneillään muissa kuin 
demokraattisissa hallintojärjestelmissä, 
kuten arabikevät hiljattain osoitti, ja 
kehottaa komissiota valvomaan tiiviisti 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta liittymisneuvotteluja 
käyvissä valtioissa sekä kiinnittämään 
riittävästi huomiota vapaiden 
tiedotusvälineiden merkitykseen 
edistettäessä demokratiaa kaikkialla 
maailmassa; korostaa tältä osin 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 22
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että tiedotusvälineiden vapaus 
muodostaa perussopimuksissa suojeltujen 
arvojen, kuten demokratian, 
moniarvoisuuden ja vähemmistöjen 
oikeuksien kunnioittamisen kulmakiven, 
ja katsoo, että tätä edeltäneet vaiheet –
niin sanottu "lehdistön vapaus" – ovat 
pohjustaneet demokraattisten ajatuksien 
edistymistä ja eurooppalaisten ihanteiden 
kehittymistä historian aikana;

Or. en
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Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että toimittajien olisi oltava 
vapaita omistajien, johtajien, hallituksien 
ja taloudellisten rajoitteiden 
aiheuttamasta paineesta;

Or. en

Tarkistus 24
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että julkisen itseilmaisun 
vapauden on osoitettu edistävän 
demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta 
taaten samanaikaisesti sen olemassaolon 
ja selviytymisen;

Or. en

Tarkistus 25
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A c. katsoo, että autonominen ja vakaa 
julkinen ilmapiiri, joka perustuu 
riippumattomiin ja moniarvoisiin 
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tiedotusvälineisiin, luo välttämättömän 
ympäristön, jossa edistetään 
kansalaisyhteiskunnan yhteisiä 
vapauksia, kuten kokoontumisen ja 
yhdistymisen vapautta, sekä yksilöiden 
vapauksia, kuten oikeutta 
ilmaisunvapauteen ja tiedonsaantiin;

Or. en

Tarkistus 26
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A d. katsoo, että tiedotusvälineiden vapaus 
ja moniarvoisuus sekä journalismin 
riippumattomuus ovat keskeisiä 
edellytyksiä tiedotusvälineiden toiminnan 
kannalta kaikkialla unionissa ja erityisesti 
yhteismarkkinoilla; tiedotusvälineiden 
vapauteen ja moniarvoisuuteen sekä 
journalismin riippumattomuuteen 
kohdistuvat rajoitukset kohdistuvat näin 
ollen myös ilmaisunvapauteen ja 
taloudelliseen vapauteen;

Or. en

Tarkistus 27
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A e. katsoo, että tiedotustoiminta on 
luonnostaan maantieteellisiä rajoja 
ylittävää – kun otetaan erityisesti 
huomioon viime vuosikymmeninä 
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tapahtuneet tekniset muutokset – ja että se 
on keskeisessä asemassa tiedotettaessa 
muissa valtioissa asuville kansallisille 
yhteisöille ja tarjoaa välineitä, joiden 
avulla on mahdollista edistää keskinäistä 
tietämystä ja ymmärrystä yli rajojen ja 
valtioiden; katsoo, että muiden 
tiedotusvälineiden lisäksi myös 
verkkotiedotusvälineet ovat omaksuneet 
maailmanlaajuisen luonteen, mistä 
erityisesti tietoa kuluttavan yleisön 
odotukset ja tarpeet ovat nyt riippuvaisia;

Or. en

Tarkistus 28
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata vain 
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden nojalla 
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa kansalaisille yleisesti 
kiinnostavista tapahtumista ja päätöksistä;

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata vain 
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden nojalla 
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa kansalaisille yleisesti 
kiinnostavista tapahtumista ja päätöksistä
ja minkä ansiosta kaikilla yhteiskunnan 
jäsenillä on oikeus ilmaista 
näkemyksensä demokraattisesti ja 
rauhanomaisesti;

Or. en

Tarkistus 29
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata vain 
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden nojalla 
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa kansalaisille yleisesti 
kiinnostavista tapahtumista ja päätöksistä;

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata vain 
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden nojalla 
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa tasapuolisesti ja neutraalisti 
kansalaisille yleisesti kiinnostavista 
tapahtumista ja päätöksistä;

Or. en

Tarkistus 30
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata vain
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden nojalla
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa kansalaisille yleisesti 
kiinnostavista tapahtumista ja päätöksistä;

B. katsoo, että kansalaisten perusoikeuksiin 
kuuluvat sananvapaus ja tiedonvälityksen 
vapaus voidaan taata myös
tiedotusvälineiden vapaudella ja 
moniarvoisuudella, joiden yhteydessä
toimittajat ja tiedotusvälineet voivat 
käyttää oikeuttaan ja velvollisuuttaan 
tiedottaa kansalaisille puolueettomasti ja 
objektiivisesti yleisesti kiinnostavista 
asianmukaisista tapahtumista ja 
päätöksistä;

Or. en

Tarkistus 31
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, 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;

Or. en

Tarkistus 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että mediaympäristön ja 
viestintätekniikan muutokset ovat 
määritelleet uudelleen tiedonvaihdon 
pelikentän ja tavan, jolla ihmisille 
tiedotetaan ja yleistä mielipidettä 
muokataan;

Or. en

Tarkistus 33
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että unionin laajuinen 
julkinen alue, joka perustuu 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
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moniarvoisuuden jatkuvaan ja 
keskeytymättömään kunnioittamiseen, on 
ratkaisevan tärkeä unionin 
yhdentymisprosessin kannalta 
perussopimuksissa suojeltujen arvojen 
mukaisesti sekä unionin toimielimien 
vastuuvelvollisuuden ja eurooppalaisen 
demokratian kehityksen kannalta –
esimerkiksi Euroopan parlamentin 
vaaleihin liittyen;

Or. en

Tarkistus 34
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että tiedotusvälineiden vireä, 
kilpailukykyinen ja moniarvoinen 
(audiovisuaalinen ja kirjallinen) 
toimintaympäristö kannustaa kansalaisia 
osallistumaan julkiseen keskusteluun, 
mikä on olennaisen tärkeää 
asianmukaisesti toimivan demokraattisen 
järjestelmän kannalta;

Or. en

Tarkistus 35
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että kansalaisjärjestöjen, 
tiedotusvälineiden vapautta valvovien 
järjestöjen, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
taholta samoin kuin Euroopan parlamentin 

C. katsoo, että kansalaisjärjestöjen, 
tiedotusvälineiden vapautta valvovien 
järjestöjen, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
taholta samoin kuin Euroopan parlamentin 
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tutkimuksissa ja päätöslauselmissa on 
raportoitu hallitusten, myös Euroopan 
unionin alueen hallitusten, 
tiedotusvälineille aiheuttamista uhkista ja 
varoitettu niistä11;

tutkimuksissa ja päätöslauselmissa on 
raportoitu hallitusten, myös Euroopan 
unionin alueen hallitusten, vapaille ja 
riippumattomille tiedotusvälineille 
aiheuttamista uhkista ja varoitettu niistä11;

Or. en

Tarkistus 36
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että kansalaisjärjestöjen, 
tiedotusvälineiden vapautta valvovien 
järjestöjen, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
taholta samoin kuin Euroopan parlamentin 
tutkimuksissa ja päätöslauselmissa on 
raportoitu hallitusten, myös Euroopan 
unionin alueen hallitusten, 
tiedotusvälineille aiheuttamista uhkista ja 
varoitettu niistä11;

C. katsoo, että kansalaisjärjestöjen, 
tiedotusvälineiden vapautta valvovien 
järjestöjen, Euroopan neuvoston ja Etyjin 
taholta samoin kuin Euroopan parlamentin 
tutkimuksissa ja päätöslauselmissa on 
raportoitu hallitusten, myös joidenkin 
Euroopan unionin alueen hallitusten, 
tiedotusvälineille aiheuttamista uhkista ja 
varoitettu niistä11;

Or. en

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että Euroopan unioni on 
sitoutunut suojelemaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta olennaisena osana 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettua tiedonsaantia ja 
sananvapautta koskeva oikeutta;

E. katsoo, että Euroopan unioni on 
sitoutunut suojelemaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta olennaisena osana 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettua, aktiivisen 
kansalaisuuden ja osallistavan 
demokratian kannalta tärkeää 
virstanpylvästä eli tiedonsaantia ja 
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sananvapautta koskevaa oikeutta;

Or. en

Tarkistus 38
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että Euroopan unioni on 
sitoutunut suojelemaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta olennaisena osana 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
11 artiklassa vahvistettua tiedonsaantia ja 
sananvapautta koskeva oikeutta;

E. katsoo, että Euroopan unioni on 
sitoutunut suojelemaan ja edistämään 
tiedotusvälineiden moniarvoisuutta 
olennaisena osana Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 11 artiklassa vahvistettua 
tiedonsaantia ja sananvapautta koskevaa
oikeutta;

Or. en

Tarkistus 39
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että tiedotusvälineiden vapaus 
on Kööpenhaminan kriteereihin 
perustuva arviointikriteeri, jota 
sovelletaan ehdokasvaltioiden liittymiseen 
EU:hun, ja yksi periaatteista, joita EU 
edistää ulkopolitiikassaan; katsoo myös, 
että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi näin 
ollen toimittava sisäisinä esimerkkeinä 
varmistaen siten uskottavuuden ja 
johdonmukaisuuden; 

Or. en
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Tarkistus 40
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että parlamentti on toistuvasti 
ilmaissut huolensa tiedotusvälineiden 
vapaudesta, moniarvoisuudesta ja 
keskittymisestä ja vaatinut komissiota 
ryhtymään asianmukaisiin toimiin ja 
mahdollisesti ehdottamaan asiaa koskevaa 
lainsäädäntöaloitetta;

F. katsoo, että parlamentti on toistuvasti 
ilmaissut huolensa tiedotusvälineiden 
vapaudesta, moniarvoisuudesta ja 
keskittymisestä ja vaatinut komissiota
perussopimuksien vartijana ryhtymään 
asianmukaisiin toimiin ja mahdollisesti 
ehdottamaan asiaa koskevaa 
lainsäädäntöaloitetta;

Or. en

Tarkistus 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että komissio esitti 
16. tammikuuta 2007 kolmivaiheisen 
suunnitelman, johon kuuluvat komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja median 
moniarvoisuudesta, viestinten 
moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa 
käsittelevä riippumaton selvitys ja siihen 
liittyvät indikaattorit, joiden avulla 
viestinten moniarvoisuutta EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2007) voidaan 
arvioida, ja komission tiedonanto median 
moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2008), minkä 
jälkeen on julkinen kuuleminen12;

G. katsoo, että komissio esitti 
16. tammikuuta 2007 kolmivaiheisen 
suunnitelman, johon kuuluvat komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja median 
moniarvoisuudesta, viestinten 
moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa 
käsittelevä riippumaton selvitys ja siihen 
liittyvät indikaattorit, joiden avulla 
viestinten moniarvoisuutta ja mahdollisten 
riskien tunnistamista EU:n jäsenvaltioissa 
(vuonna 2007) voidaan arvioida, ja 
komission tiedonanto median 
moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2008), minkä 
jälkeen on julkinen kuuleminen12;

Or. en
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Tarkistus 42
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että komissio esitti 
16. tammikuuta 2007 kolmivaiheisen 
suunnitelman, johon kuuluvat komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja median 
moniarvoisuudesta, viestinten 
moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa 
käsittelevä riippumaton selvitys ja siihen 
liittyvät indikaattorit, joiden avulla 
viestinten moniarvoisuutta EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2007) voidaan 
arvioida, ja komission tiedonanto median 
moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2008), minkä 
jälkeen on julkinen kuuleminen12;

G. katsoo, että komissio esitti 
16. tammikuuta 2007 kolmivaiheisen 
suunnitelman, johon kuuluvat komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja median 
moniarvoisuudesta, viestinten 
moniarvoisuutta EU:n jäsenvaltioissa 
käsittelevä riippumaton selvitys ja siihen 
liittyvät indikaattorit, joiden avulla 
viestinten moniarvoisuutta EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2007) voidaan 
arvioida, ja komission tiedonanto median 
moniarvoisuuden indikaattoreista EU:n 
jäsenvaltioissa (vuonna 2008), minkä 
jälkeen on julkinen kuuleminen12; toteaa, 
että riippumattomassa tutkimuksessa 
kehitettyä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta koskevaa välinettä ei 
ollut vielä pantu täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 43
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että komissio ei jatkanut tätä 
suunnitelmaa, koska tiedonantoa ei 
julkistettu eikä julkista kuulemista koskaan 
käynnistetty;

H. katsoo, että komissio ei valitettavasti 
jatkanut tätä suunnitelmaa, koska 
tiedonantoa ei julkistettu eikä julkista 
kuulemista koskaan käynnistetty;

Or. en
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Tarkistus 44
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä perusoikeuskirjasta on 
tullut sitova; katsoo, että perusoikeuskirja 
on ensimmäinen kansainvälinen asiakirja, 
jossa todetaan, että "tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan" 
(11 artiklan 2 kohta); katsoo, että 
perussopimukset antavat Euroopan 
unionille tehtävän ja valtuudet varmistaa, 
että perusoikeuksia Euroopan unionissa 
suojellaan, erityisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 ja 7 artiklan 
perusteella;

I. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon myötä perusoikeuskirjasta on 
tullut sitova; katsoo, että perusoikeuskirja 
on ensimmäinen kansainvälinen asiakirja, 
jossa todetaan, että "tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta kunnioitetaan" 
(11 artiklan 2 kohta); katsoo, että 
perussopimukset antavat Euroopan 
unionille tehtävän ja valtuudet varmistaa, 
että kaikkia perusoikeuksia Euroopan 
unionissa suojellaan, erityisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 7 artiklan 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 45
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa, sekä taata kansalaisille 
tasapuolinen ja yhtäläinen mahdollisuus 
tutustua eri tietolähteisiin ja siten 
toisistaan eroaviin kantoihin ja 
mielipiteisiin; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla vahvistetun 



PE500.572v01-00 26/116 AM\919861FI.doc

FI

toimivaltansa mukaisesti puututtava asiaan 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti EU:n 
demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että niillä on 
lisäksi velvollisuus kunnioittaa ja suojella 
yksityis- ja perhe-elämää, koteja ja 
viestintää sekä kansalaisten henkilötietoja 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan 
mukaisesti; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 47
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
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velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava 
asiaan EU:n demokratian ja 
moninaisuuden ja kansalaisten 
oikeuksien suojelemiseksi;

velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa;

Or. pl

Tarkistus 48
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus suojella mielipiteenvapautta, 
sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

J. katsoo, että jäsenvaltioilla on 
velvollisuus jatkuvasti edistää ja suojella 
mielipiteenvapautta, sananvapautta, 
tiedonvälityksen vapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta, koska nämä 
periaatteet on taattu myös niiden 
perustuslaeissa; katsoo, että mikäli nämä 
vapaudet ovat vakavassa vaarassa tai niitä 
ei jossakin jäsenvaltiossa kunnioiteta, 
Euroopan unionin on perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan nojalla puututtava asiaan 
EU:n demokratian ja moninaisuuden ja 
kansalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

Or. sl

Tarkistus 49
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että EU:lla on toimivaltaa 
sellaisilla viestintään liittyvillä aloilla kuin 
sisämarkkinat, audiovisuaalipolitiikka, 
kilpailu, televiestintä, valtiontuet, julkisen 
palvelun velvoitteet ja perusoikeudet; ottaa 
huomioon, että parlamentti on todennut, 
että tämän perusteella olisi määritettävä 
olennaiset vähimmäisehdot, joilla voidaan 
varmistaa ja taata tiedonvälityksen vapaus 
ja tiedotusvälineiden riittävä 
moniarvoisuus ja tiedotusvälineiden 
riippumaton hallinnointi sekä edistää 
niitä13; katsoo, että komissio on antanut 
Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tehtäväksi suorittaa 
analyysin EU:n toimivallan laajuudesta 
tiedotusvälineiden vapauden alalla;

K. katsoo, että EU:lla on toimivaltaa 
sellaisilla viestintään liittyvillä aloilla kuin 
sisämarkkinat, audiovisuaalipolitiikka, 
kilpailu, mukaan lukien valtiontuet, 
televiestintä ja perusoikeudet; ottaa 
huomioon, että parlamentti on todennut, 
että tämän perusteella olisi määritettävä 
olennaiset vähimmäisehdot, joilla voidaan 
varmistaa ja taata tiedonvälityksen vapaus 
ja tiedotusvälineiden riittävä 
moniarvoisuus ja tiedotusvälineiden 
riippumaton hallinnointi sekä edistää 
niitä13; katsoo, että komissio on antanut 
Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tehtäväksi suorittaa 
analyysin EU:n toimivallan laajuudesta 
tiedotusvälineiden vapauden alalla;

Or. en

Tarkistus 50
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön 
rekrytoinnin, moniarvoisuuden, tiedon 
neutraaliuden ja laadun, esillepääsyn ja 
rahoituksen suhteen;

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden politiikasta ja 
pääomasta, epävarman työllisyyden, 
moniarvoisuuden, tiedon neutraaliuden ja 
laadun, esillepääsyn ja pysyvän rahoituksen 
suhteen;

Or. sl
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Tarkistus 51
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön 
rekrytoinnin, moniarvoisuuden, tiedon 
neutraaliuden ja laadun, esillepääsyn ja 
rahoituksen suhteen;

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet ja paineet, joita sopimaton 
poliittinen ja taloudellinen vaikuttaminen
aiheuttavat tiedotusvälineille ja julkisille 
yleisradioyhtiöille erityisesti 
toimituksellisen riippumattomuuden, 
henkilöstön rekrytoinnin, 
moniarvoisuuden, tiedon neutraaliuden ja 
laadun, esillepääsyn ja rahoituksen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 52
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön
rekrytoinnin, moniarvoisuuden, tiedon 
neutraaliuden ja laadun, esillepääsyn ja 
rahoituksen suhteen;

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat tiedotusvälineille ja 
erityisesti julkisille yleisradioyhtiöille 
toimituksellisen riippumattomuuden, 
henkilöstön rekrytoinnin, 
moniarvoisuuden, tiedon neutraaliuden ja 
laadun, esillepääsyn ja rahoituksen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 53
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön 
rekrytoinnin, moniarvoisuuden, tiedon 
neutraaliuden ja laadun, esillepääsyn ja 
rahoituksen suhteen;

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille ja 
yksityisille tiedotusvälineille
toimituksellisen riippumattomuuden, 
henkilöstön rekrytoinnin, 
moniarvoisuuden, tiedon neutraaliuden ja 
laadun, esillepääsyn ja rahoituksen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 54
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön 
rekrytoinnin, moniarvoisuuden, tiedon 
neutraaliuden ja laadun, esillepääsyn ja 
rahoituksen suhteen;

L. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
haasteet, joita sopimaton poliittinen ja 
taloudellinen vaikuttaminen sekä 
talouskriisi aiheuttavat julkisille 
yleisradioyhtiöille toimituksellisen 
riippumattomuuden, henkilöstön 
rekrytoinnin, itsesensuurin, 
moniarvoisuuden, tiedon neutraaliuden ja 
laadun, esillepääsyn ja rahoituksen 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 55
Marian-Jean Marinescu
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. katsoo, että huolenaiheita synnyttävät 
toimittajien korkea työttömyys unionissa 
ja se, että suuri osa heistä työskentelee 
freelance-toimittajina, joihin vaikuttavat 
työpaikkojen rajoitettu pysyvyys, vähäinen 
tuki ja huomattava epävarmuus;

Or. en

Tarkistus 56
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että yksityisiä tiedotusvälineitä 
koskee lisääntyvä sekä kansallinen että 
rajatylittävä keskittyminen, jolloin media-
alan ryhmittymät levittävät tuotteitaan eri 
maihin ja lisäävät EU:n sisäisiä 
mediainvestointeja, ja Euroopan 
ulkopuoliset investoijat ja tiedotusvälineet 
käyttävät lisääntyvää vaikutusvaltaansa 
Euroopassa;

M. katsoo, että tiedotusvälineitä koskee 
lisääntyvä sekä kansallinen että 
rajatylittävä keskittyminen, jolloin media-
alan ryhmittymät levittävät tuotteitaan eri 
maihin ja lisäävät EU:n sisäisiä 
mediainvestointeja, ja Euroopan 
ulkopuoliset investoijat ja tiedotusvälineet 
käyttävät lisääntyvää vaikutusvaltaansa 
Euroopassa, mikä johtaa tiedotuksen 
monopolisoitumiseen ja vähentää 
mielipiteiden moniarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 57
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että yksityisiä tiedotusvälineitä 
koskee lisääntyvä sekä kansallinen että 
rajatylittävä keskittyminen, jolloin media-
alan ryhmittymät levittävät tuotteitaan eri 
maihin ja lisäävät EU:n sisäisiä 
mediainvestointeja, ja Euroopan 
ulkopuoliset investoijat ja tiedotusvälineet 
käyttävät lisääntyvää vaikutusvaltaansa 
Euroopassa;

M. katsoo, että yksityisiä tiedotusvälineitä 
koskee lisääntyvä sekä kansallinen että 
rajatylittävä keskittyminen, jolloin media-
alan ryhmittymät levittävät tuotteitaan eri 
maihin ja lisäävät EU:n sisäisiä 
mediainvestointeja, ja Euroopan 
ulkopuoliset investoijat ja tiedotusvälineet 
käyttävät lisääntyvää vaikutusvaltaansa 
Euroopassa; katsoo, että joidenkin 
yksityisten tiedotusvälineiden 
rahoituslähteisiin liittyy tiettyjä 
huolenaiheita, myös Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 58
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että tiedotusvälineiden 
vapaus aiheuttaa huolta Puolassa, missä 
yli 2,25 miljoonaa Puolan kansalaista on 
allekirjoittanut vetoomuksen, jossa 
vaaditaan, että katoliselle TV-ohjelma 
Trwamille myönnetään kanavapaikka, ja 
protestoidaan puolalaisten 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
rajoittamista vastaan; katsoo, että yli 
60:ssä Puolan kaupungissa on järjestetty 
useita tuhansien ihmisten 
protestimarsseja;

Or. pl

Tarkistus 59
Tanja Fajon
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että nykyinen talouskriisi 
vaarantaa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja on johtanut 
ongelmiin – kuten sananvapauteen ja 
sensuuriin kohdistuviin uhkiin, lukuisien 
tiedotusvälineiden taloudelliseen 
romahtamiseen ja työntekijöiden 
irtisanomisiin –, jotka ovat vaikuttaneet 
julkisiin tiedotusvälineisiin useissa 
jäsenvaltioissa; katsoo, että säästötoimet, 
joilla vähennetään julkisten 
tiedotusvälineiden julkista rahoitusta, 
uhkaavat niiden vapautta ja 
olemassaoloa;

Or. sl

Tarkistus 60
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että suuri yleisö on unionissa 
ilmaissut lukuisien tutkimuksien, 
mielipidemittauksien ja julkisten 
aloitteiden välityksellä suhtautuvansa 
huolestuneesti tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden 
heikentymiseen ja vaatinut toistuvasti 
EU:ta toteuttamaan toimia 
tiedotusvälineiden vapauden 
suojelemiseksi ja voimakkaan, 
riippumattoman ja moniarvoisen 
mediaympäristön kehittämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 61
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että uutiskierron 
nopeutuminen on aiheuttanut toimittajien 
keskuudessa vakavaa piittaamattomuutta, 
kuten journalististen lähteiden valvomisen 
ja niiden huolellisen tarkistamisen 
laiminlyömisen;

Or. en

Tarkistus 62
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. katsoo, että digitaalisen ympäristön 
kehittyminen voi olla keskeisessä 
asemassa pyrittäessä takaamaan unionin 
kansalaisten pääsy sähköiseen tietoon;

Or. en

Tarkistus 63
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. katsoo, että mediakentällä tapahtuu 
perustavanlaatuisia muutoksia ja että 
erityisesti näinä talouskriisin aikoina yhä 
suurempi osa toimittajista työskentelee 
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epävarmoissa työsuhteissa ja ilman 
sosiaaliturvaa, verrattuna 
työmarkkinoiden normeihin, ja joutuu 
kohtaamaan muita vastaavanlaisia, 
journalismin tulevaisuuteen kohdistuvia 
haasteita;

Or. sl

Tarkistus 64
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M b. toteaa, että Euroopan parlamentille 
on toimitettu vetoomuksia, jotka koskevat 
kansalaisten samoja huolenaiheita ja 
pyyntöjä ja joissa unionin toimielimiä, 
erityisesti parlamenttia, vaaditaan 
toteuttamaan toimia;

Or. en

Tarkistus 65
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M c. katsoo, että internetin, 
henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn ja 
matkatietotekniikan viime aikoina 
aiheuttamat tekniset muutokset ovat 
perinpohjaisesti mullistaneet 
tiedonkäsittelyyn liittyvää 
infrastruktuuria, tavoilla, jotka ovat 
vaikuttaneet perinteisempiä 
tiedotusvälineitä koskevaan 
liiketoimintamalliin ja erityisesti sen 
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riippuvuuteen mainosmarkkinoista, millä 
on vaarannettu sellaisten yksittäisten 
tiedotusvälineiden selviytyminen, jotka 
vastaavat tärkeästä kansalaisuuteen 
liittyvästä ja demokraattisesta roolista; 
katsoo, että julkisten viranomaisten on 
niin jäsenvaltioissa kuin unionissa 
kehitettävä välineitä, joiden avulla 
voidaan tämän siirtymäkauden aikana 
auttaa varmistamaan riippumattomien 
tiedotusvälineiden edistämien arvojen ja 
hoitamien tehtävien säilyminen, 
riippumatta siitä, millaisella teknisellä 
alustalla ne nyt tai tulevaisuudessa 
toimivat; kehottaa tältä osin komissiota 
toteuttamaan tutkimuksen siitä, miten 
tekniset muutokset vaikuttavat 
tiedotusvälineiden liiketoimintamalliin ja 
sen seurauksiin tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 66
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M d. katsoo, että viimeaikaisen 
talouskriisin vuoksi yksittäisten 
tiedotusvälineiden ongelmat ovat 
kärjistyneet ja mediaympäristö on 
haavoittuvan asemansa korostumisen 
lisäksi altistunut taloudellisille tai 
poliittisille paineille toimittajien rooliin 
liittyvän epävarmuuden vuoksi; näillä 
ilmiöillä on ollut erityisiä seurauksia 
sellaisten journalististen lajityyppien 
kannalta, joista aiheutuu enemmän 
kustannuksia tai joiden kehittäminen 
kestää kauemmin, kuten tutkiva 
journalismi, reportaasit ja kansainvälisten 
ja eurooppalaisten kirjeenvaihtajien 
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lähettäminen; katsoo, että mainitut 
journalismin tyypit ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta taataan julkisten ja 
poliittisten viranomaisten asettaminen 
vastuuseen ja vastuuvelvollisuus, tehdään 
loppu taloudellisen ja toimielimiin 
liittyvän vallan väärinkäytöstä ja 
varmistetaan rikollisen toiminnan 
paljastaminen ja sen johdosta syytteeseen 
asettaminen yhteiskunnallisella, 
ympäristöön liittyvällä tai 
humanitaarisella alalla; kehottaa 
komissiota toteuttamaan tutkimuksen 
kriisin ja työsuhteiden epävarmuuden 
vaikutuksista toimittajayhteisöön, jotta 
olisi mahdollista analysoida ja yrittää 
korjata vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
tiedotusvälineiden vapauteen ja 
moniarvoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 67
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M e. katsoo, että tekniset muutokset, 
itsenäisen toimittajan ammattia 
harjoittavien ammattilaisten 
monimuotoinen joukko ja monenlaisten 
valmiuksien omaksuminen, joita laadun 
hankkiminen ja tuottaminen nykyään 
edellyttävät, tarjoavat myös tilaisuuksia 
luoda uusia, eri alustojen rajat ylittäviä ja 
kansainvälisiä journalismin alan 
yrityksiä, joita voidaan tukea sekä 
julkisen että markkinaperusteisen 
politiikan avulla;

Or. en
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Tarkistus 68
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia, ja julkisten 
yleisradioyhtiöiden taloudellista kiristystä 
poliittisista syistä, kuten vaihtoehtoisten 
valtion omistamien radio- ja TV-yhtiöiden 
perustamista poliittisista syistä, sekä 
kehittämään mekanismeja, joilla näitä 
uhkia voidaan ehkäistä;

Or. sl

Tarkistus 69
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
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sensurointia, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

sensurointia, sekä kehittämään tai 
tukemaan mekanismeja, joilla näitä uhkia 
voidaan ehkäistä;

Or. en

Tarkistus 70
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

1. koska julkiset tiedotusvälineet ovat 
tiettyjen poliittisten ryhmien vaikutuksen 
ja painostuksen alaisia tai edistävät 
yksityisiä poliittisia etuja, vaatii 
jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

Or. en

Tarkistus 71
Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 

1. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan unionia 
noudattamaan, suojelemaan ja edistämään 
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perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

perusoikeuksiin kuuluvaa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta sekä 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta ja siksi välttämään 
tiedotusvälineiden vapautta uhkaavia 
toimia, kuten aiheetonta ja poliittista 
vaikuttamista tiedotusvälineisiin ja niihin 
kohdistuvaa puoluesidonnaista valvontaa ja 
sensurointia tai joukkotiedotusvälineiden 
vapauden ja riippumattomuuden 
rajoittamista tai laitonta estämistä 
esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien 
perustelujen avulla, sekä kehittämään 
mekanismeja, joilla näitä uhkia voidaan 
ehkäistä;

Or. ro

Tarkistus 72
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja mahdollisimman 
laajan yhteisymmärryksen yli poliittisen ja 
sosiaalisen kirjon sekä jatkuvuuden, sen 
sijaan, että ne perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

Or. nl
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Tarkistus 73
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää; toteaa, että kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi laadittava luettelo 
kriteereistä, joiden perusteella valtiollisten 
tiedotusvälineiden johtajat tai 
hallintoneuvostot nimitetään, 
riippumattomuutta, rehellisyyttä, 
kokemusta ja ammattimaisuutta koskevia 
periaatteita noudattaen;

Or. en

Tarkistus 74
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 

2. vaatii jäsenvaltioita suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
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hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden ja 
riippumattomuuden edustaen koko 
poliittista ja sosiaalista kirjoa, sen sijaan, 
että ne perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 75
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
palkitsemisjärjestelmää;

Or. en
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Tarkistus 76
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii jäsenvaltioita suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön takuita, 
joilla varmistetaan viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelimien riippumattomuus 
hallituksen, parlamentin enemmistön tai 
jonkin muun yhteiskuntaryhmän 
poliittisesta vaikutusvallasta;

Or. en

Tarkistus 77
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 

2. vaatii suunnittelemaan julkisten 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
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avoimet, perustuvat ansioihin ja
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 78
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii jäsenvaltioita suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden,
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
oikeudellisen varmuuden, sen sijaan, että 
ne perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. vaatii suunnittelemaan 
tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja yhteisymmärryksen 
yli poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

2. vaatii suunnittelemaan oikeudellisesti 
sitovia EU:n vähimmäisnormeja, joilla 
vahvistetaan tiedotusvälineiden johtajien, 
hallintoneuvostojen viestintäneuvostojen ja 
sääntelyelinten valinnan ja nimittämisen 
menettelyt ja mekanismit siten, että ne ovat 
avoimet, perustuvat ansioihin ja 
kiistattomaan kokemukseen, takaavat 
ammattimaisuuden, rehellisyyden, 
riippumattomuuden ja – julkisen 
yleisradiotoiminnan hallinnoinnin 
kohdalla – yhteisymmärryksen yli 
poliittisen ja sosiaalisen kirjon sekä 
jatkuvuuden, sen sijaan, että ne 
perustuisivat poliittisiin tai 
puoluesidonnaisiin kriteereihin osana 
vaalien tuloksiin tai vallassaolijoiden 
tahtoon sidoksissa olevaa 
suosimisjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 80
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus on tiedotusvälineiden 
vapauden olennainen osa varmistettaessa, 
että tiedotusvälineet ovat monipuolisia, 
turvaavat erilaisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimijoiden (muun muassa 
valtiovallasta riippumattomien järjestöjen, 
muiden kansalaisjärjestöjen, jne.), 
mielipiteiden ja näkemysten esiinpääsyn ja 

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus on tiedotusvälineiden 
vapauden olennainen osa varmistettaessa, 
että tiedotusvälineet ovat monipuolisia, 
turvaavat erilaisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimijoiden (muun muassa 
valtiovallasta riippumattomien järjestöjen, 
muiden kansalaisjärjestöjen, jne.), 
mielipiteiden ja näkemysten esiinpääsyn ja 
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tarjoavat monia erilaisia näkemyksiä; tarjoavat monia erilaisia näkemyksiä; 
korostaa, että on tärkeää käyttää oikeutta 
puheenvapauteen ilman minkäänlaista 
syrjintää ja yhdenvertaiseen ja 
yhtäläiseen kohteluun perustuen;

Or. en

Tarkistus 81
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus on tiedotusvälineiden 
vapauden olennainen osa varmistettaessa, 
että tiedotusvälineet ovat monipuolisia, 
turvaavat erilaisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimijoiden (muun muassa 
valtiovallasta riippumattomien järjestöjen, 
muiden kansalaisjärjestöjen, jne.), 
mielipiteiden ja näkemysten esiinpääsyn ja 
tarjoavat monia erilaisia näkemyksiä;

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus on tiedotusvälineiden 
vapauden olennainen osa varmistettaessa, 
että tiedotusvälineet ovat monipuolisia, 
turvaavat erilaisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimijoiden (muun muassa 
valtiovallasta riippumattomien järjestöjen, 
muiden kansalaisjärjestöjen, jne.), 
mielipiteiden ja näkemysten esiinpääsyn ja 
tarjoavat monia erilaisia näkemyksiä; 
katsoo, että monipuolisen ja objektiivisen 
tiedon välittäminen kansalaisille on 
ratkaisevaa demokraattisen julkisen 
mielipiteen luomisen ja ylläpitämisen 
kannalta; nykyisten säädösten lisäksi 
pitäisi harkita – tasapainoisen 
tiedonvälityksen vaatimus (ja oikeus 
vastineeseen) huomioon ottaen – sitä, 
miten voidaan vahvistaa muita 
yhteiseurooppalaisia vähimmäissäädöksiä 
ja tehdä niiden täytäntöönpanosta 
pakollista verkkosisällön kohdalla;

Or. hu

Tarkistus 82
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus on tiedotusvälineiden 
vapauden olennainen osa varmistettaessa, 
että tiedotusvälineet ovat monipuolisia, 
turvaavat erilaisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten toimijoiden (muun muassa 
valtiovallasta riippumattomien järjestöjen, 
muiden kansalaisjärjestöjen, jne.), 
mielipiteiden ja näkemysten esiinpääsyn ja 
tarjoavat monia erilaisia näkemyksiä;

3. korostaa, että tiedotusvälineiden 
moniarvoisuus ja journalistinen ja 
toimituksellinen riippumattomuus ovat
tiedotusvälineiden vapauden olennaisia 
osia varmistettaessa, että tiedotusvälineet 
ovat monipuolisia, turvaavat erilaisten 
yhteiskunnallisten ja poliittisten 
toimijoiden (muun muassa valtiovallasta 
riippumattomien järjestöjen, muiden 
kansalaisjärjestöjen, jne.), mielipiteiden ja 
näkemysten esiinpääsyn ja tarjoavat monia 
erilaisia näkemyksiä;

Or. en

Tarkistus 83
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että tiedotusvälineiden 
omistajuuden keskittyminen vaarantaa 
moniarvoisuuden ja kulttuurisen 
monimuotoisuuden sekä johtaa 
tiedotusvälineiden sisällön 
yhdenmukaistumiseen; vaatii komissiota 
säilyttämään tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja takaamaan, että 
kaikki EU:n kansalaiset voivat seurata 
vapaita ja moniarvoisia tiedotusvälineitä 
kaikissa jäsenvaltioissa, ja vaatii 
jäsenvaltioita suosittelemaan tarvittaessa 
parannuksia;

Or. en
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Tarkistus 84
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että monien aluehallintojen tai 
jäsenvaltioiden alueille jakaantuneille 
kulttuurisille yhteisöille taataan pääsy 
tiedotusvälineisiin heidän omalla 
kielellään ja ettei tätä estetä poliittisin 
päätöksin;

Or. en

Tarkistus 85
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 а. muistuttaa, että Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan 
jäsenvaltioiden on taattava 
tiedotusvälineiden moniarvoisuus 
Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 
10 artiklan nojalla; kyseisen 
yleissopimuksen 10 artikla sisältää 
samankaltaisia määräyksiä kuin unionin 
säännöstöön kuuluvan perusoikeuskirjan 
11 artikla;

Or. bg

Tarkistus 86
Kinga Gál
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä; 
katsoo, että vapaa markkinoille pääsy 
johtaa kaupallisten tiedotusvälineiden 
lukumäärän nopeaan kasvuun, niin että 
näitä toimijoita varten on ehkä 
vahvistettava lisävaatimuksia, kun otetaan 
huomioon kansalaisten mahdollisuus 
saada käyttöönsä arvoja ylläpitävää ja 
arvoja luovaa sisältöä;

Or. hu

Tarkistus 87
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa;
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
erilaisille yleisöille laadukasta, tarkkaa ja 
luotettavaa tietoa, joka on riippumatonta 
politiikan ja pääoman harjoittamasta 
painostuksesta; korostaa, että yksityisillä 
tiedotusvälineillä on tiedonvälityksen 
suhteen vastaavat, etenkin institutionaaliset 
ja poliittiset velvollisuudet erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yms. 



PE500.572v01-00 50/116 AM\919861FI.doc

FI

yhteydessä;

Or. sl

Tarkistus 88
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä; 
kehottaa jäsenvaltioita vapauttamaan 
riippumattomat, muuta ohjelmaa kuin 
viihdettä tarjoavat tiedotusvälineet 
arvonlisäverosta ja ottamaan käyttöön 
lisäveron / korotetun veron pornografista 
sisältöä tarjoaville tiedotusvälineille;

Or. bg

Tarkistus 89
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
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korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

painottaa, että on tärkeää, että mainitulla 
julkisella palvelulla ei edistetä yksityisiä 
etuja eivätkä jäsenvaltioiden politiikan 
alan tai kolmansien valtioiden poliittisten 
ryhmien edustajat vaikuta siihen millään 
tavoin; korostaa, että yksityisillä 
tiedotusvälineillä on tiedonvälityksen 
suhteen vastaavat, etenkin institutionaaliset 
ja poliittiset velvollisuudet erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yms. 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 90
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä eli kansalaisten 
tarpeiden täyttämisestä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 91
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
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rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
painottaa tarvetta taata kansallisten 
uutistoimistojen ammatillinen 
riippumattomuus; kehottaa kieltämään 
sellaisten menettelyjen ja menetelmien 
noudattamisen, jotka saattavat johtaa 
uutismonopolien syntymiseen; korostaa, 
että yksityisillä tiedotusvälineillä on 
tiedonvälityksen suhteen vastaavat, etenkin 
institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 92
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. korostaa sellaisen aidosti tasapainoisen 
kaksitahoisen eurooppalaisen 
järjestelmän perustavaa roolia, jossa 
yksityiset ja julkiset tiedotusvälineet 
suorittavat omat tehtävänsä; muistuttaa 
kansalaisten valtion kautta rahoittamien 
julkisten tiedotusvälineiden tärkeästä 
tehtävästä ja niiden institutionaalisista 
velvollisuuksista tuottaa laadukasta, 
tarkkaa ja luotettavaa tietoa; korostaa, että 
yksityisillä tiedotusvälineillä on 
tiedonvälityksen suhteen vastaavat, etenkin 
institutionaalista ja poliittista tietoa 
koskevat velvollisuudet, kuten vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 93
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa;
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa,
etenkin institutionaalista ja poliittista 
tietoa erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 94
Csaba Sógor

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa; 
korostaa, että yksityisillä tiedotusvälineillä 
on tiedonvälityksen suhteen vastaavat, 
etenkin institutionaaliset ja poliittiset 
velvollisuudet erityisesti vaalien ja 
kansanäänestysten yms. yhteydessä;

4. muistuttaa kansalaisten valtion kautta 
rahoittamien julkisten tiedotusvälineiden 
tärkeästä tehtävästä ja niiden 
institutionaalisista velvollisuuksista tuottaa 
laadukasta, tarkkaa ja luotettavaa tietoa 
sekä antaa tilaa kapea-alaisille sektoreille, 
joita yksityiset tiedotusvälineet eivät pidä 
tuottavina; korostaa, että yksityisillä 
tiedotusvälineillä on tiedonvälityksen 
suhteen vastaavat, etenkin institutionaaliset 
ja poliittiset velvollisuudet erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yms. 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 95
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että jatkuvat 
itsesääntelyaloitteet ja muut kuin 
lainsäädäntöaloitteet, mikäli ne ovat 
riippumattomia, puolueettomia ja 
avoimia, ovat tärkeässä asemassa 
varmistettaessa tiedotusvälineiden 
vapaus; kehottaa komissiota toteuttamaan 
toimia, jotta varmistetaan 
tiedotusvälineiden ja komission 
sääntelyvirastojen riippumattomuus sekä 
valtioon (myös unionissa) että 
vaikutusvaltaisiin kaupallisiin etuihin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 96
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa, että perussopimuksien 
liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 29 
lausutaan, että jäsenvaltioiden julkinen 
yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen 
yhteiskunnan demokraattisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
tarpeisiin samoin kuin tarpeeseen turvata 
viestinnän moniarvoisuus, ja todetaan 
näin ollen, että jäsenvaltiot voivat 
rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa, 
siinä määrin kuin rahoitus myönnetään 
yleisradioyritykselle kunkin jäsenvaltion 
antaman, määrittelemän ja järjestämän 
julkisen palvelun tehtävän täyttämiseksi, 
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ja siinä määrin kuin rahoitus ei vaikuta 
unionin kauppa- ja kilpailuolosuhteisiin 
sellaisessa laajuudessa, että se olisi 
yleisen edun vastaista;

Or. en

Tarkistus 97
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa julkisten 
tiedotusvälineiden erityisestä ja selkeästi 
erottuvasta roolista, kuten Amsterdamin 
pöytäkirjassa jäsenvaltioiden julkisesta 
yleisradiotoiminnasta lausutaan; julkinen 
yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen 
yhteiskunnan demokraattisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
tarpeisiin samoin kuin tarpeeseen turvata 
viestinnän moniarvoisuus;

Or. en

Tarkistus 98
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa julkisten 
tiedotusvälineiden erityisestä ja selkeästi 
erottuvasta roolista, kuten Amsterdamin 
pöytäkirjassa jäsenvaltioiden julkisesta 
yleisradiotoiminnasta lausutaan; julkinen 
yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen 
yhteiskunnan demokraattisiin, 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
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tarpeisiin samoin kuin tarpeeseen turvata 
viestinnän moniarvoisuus;

Or. en

Tarkistus 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa asianmukaisen, 
oikeasuhteisen ja vakaan rahoituksen 
merkitystä, jotta julkiset tiedotusvälineet 
voivat taata poliittisen ja taloudellisen 
riippumattomuuden ja suorittaa 
tehtävänsä, niiden yhteiskunnallinen, 
koulutuksellinen, kulttuurinen ja 
demokraattinen tehtävä mukaan lukien, 
ja jotta ne voivat sopeutua digitaaliseen 
muutokseen sekä olla luomassa 
osallistavaa tieto- ja osaamisyhteiskuntaa 
sellaisten edustavien ja korkealaatuisten 
tiedotusvälineiden avulla, jotka ovat 
kaikkien saatavilla;

Or. en

Tarkistus 100
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. katsoo, että työsuhteiden pysyvyys 
sekä vastuullinen ja eettinen journalismi, 
joka perustuu toimittajien 
käytännesääntöihin, ovat tarpeellisia 
edellytyksiä laadukkaan tutkivan 
journalismin ylläpitämisen kannalta, ja 
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nämä tiedotusvälineiden markkinoilla 
työskentelemiseen liittyvät seikat olisi 
jälleen asetettava toimittajien ulottuville; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan tätä toimea;

Or. en

Tarkistus 101
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. korostaa useissa jäsenvaltioissa 
havaittua huolestuttavaa suuntausta, 
jonka mukaan talousarvioihin tehdään 
laajamittaisia leikkauksia tai rajoitetaan 
julkisten tiedotusvälineiden toimintaa, 
mikä heikentää niiden kykyä täyttää 
tehtävänsä; vaatii jäsenvaltioita 
torjumaan suuntausta ja takaamaan 
julkisten tiedotusvälineiden 
asianmukaisen, kestävän ja 
ennakoitavissa olevan rahoituksen;

Or. en

Tarkistus 102
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. korostaa useissa jäsenvaltioissa 
havaittua huolestuttavaa suuntausta, 
jonka mukaan talousarvioihin tehdään 
tarpeettomia laajamittaisia leikkauksia tai 
rajoitetaan julkisten tiedotusvälineiden 
toimintaa, mikä heikentää niiden kykyä 
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täyttää tehtävänsä; vaatii jäsenvaltioita 
torjumaan suuntausta ja takaamaan 
niiden vakaan ja kestävän rahoituksen;

Or. en

Tarkistus 103
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, ettei toimenpiteitä, joilla 
tiettyjen tiedotusvälineiden markkinoille 
pääsyä säännellään lähetystoiminnan
lisenssi- ja lupamenettelyjen avulla, tai 
sääntöjä, jotka koskevat valtion, 
kansallisen ja sotilaallisen turvallisuuden 
sekä yleisen järjestyksen suojelua, eikä 
sääntöjä, jotka koskevat siveellisyyttä ja 
lasten suojelua, saa käyttää väärin siten, 
että tiedotusvälineisiin kohdistetaan 
poliittista tai puoluesidonnaista valvontaa 
ja sensurointia tai estetään kansalaisia 
käyttämästä perusoikeuttaan saada tietoja 
asioista, joilla on yleishyödyllistä 
merkitystä; varoittaa, ettei tiettyjen etu- ja 
painostusryhmien, taloudellisten 
toimijoiden tai uskonnollisten ryhmien 
vaikutus saa uhata tiedotusvälineitä;

5. korostaa, ettei toimenpiteitä, joilla 
tiettyjen tiedotusvälineiden markkinoille 
pääsyä säännellään lähetystoiminnan 
lisenssi- ja lupamenettelyjen avulla, tai 
sääntöjä, jotka koskevat valtion, 
kansallisen ja sotilaallisen turvallisuuden 
sekä yleisen järjestyksen suojelua, eikä 
sääntöjä, jotka koskevat siveellisyyttä ja 
lasten suojelua, saa käyttää väärin siten, 
että tiedotusvälineisiin kohdistetaan 
poliittista tai puoluesidonnaista valvontaa 
ja sensurointia tai estetään kansalaisia 
käyttämästä perusoikeuttaan saada tietoja 
asioista, joilla on yleishyödyllistä 
merkitystä; toteaa, että tältä osin olisi 
varmistettava asianmukainen tasapaino;
varoittaa, ettei tiettyjen etu- ja 
painostusryhmien, taloudellisten 
toimijoiden tai uskonnollisten ryhmien 
vaikutus saa uhata tiedotusvälineitä;

Or. en

Tarkistus 104
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)



AM\919861FI.doc 59/116 PE500.572v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että on kiinnitettävä 
riittävästi huomiota tiedotusvälineiden 
omistajuuden keskittymiseen 
jäsenvaltioissa; korostaa kuitenkin, että 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
käsitettä ei voida rajata tähän 
kysymykseen, koska siihen sisältyvät myös 
sensuurin kieltäminen, lähteiden ja 
paljastusten tekijöiden suojelu, poliittisten 
toimijoiden ja markkinavoimien 
harjoittamaan painostukseen liittyvät 
kysymykset, avoimuus, toimittajien 
työolot, tiedotusvälineiden 
valvontaviranomaiset, kulttuurien 
moninaisuus, uuden tekniikan 
kehittäminen, rajoittamaton tiedonsaanti 
ja viestintä, sensuroimaton internetiin 
pääsy ja digitaalinen kuilu;

Or. en

Tarkistus 105
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. muistuttaa, että on tärkeää 
mukauttaa asetuksen soveltamisalaa 
kunkin tiedotusvälineen 
erityisluonteeseen; korostaa, että on 
tärkeää perustaa tiedotusvälineiden 
itsesääntelyelimiä, kuten 
valituslautakuntia ja oikeusasiamiehiä; 
kehottaa komissiota valvomaan, 
voidaanko jollakin jäsenvaltioissa 
hyväksytyllä säännöksellä rajoittaa 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
mahdollistaa kaikentasoisten 
hallinnonalojen puuttuminen 
tiedotusvälineiden toimintaan;
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Or. en

Tarkistus 106
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; 
korostaa, että sellaisten yrityksien, jotka 
voivat tehdä julkisia hankintasopimuksia, 
omistamien lehdistökonsernien 
olemassaolo uhkaa tiedotusvälineiden 
riippumattomuutta, ja vaatii sääntöjä, 
joilla varmistetaan, että eturistiriidat 
ratkaistaan asianmukaisesti; korostaa, että 
mainonta ja sponsorointi voivat aiheuttaa 
sekaantumista tiedotusvälineiden 
toimitukselliseen linjaan;

Or. en

Tarkistus 107
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii jäsenvaltioita 
varmistamaan kilpailun siten, että ne 
puuttuvat määrääviin asemiin ja ehkäisevät 
ne sekä takaavat uusien osallistujien 
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osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

pääsyn markkinoille; vaatii sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että eturistiriidat ratkaistaan 
asianmukaisesti; korostaa, että mainonta ja 
sponsorointi voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

Or. pl

Tarkistus 108
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään sellaisten 
toimivaltaansa kuuluvien toimenpiteiden 
hyväksymistä, joilla puututaan liialliseen 
tiedotusvälineiden keskittymiseen, ja
varmistamaan kilpailun siten, että ne 
puuttuvat määrääviin asemiin ja ehkäisevät 
ne sekä takaavat uusien osallistujien 
pääsyn markkinoille; vaatii sääntöjä, joilla 
varmistetaan, että eturistiriidat ratkaistaan 
asianmukaisesti; korostaa, että mainonta ja 
sponsorointi voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

Or. sl

Tarkistus 109
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; kehottaa 
komissiota laatimaan 
vaikutuksenarvioinnin jokaisesta 
kilpailualaa koskevasta säännöksestä ja 
siitä, miten ne vaikuttavat 
tiedotusvälineiden asemaan; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti;
tuomitsee sen, että mainonta ja 
sponsorointi voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan; kehottaa komissiota valvomaan ja 
jäsenvaltioita takaamaan, että valtio ja 
valtionyritykset eivät pyri mainontaa 
koskevalla politiikallaan vaikuttamaan 
tiedonvälityksen vapauteen, 
sananvapauteen eivätkä 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 110
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
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eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan; muistuttaa tiedotusvälineiden 
rahoituksen avoimuuden sekä 
mainontaan ja sponsorointiin liittyviä 
rahoitusnäkökulmia koskevien selkeiden 
sääntöjen merkityksestä;

Or. en

Tarkistus 111
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä, ja että tässä 
tarkoituksessa pitäisi kansalaisten 
informoimiseksi luoda pakollinen 
yhteinen eurooppalainen rekisteri 
tiedotusvälineiden omistuksesta ja 
ylläpitää sitä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

Or. bg

Tarkistus 112
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonnan ja 
sponsoroinnin ei pitäisi koskaan aiheuttaa 
sekaantumista tiedotusvälineiden 
toimitukselliseen linjaan;

Or. en

Tarkistus 113
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti;
kehottaa panemaan tosiasiallisesti 
täytäntöön sääntöjä, joilla varmistetaan 
valtioiden mainontaa varten myöntämiä 
määrärahoja koskevien menettelyjen 
avoimuus ja tasapuolisuus sen 
takaamiseksi, että mainonta ja sponsorointi 
eivät aiheuta sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
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linjaan;

Or. en

Tarkistus 114
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti ja 
joilla varmistetaan erityisesti, että 
mediakonsernien tosiasialliset omistajat 
ovat aina julkisia elimiä ja joilla vältetään 
eturistiriidat; korostaa, että mainonta ja 
sponsorointi voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen linjaan
ja kehottaa siten ottamaan käyttöön 
lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä, joilla 
varmistetaan, että mainonta- ja hallinto-
osastot tai omistajat eivät aiheuta 
tarpeetonta painetta yksittäisten 
tiedotusvälineiden toimituksellisen 
sisällön riippumattomuudelle 
toimituksellisissa ja journalistisissa 
asioissa;

Or. en

Tarkistus 115
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun 
siten, että ne puuttuvat määrääviin 
asemiin ja ehkäisevät ne sekä takaavat 
uusien osallistujien pääsyn markkinoille; 
vaatii sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota 
arvioimaan, miten olemassa olevat 
kilpailusäännöt liittyvät kaupallisten 
tiedotusvälineiden kasvavaan 
keskittymiseen jäsenvaltioissa; vaatii 
komissiota panemaan kilpailusäännöt 
täytäntöön ja toteuttamaan toimia, mikäli 
tiedotusvälineet ovat liian keskittyneitä ja 
niiden moniarvoisuus on uhattuna; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

Or. en

Tarkistus 116
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

6. katsoo, että tiedotusvälineiden 
omistuksen ja hallinnon pitäisi olla avointa 
eikä keskitettyä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan kilpailun siten, 
että ne puuttuvat määrääviin asemiin ja 
ehkäisevät ne sekä takaavat uusien 
osallistujien pääsyn markkinoille; vaatii 
sääntöjä, joilla varmistetaan, että 
eturistiriidat ratkaistaan asianmukaisesti, 
kuten eturistiriidat, jotka johtuvat 
poliittisten tahojen yhteensulautumisesta 
ja tiedotusvälineiden valvonnasta; 
korostaa, että mainonta ja sponsorointi 
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voivat aiheuttaa sekaantumista 
tiedotusvälineiden toimitukselliseen 
linjaan;

Or. en

Tarkistus 117
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. ehdottaa, että perusoikeusvirastolle 
annetaan toimivalta valvoa lehdistön 
vapauteen liittyviä kysymyksiä ja 
vastaanottaa kanteita toimittajilta, jotka 
katsovat, että heidän oikeuksiaan 
ilmaisunvapauteen on tarpeettomasti 
rajoitettu;

Or. en

Tarkistus 118
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdistämään kilpailua ja tiedotusvälineitä 
koskevan lainsäädännön, jotta 
varmistetaan moniarvoisuus ja laatu 
tiedotusvälineiden markkinoilla ja 
estetään yhtä ainoaa näkökulmaa 
hallitsemasta tiedotusvälineiden koko 
kirjoa;

Or. en
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Tarkistus 119
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että huolimatta 
kilpailupolitiikan hyödyntämisestä koko 
EU:n sulautuma-asetuksessa ja erityisesti 
sen 21 artiklassa1, on esitetty 
huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että 
kyseisillä välineillä ei ole mahdollista 
valvoa asianmukaisesti tiedotusvälineiden 
keskittymistä, mikä johtuu markkinoiden 
rajaamista koskevista ongelmista; 
joissakin tapauksissa laajat 
tiedotusvälineiden väliset 
yhteensulautumat jäävät EU:n 
kilpailupolitiikassa ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta koskevassa politiikassa 
mainittujen liikevaihdon raja-arvojen 
alapuolelle;
1 Jäsenvaltiot voivat 21 artiklan nojalla, 
jossa säädetään, että kansalliset 
viranomaiset voivat suojata "oikeutettuja 
etuja", panna täytäntöön kansallista 
lainsäädäntöä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ylläpitämiseksi.

Or. en

Tarkistus 120
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. korostaa, että merkittävän markkina-
aseman saavuttaminen tiedotusvälineiden 
alalla ei johdu ainoastaan 
monopoliasemassa olevan toimijan 
hinnoitteluvallasta vaan myös poliittisesta 
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vaikutusvallasta, jonka vuoksi sääntelyala 
joutuu rahoitusalan hallintaan; näin 
ollen valta-asemia on vaikeampi purkaa, 
kun ne on kerran saavutettu; kehottaa 
asettamaan kilpailuun liittyvät raja-arvot 
tiedotusvälineiden alalla muita 
markkinoita alhaisemmiksi;

Or. en

Tarkistus 121
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. muistuttaa komissiota siitä, että siltä 
on aikaisemmin kysytty monesti 
mahdollisuudesta ottaa käyttöön 
oikeudellinen kehys, jolla estetään 
omistajuuden keskittyminen ja valta-
aseman väärinkäyttö; kehottaa komissiota 
esittämään konkreettisia toimia, joilla 
suojellaan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta, mukaan luettuna 
tiedotusvälineiden omistajuutta koskevien 
sääntöjen muodostama oikeudellinen 
kehys, jolla otetaan käyttöön 
jäsenvaltioita koskevat vähimmäisnormit;

Or. en

Tarkistus 122
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
6 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 d. katsoo, että omistajuuden avoimuus 
on tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen 
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liittyvä keskeinen tekijä; 
tiedotusvälineiden omistajuuden 
avoimuutta ei taata kaikissa 
jäsenvaltioissa; olisi asetettava saataville 
täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa 
tiedotusvälineiden omistajuudesta ja 
hallinnasta, jotta havaitaan kohtuuttomat 
tiedotusvälineiden keskittymät ja jotta 
estetään tiedotusvälineiden alaa edustavia 
järjestöjä salaamasta erityisetuja; 
kehottaa komissiota valvomaan ja 
tukemaan edistymistä, jotta lisätään 
tiedotusvälineiden omistajuutta koskevaa 
tiedonvaihtoa;

Or. en

Tarkistus 123
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
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oikeussuojamenettelyjä; oikeussuojamenettelyjä; huomauttaa 
lisäksi, että tutkivien toimittajien 
syytesuoja (myös rikosoikeuden osalta) on 
taattava, jos he syyllistyvät rikkeisiin 
hankkiessaan yleisen edun mukaisesti 
tietoja, joita he muulla tavoin joko eivät 
olisi pystyneet saamaan lainkaan tai 
joiden saaminen olisi ollut kohtuuttoman 
vaikeaa; ehdottaa syytesuojan lisäehdoksi, 
että rikkeet, joihin toimittajat syyllistyvät, 
eivät saa aiheuttaa kohtuutonta tai 
vakavaa haittaa ja ettei tiedonhankinnan 
yhteydessä saa rikkoa luottamukselliseksi 
luokitellun tiedon suojaa koskevia 
säädöksiä;

Or. hu

Tarkistus 124
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti,
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus poliittisen tai 
taloudellisen lobbauksen kautta tai muilta 
eturyhmiltä tulevista ulkoisista paineista;
korostaa, että oikeus tutustua asiakirjoihin 
ja tietoihin on olennainen ja edellyttää 
lähteiden luottamuksellisuutta koskevan 
periaatteen täysimääräistä suojelua ja 
Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
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ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

oikeussuojamenettelyjä;

Or. pl

Tarkistus 125
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa ja joutuvat fyysisten 
hyökkäysten ja jopa tappoyritysten 
kohteiksi toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia, sillä se auttaa paljastamaan 
yhteiskunnan sääntöjenvastaisuuksia ja 
voi avustaa syyttäjäviranomaisia, jotka 
ovat velvollisia ryhtymään automaattisesti 
toimiin tapauksissa, joissa paljastuu 
todisteita rikoksista, ja edistää eettistä 
journalismia tiedotusvälineissä 
kehittämällä ammatillisia normeja ja 
sopivia oikeussuojamenettelyjä;

Or. sl
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Tarkistus 126
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
julkisiin asiakirjoihin ja tietoihin on 
olennainen ja edellyttää lähteiden 
luottamuksellisuutta koskevan periaatteen 
täysimääräistä suojelua ja Euroopan 
unionin ihmisoikeustuomioistuimen tätä 
alaa koskevan oikeuskäytännön 
tinkimätöntä noudattamista, myös 
ilmiantojen osalta; vaatii, että toimittajia 
suojellaan uhkilta ja väkivallalta, sillä 
tutkivat toimittajat ovat usein vaarassa 
toimintansa takia; korostaa tarvetta tukea ja 
edistää tutkivaa journalismia ja edistää 
eettistä journalismia tiedotusvälineissä 
kehittämällä ammatillisia normeja ja 
sopivia oikeussuojamenettelyjä; kannustaa 
tiedotusvälineiden alaa edustavia 
yhdistyksiä ja liittoja laatimaan yhtenäisiä 
journalistisia "käytännesääntöjä";

Or. en

Tarkistus 127
Hannu Takkula

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
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päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä, jotta 
tiedotusvälineiden vapaus ei johda 
laskelmoitujen loukkauksien ja 
vaikutuksiltaan kielteisen 
harhaanjohtamisen sallimiseen;

Or. en

Tarkistus 128
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
kustantajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
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ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 129
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista – esimerkiksi siten, että 
sovitaan tiedotusvälineiden omistajien 
kanssa toimituksellista riippumattomuutta 
koskevista käytännesäännöistä – että 
ulkoisesti, poliittisen tai taloudellisen 
lobbauksen kautta tai muilta eturyhmiltä 
tulevista paineista; kiinnittää huomiota 
riskeihin, jotka liittyvät toimittajiin 
kohdistetusta monimuotoisesta uhkailusta 
ja painostuksesta johtuvaan 
itsesensuuriin; korostaa, että oikeus 
tutustua asiakirjoihin ja tietoihin on 
olennainen ja edellyttää lähteiden 
luottamuksellisuutta koskevan periaatteen 
täysimääräistä suojelua ja Euroopan 
unionin ihmisoikeustuomioistuimen tätä 
alaa koskevan oikeuskäytännön 
tinkimätöntä noudattamista, myös 
ilmiantojen ja sen osalta, että suojellaan 
toimittajien oikeutta valita vapaasti, miten 
he ilmaisevat kantansa; vaatii, että 
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toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia myös unionin varoilla ja 
edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä sekä sijoittamalla 
ammatilliseen koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 130
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä 
journalismia tiedotusvälineissä 
kehittämällä ammatillisia normeja ja 
sopivia oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista, ja korostaa toimituksellisen 
ohjeistuksen merkitystä, jotta voidaan 
estää omistajia, hallituksia tai ulkoisia 
sidosryhmiä puuttumasta uutisten 
sisältöön; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan vakaan 
ja laajamittaisen oikeudellisen kehyksen, 
joka koskee hallitusta koskevan tiedon 
vapautta ja oikeutta tutustua julkisiin 
asiakirjoihin; kehottaa jäsenvaltioita 
antamaan oikeudellisia takeita lähteiden 
luottamuksellisuutta koskevan periaatteen 
täysimääräisestä suojelusta ja vaatii 
Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
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väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja vaatii jäsenvaltioita ja 
Euroopan komissiota laatimaan 
menettelyjä, joilla tuetaan ja edistetään 
riippumatonta tutkivaa journalismia;

Or. en

Tarkistus 131
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen 
toimittajien ja kansalaisten kannalta;
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
poistamaan kunnianloukkauksen 
rangaistavuuden; vaatii, että toimittajia 
suojellaan pelottelulta, ahdistelulta, 
uhkilta ja väkivallalta, sillä tutkivat 
toimittajat ovat usein vaarassa toimintansa 
takia; painottaa lisäksi, että tällainen 
painostaminen rajoittaa 
ilmaisunvapautta, mikä johtaa 
tiedotusvälineiden itsesensuuriin;
korostaa tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
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ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä, erityisesti 
ammatillisen koulutuksen välityksellä;

Or. en

Tarkistus 132
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia; korostaa 
tarvetta tukea ja edistää tutkivaa 
journalismia ja edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

7. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen lobbauksen 
kautta tai muilta eturyhmiltä tulevista 
paineista; pahoittelee, että 
tiedotusvälineisiin kohdistetaan poliittista 
painostusta monissa EU:n jäsenvaltioissa, 
mikä herättää huolta eurooppalaisissa ja 
kansainvälisissä järjestöissä sekä 
tutkijayhteisössä ja
kansalaisyhteiskunnassa; painottaa, että 
on tärkeää käydä vuoropuhelua 
viranomaisten kanssa, jotta estetään 
sellaisten säännöksien hyväksyminen, 
joilla vaarannetaan tiedotusvälineiden 
vapaus ja riippumattomuus sekä pyritään 
rajoittamaan enemmistön ääniä; korostaa, 
että oikeus tutustua asiakirjoihin ja 
tietoihin on olennainen ja edellyttää 
lähteiden luottamuksellisuutta koskevan 
periaatteen täysimääräistä suojelua ja 
Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta ja 
väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat ovat 
usein vaarassa toimintansa takia;
pahoittelee toimittajiin kohdistuneita 
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väkivaltaisuuksia, joita on ilmennyt 
joissakin jäsenvaltioissa, kuten 
Bulgariassa, Kyproksessa, Ranskassa, 
Italiassa, Kreikassa, Espanjassa; 
painottaa, että on tärkeää estää 
toimittajiin kohdistuva väkivalta ja 
ahdistelu heidän raportoidessaan 
mielenosoituksista ja julkisista 
tapahtumista, kuten on käynyt Kreikassa, 
Portugalissa, Romaniassa, Espanjassa, 
korostaen samalla, että lainvalvonnasta 
vastaavien tahojen on kunnioitettava 
tiedotusvälineiden roolia ja varmistettava, 
että ne voivat raportoida tapahtumista 
vapaasti ja turvallisesti; korostaa tarvetta 
tukea ja edistää tutkivaa journalismia ja 
edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kehittämällä 
ammatillisia normeja ja sopivia 
oikeussuojamenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 133
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että suoja, jonka 
viranomaisten on varmistettava 
tiedotusvälineille ja toimittajille, ei 
merkitse, että voidaan rikkoa 
demokraattisesti voimaan tullutta 
lainsäädäntöä tai kansalaisten 
perusoikeuksia, kuten oikeutta 
yksityisyyteen, oikeutta yksityiselämän 
kunnioittamiseen tai oikeutta nauttia 
kunniaansa ja maineeseensa kohdistuvaa 
kunnioitusta, eikä kieltoa, joka koskee 
puhelimen tai muiden viestintävälineiden 
salakuuntelua tai ihmisten häiritsemistä 
kadulla valokuvien ottamista varten; 
panee merkille, että tiedotusvälineiden ja 
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toimittajien tietolähteiden ja ilmiantajien 
suojaa tasapainotetaan sillä, että 
kansallisilla viranomaisilla ja 
tuomioistuimilla on oikeus puuttua 
tiedotusvälineiden tai toimittajien 
suorittamiin rikoksiin oikeusvaltiossa 
voimassa olevien menettelyjen nojalla 
ilman, että tämä liittyy poliittiseen tai 
muunlaiseen vaikuttamiseen;

Or. nl

Tarkistus 134
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa rankaisemattomuuden 
torjumisen merkitystä; jäsenvaltioiden 
viranomaiset eivät voi puuttua uhkiin, 
väkivaltaan ja toimittajien turvallisuuteen 
ilman poliittisten ja oikeudellisten elinten 
ja poliisin lupauksia siitä, että ne ryhtyvät 
päättäväisiin toimiin kaikkia niitä 
kohtaan, jotka häiritsevät toimittajia ja 
heidän työtään; rankaisemattomuus ei 
vaikuta ainoastaan tiedotusvälineiden 
vapauteen vaan myös toimittajien 
jokapäiväiseen työhön, sillä se luo pelon 
ja itsesensuurin ilmapiiriä;

Or. sl

Tarkistus 135
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että yhä useampi toimittaja 
työskentelee epävarmoissa työsuhteissa 
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ilman yleisten työmarkkinoiden tarjoamaa 
sosiaaliturvaa, ja kehottaa parantamaan 
tiedotusvälineissä työskentelevien 
ammattilaisten työoloja;

Or. en

Tarkistus 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
lainsäädäntöä, jotta estetään 
tiedusteluviranomaisten soluttautuminen 
uutistoimituksiin, koska tällaiset 
käytännöt vaarantavat vakavasti 
ilmaisunvapauden: ne mahdollistavat 
uutistoimituksien valvonnan ja luovat 
epäluottamuksen täyteisen ilmapiirin, 
estävät tiedonkeruun ja uhkaavat 
lähteiden luottamuksellisuutta sekä 
pyrkivät viime kädessä antamaan väärää 
tietoa ja manipuloimaan suurta yleisöä 
sekä vahingoittamaan tiedotusvälineiden 
uskottavuutta;

Or. en

Tarkistus 137
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että erityisesti taloudellisesti 
vaikeina aikoina toimittajien valvova rooli 
on tärkeässä asemassa pyrittäessä 
varmistamaan asianmukaisesti toimiva 
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demokratia ja hyvä hallintotapa; toteaa 
huolestuneena, että demokratiaa ja hyvää 
hallintotapaa valvovien toimittajien 
määrä vähenee erityisesti 
paikallishallinnon tasolla samoin kuin 
Euroopan unionissa; kehottaa 
jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia 
osapuolia myöntämään riittävää 
rahoitusta erityisesti tutkivaa journalismia 
varten;

Or. en

Tarkistus 138
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
virallisen ja oikeudellisen eron sellaisen 
internet-viestinnän, jota journalistisia 
normeja ja käytännesääntöjä noudattavat 
toimittajat tuottavat, kirjalliset ja 
audiovisuaaliset toisinnot mukaan lukien, 
ja sellaisen internet-viestinnän välillä, 
jota tuotetaan muiden kuin 
ammattilaisten voimin esimerkiksi 
henkilökohtaisten blogien välityksellä;

Or. en

Tarkistus 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pahoittelee EU:n jäsenvaltioiden 
vastahakoista suhtautumista 
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kunnianloukkauksen rangaistavuuden 
poistamiseen, mikä käy ilmi siitä, että 
kunnianloukkauksen rangaistavuus on 
poistettu ainoastaan viidessä EU:n 
27 jäsenvaltiosta; 

Or. en

Tarkistus 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa tarvetta edistää eettistä 
journalismia tiedotusvälineissä; kehottaa 
Euroopan komissiota ehdottamaan
oikeudellista välinettä (esimerkiksi 
20. joulukuuta 2006 alaikäisten ja 
ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta 
vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia 
ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten 
kilpailukyky huomioon ottaen annetun 
suosituksen kaltaisen suosituksen 
välityksellä), jotta varmistetaan, että 
jäsenvaltiot velvoittavat tiedotusvälineiden 
alan kehittämään ammatillisia normeja ja 
eettisiä sääntöjä, jotka kattavat velvoitteen 
erotella tosiasiat ja mielipiteet toisistaan 
uutisoinnissa, tarkkuuden, 
puolueettomuuden ja objektiivisuuden 
välttämättömyyden, ihmisten yksityisyyden 
kunnioittamisen, väärien tietojen 
oikaisemista koskevan velvoitteen ja 
oikeuden vastineeseen; tämän 
oikeudellisen kehyksen avulla olisi 
ennakoitava riippumattoman alaa 
tarkastelevan sääntelyviranomaisen 
perustamista tiedotusvälineiden alalla; se 
toimisi riippumattomasti poliittiseen tai 
muuhun ulkoiseen vaikutukseen nähden 
ja sille annettaisiin toimivalta käsitellä 
lehdistöä koskevia kanteita perustuen 
ammatillisiin normeihin ja eettisiin 
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sääntöihin sekä määrätä asianmukaisia 
seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. tukee käytännöllisiä ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuvia toimenpiteitä, joita 
eurooppalaiset toimittajat ovat 
toteuttaneet puolustaakseen 
perusoikeuksiaan perustamalla 
palvelukeskuksen mainittujen oikeuksien 
vastaisten rikkomuksien 
dokumentoimiseksi (sen kokeiluhankkeen 
mukaisesti (tarkistus 1225), joka 
hyväksyttiin täysistunnossa 
23. lokakuuta 2012 osana parlamentin 
kantaa vuoden 2013 talousarvioon);

Or. en

Tarkistus 142
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
toimittajien riippumattomuus sekä 
päätoimittajilta tai omistajilta tulevista 
sisäisistä paineista että ulkoisesti, 
poliittisen tai taloudellisen 
edunvalvonnan kautta tai muilta 
eturyhmiltä tulevista paineista; 
pahoittelee, että tiedotusvälineisiin 
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kohdistetaan poliittista painostusta 
monissa EU:n jäsenvaltioissa, kuten 
erityisesti Unkarissa, jossa 
tiedotusvälineiden rakennetta on 
uudistettu perinpohjaisesti vuodesta 2010 
alkaen, mikä herättää huolta 
eurooppalaisissa ja kansainvälisissä 
järjestöissä sekä tutkijayhteisössä ja 
kansalaisyhteiskunnassa; painottaa, että 
on tärkeää käydä vuoropuhelua 
viranomaisten kanssa, jotta estetään 
sellaisten säännöksien hyväksyminen, 
joilla vaarannetaan tiedotusvälineiden 
vapaus ja riippumattomuus sekä pyritään 
rajoittamaan enemmistön ääniä; 
korostaa, että oikeus tutustua 
asiakirjoihin ja tietoihin on olennainen ja 
edellyttää lähteiden luottamuksellisuutta 
koskevan periaatteen täysimääräistä 
suojelua ja Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen tätä alaa 
koskevan oikeuskäytännön tinkimätöntä 
noudattamista, myös ilmiantojen osalta; 
vaatii, että toimittajia suojellaan uhkilta 
ja väkivallalta, sillä tutkivat toimittajat 
ovat usein vaarassa toimintansa takia; 
pahoittelee toimittajiin kohdistuneita 
väkivaltaisuuksia, joita on ilmennyt 
joissakin jäsenvaltioissa, kuten 
Bulgariassa, Kyproksessa, Ranskassa, 
Italiassa, Kreikassa, Espanjassa; 
painottaa, että on tärkeää estää 
toimittajiin kohdistuva väkivalta ja 
ahdistelu heidän raportoidessaan 
mielenosoituksista ja julkisista 
tapahtumista, kuten on käynyt Kreikassa, 
Portugalissa, Romaniassa, Espanjassa, 
korostaen samalla, että lainvalvonnasta 
vastaavien tahojen on kunnioitettava 
tiedotusvälineiden roolia ja varmistettava, 
että ne voivat raportoida tapahtumista 
vapaasti ja turvallisesti; korostaa tarvetta 
tukea ja edistää tutkivaa journalismia ja 
edistää eettistä journalismia 
tiedotusvälineissä kannustamalla 
ammatillisten normien ja sopivien 
oikeussuojamenettelyjen kehittämistä;



PE500.572v01-00 86/116 AM\919861FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 143
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta laatia säännöt 
poliittiselle tiedonvälitykselle 
audiovisuaalisessa mediassa, jotta 
voidaan taata erilaisten poliittisten 
kilpailijoiden, mielipiteiden ja näkemysten 
oikeudenmukainen esiinpääsy erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä ja 
varmistaa siten, että kansalaiset voivat 
muodostaa mielipiteensä ilman yhden 
hallitsevan mielipidevaikuttajan 
kohtuutonta vaikutusta;

8. korostaa tarvetta taata erilaisten 
poliittisten kilpailijoiden, mielipiteiden ja 
näkemysten oikeudenmukainen esiinpääsy 
erityisesti vaalien ja kansanäänestysten 
yhteydessä ja varmistaa siten, että 
kansalaiset voivat muodostaa mielipiteensä 
ilman yhden hallitsevan 
mielipidevaikuttajan kohtuutonta 
vaikutusta;

Or. pl

Tarkistus 144
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta laatia säännöt 
poliittiselle tiedonvälitykselle 
audiovisuaalisessa mediassa, jotta voidaan 
taata erilaisten poliittisten kilpailijoiden, 
mielipiteiden ja näkemysten 
oikeudenmukainen esiinpääsy erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä ja 
varmistaa siten, että kansalaiset voivat 
muodostaa mielipiteensä ilman yhden 
hallitsevan mielipidevaikuttajan 
kohtuutonta vaikutusta;

8. korostaa tarvetta laatia säännöt 
poliittiselle tiedonvälitykselle 
audiovisuaalisessa mediassa, jotta voidaan 
taata erilaisten poliittisten kilpailijoiden, 
mielipiteiden ja näkemysten 
oikeudenmukainen esiinpääsy erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä ja 
varmistaa siten, että kansalaiset voivat 
muodostaa mielipiteensä ilman yhden 
hallitsevan mielipidevaikuttajan 
kohtuutonta vaikutusta; toteaa, että 
sääntelyelimien on pantava mainitut 
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säännöt asianmukaisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 145
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa tarvetta laatia säännöt 
poliittiselle tiedonvälitykselle
audiovisuaalisessa mediassa, jotta voidaan 
taata erilaisten poliittisten kilpailijoiden, 
mielipiteiden ja näkemysten 
oikeudenmukainen esiinpääsy erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä ja 
varmistaa siten, että kansalaiset voivat 
muodostaa mielipiteensä ilman yhden 
hallitsevan mielipidevaikuttajan 
kohtuutonta vaikutusta;

8. korostaa poliittista tiedonvälitystä 
koskevien sääntöjen tarvetta koko 
audiovisuaalisen median alalla, jotta 
voidaan taata erilaisten poliittisten 
kilpailijoiden, mielipiteiden ja näkemysten 
oikeudenmukainen esiinpääsy erityisesti 
vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä ja 
varmistaa siten, että kansalaiset voivat 
muodostaa mielipiteensä ilman yhden 
hallitsevan mielipidevaikuttajan 
kohtuutonta vaikutusta;

Or. en

Tarkistus 146
Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. painottaa, että ilmaisunvapautta ja 
tiedotusvälineiden vapautta koskeva 
perusoikeus ei ole varattu ainoastaan 
perinteisiä tiedotusvälineitä varten vaan 
kattaa myös sosiaalisen median ja muut 
uusmedian muodot;

Or. en
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Tarkistus 147
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että tarvitaan lisää 
oikeudellisia 
yhdenmukaistamistoimenpiteitä 
alaikäisten suojelemiseksi, ennen kaikkea 
verkkosisällön osalta; ehdottaa lisäksi 
sellaisten yksityiskohtaisten säädösten ja 
uusien eurooppalaisten normien 
laatimista, joissa kielletään vihapuhe ja 
taataan ihmisarvon kunnioittaminen, 
kuten perustuslakiin kirjatut 
ilmaisunvapauden rajoitukset;

Or. hu

Tarkistus 148
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että digitaalisen ympäristön 
korostuessa julkiset tiedotusvälineet ovat 
keskeisessä asemassa, kun pyritään
varmistamaan kansalaisten tiedonsaanti 
internetissä ja että he voivat muodostaa 
kantansa eri lähteisiin perustuen; toteaa 
tältä osin, että julkisten tiedotusvälineiden 
internet-palvelujen tarjoaminen edistää 
niiden tehtävän täyttämistä;

Or. en

Tarkistus 149
Kinga Göncz
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Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että digitaalisen ympäristön 
korostuessa julkiset tiedotusvälineet ovat 
keskeisessä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan kansalaisten tiedonsaanti 
internetissä ja että he voivat muodostaa 
kantansa eri lähteisiin perustuen;

Or. en

Tarkistus 150
Josef Weidenholzer

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8a. Tiedotusvälineiden vapauteen kuuluu 
myös ihmisten oikeus saada esteettä tietoa 
uusien, sosiaalisten medioiden kautta ja 
keskustella poliittisista kysymyksistä. Sen 
vuoksi tarvitaan toimia, jotka vahvistavat 
Internetin vapautta eivätkä rajoita sitä. 
Demokraattiset perusoikeudet – kuten 
ennakkosensuurin kielto, sananvapaus tai 
yksityisyyden kunnioittaminen – on sen 
vuoksi varmistettava myös Internetissä. 

Or. de

Tarkistus 151
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa uutisten kerääjien, 
hakukoneiden ja muiden välikäsien 
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kasvavaa merkitystä tiedon ja 
uutissisällön levittämisen ja hankkimisen 
kannalta ja kehottaa komissiota 
sisällyttämään nämä internetiin liittyvät 
tekijät EU:n sääntelykehykseen 
tarkistettaessa audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevaa direktiiviä, jotta 
ratkaistaan ongelmat, jotka liittyvät 
sisällön valikoimiseen ja lähteiden 
valinnan vääristymiseen;

Or. en

Tarkistus 152
Rui Tavares
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. painottaa, että on tärkeää varmistaa 
ilmaisun ja tiedonsaannin vapaus 
internetissä, erityisesti takaamalla 
tietoverkon neutraalius;

Or. en

Tarkistus 153
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa, että rajatylittäviä 
tiedotusvälineitä koskevan kysymyksen 
käsitteleminen on ratkaisevaa 
oikeudenkäyttöalueseikkojen takia; 
katsoo, että yksittäisten jäsenvaltioiden 
viranomaisten säädösten ja käytäntöjen
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väliset ristiriidat tekevät tehokkaisiin, 
olennaisiin toimiin ryhtymisestä toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneita toimijoita 
kohtaan erittäin vaikeaa ja että 
tiedotusvälineorganisaatioilla on näin 
ollen mahdollisuus välttää vastuuta 
kotipaikkansa sijainnin tai 
oikeudenkäyttöalueen valinnan avulla; 
ehdottaa näin ollen, että ratkaisu tähän 
ongelmaan – nykyisiä 
yksityiskohtaisempien yhteisten säädösten 
lisäksi – olisi rajatylittäviin toimijoihin 
kohdistettavien tehokkaiden toimien 
mahdollistaminen;

Or. hu

Tarkistus 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kiinnittämään komission 
medialukutaitoa koskevan toimintalinjan 
kehyksessä riittävästi huomiota 
mediakasvatuksen merkitykseen, jotta 
annetaan kansalaisille taidot tulkita 
kriittisesti yhä kasvavaa tietomäärää ja 
kyky seuloa sitä;

Or. en

Tarkistus 155
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
8 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c. korostaa, että yhteissääntelyelinten 
mahdollisimman kattava osallistuminen 
joukkotiedotusvälineiden valvontaan on 
välttämätöntä; muistuttaa, että 
itsesääntely, joka on täysin valtiosta 
riippumatonta, ei mahdollista tätä, sillä 
jäsenvaltioiden erilaiset valtio-
oikeudelliset ja julkishallinnon 
järjestelmät tarkoittavat, ettei siihen voida 
soveltaa yhteisiä, yhtenäisiä sääntöjä;

Or. hu

Tarkistus 156
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
8 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota tarkastamaan, 
myöntävätkö jäsenvaltiot
yleisradiotoimintalupia objektiivisten, 
avoimien, syrjimättömien ja suhteellisten 
kriteerien perusteella;

Or. en

Tarkistus 157
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
8 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 d. korostaa, että toinen tärkeä osa 
tiedotusvälineiden yhteistä sääntelyä on 
tiettyjen markkinoillepääsyä koskeviin 
sääntöihin liittyvien seikkojen 
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yhdenmukaistaminen, kuten 
tiedotusvälineistä vastaavalle 
viranomaiselle tiedotuspalvelujen 
tuottamisesta (kaapelin, satelliitin ja 
internetin välityksellä tarjottavien 
lineaaristen tiedotuspalvelujen 
kattamiseksi) maksettavien maksujen 
standardointi;

Or. hu

Tarkistus 158
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa tärkeyttä seurata 
tiedotusvälineiden vapautta Euroopassa ja 
raportoida asiasta vuosittain Euroopan 
neuvoston ja Etyjin kehittämien 
yksityiskohtaisten standardien sekä 
yhdessä kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien 
ja asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
indikaattoreiden perusteella; katsoo, että 
komission, perusoikeusviraston ja/tai 
Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tulee suorittaa tämä 
tehtävä;

9. korostaa tärkeyttä seurata 
tiedotusvälineiden vapautta Euroopassa ja 
raportoida asiasta vuosittain Euroopan 
neuvoston ja Etyjin kehittämien 
yksityiskohtaisten standardien sekä 
yhdessä kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien 
ja asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
indikaattoreiden perusteella; korostaa, että 
on tärkeää tiedottaa näistä unionin 
yhteisistä normeista suurelle yleisölle;
katsoo, että komission, perusoikeusviraston 
ja/tai Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tulee suorittaa tämä 
tehtävä;

Or. en

Tarkistus 159
Tanja Fajon
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa tärkeyttä seurata 
tiedotusvälineiden vapautta Euroopassa ja 
raportoida asiasta vuosittain Euroopan 
neuvoston ja Etyjin kehittämien 
yksityiskohtaisten standardien sekä 
yhdessä kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien 
ja asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
indikaattoreiden perusteella; katsoo, että 
komission, perusoikeusviraston ja/tai 
Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tulee suorittaa tämä 
tehtävä;

9. korostaa tärkeyttä ja kiireellisyyttä
seurata tiedotusvälineiden vapautta
säännöllisesti kaikissa jäsenvaltioissa ja 
raportoida asiasta vuosittain Euroopan 
neuvoston ja Etyjin kehittämien 
yksityiskohtaisten standardien sekä 
yhdessä kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien 
ja asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
indikaattoreiden perusteella 
tiedotusvälinelainsäädännön kehityksen 
ja muutosten seuraamiseksi ja 
valvomiseksi; katsoo, että komission, 
perusoikeusviraston ja/tai Euroopan 
yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen 
tulee suorittaa tämä tehtävä;

Or. sl

Tarkistus 160
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa tärkeyttä seurata 
tiedotusvälineiden vapautta Euroopassa ja 
raportoida asiasta vuosittain Euroopan 
neuvoston ja Etyjin kehittämien 
yksityiskohtaisten standardien sekä 
yhdessä kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien 
ja asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
indikaattoreiden perusteella; katsoo, että 

9. korostaa tärkeyttä seurata vuosittain 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta Euroopassa ja raportoida 
asiasta vuosittain Euroopan neuvoston ja 
Etyjin kehittämien yksityiskohtaisten 
standardien sekä yhdessä 
kansalaisjärjestöjen, sidosryhmien ja 
asiantuntijoiden kanssa komissiolle 
laaditussa riippumattomassa selvityksessä 
kehitetyn riskiperusteisen analyyttisen 
lähestymistavan ja siinä kehitettyjen 
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komission, perusoikeusviraston ja/tai 
Euroopan yliopistoinstituutin 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tulee suorittaa tämä 
tehtävä;

indikaattoreiden perusteella; katsoo, että 
komission, yhteistyössä
perusoikeusviraston ja/tai Euroopan 
yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen 
kanssa, tulee suorittaa tämä tehtävä ja 
julkaista vuosittainen raportti tämän 
seuraamisen tuloksista; katsoo, että 
komission olisi esitettävä raportti 
Euroopan parlamentille ja 
ministerineuvostolle ja tehtävä sen 
päätelmiin perustuvia ehdotuksia 
mahdollisista toimista ja toimenpiteistä; 

Or. bg

Tarkistus 161
Zbigniew Ziobro

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa Puolan viranomaisia 
lopettamaan katolilaiseen TV Trwam 
-televisiokanavaan kohdistuvan syrjinnän 
ja palauttamaan moniarvoisuuden 
julkisiin tiedotusvälineisiin;

Or. en

Tarkistus 162
Marco Scurria

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. huomauttaa, että 
multimediayhteiskunnassa, jossa 
kaupallispainotteisten 
maailmanlaajuisten markkinatoimijoiden 
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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;

Or. en

Tarkistus 163
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimittajien työolot 
vastaavat Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan määräyksiä; korostaa 
toimittajien työehtosopimusten ja 
toimittajien kollektiivien 
ammattiliittoedustuksen merkitystä; 
näiden on oltava sallittuja kaikille 
työntekijöille, vaikka he olisivat pienen 
ryhmän jäseniä, työskentelisivät pienissä 
yrityksissä tai heillä olisi epätyypillinen, 
kuten tilapäinen tai väliaikainen, 
työsopimus, sillä varmuus työpaikan 
säilymisestä antaa heille mahdollisuuden 
puhua ja toimia yhdessä ja ylläpitää 
ammatillisia normejaan helpommin ja 
tehokkaammin; 

Or. sl

Tarkistus 164
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota panemaan alulle 
tiedonannon median moniarvoisuuden 
indikaattoreista EU:n jäsenvaltioissa 
ehdotetun kolmivaiheisen suunnitelman 
mukaisesti, kuten tammikuussa 2007 
todettiin; toteaa, että tiedonannon 
seurauksena olisi toteutettava 
laajamittainen julkinen 
kuulemismenettely, johon kaikki 
sidosryhmät osallistuvat;

Or. en

Tarkistus 165
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
jatkotoimia tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta käsittelevän korkean 
tason työryhmän kertomuksen johdosta, 
erityisesti luonnostelemalla ehdotuksen 
tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta koskeviksi EU:n 
suuntaviivoiksi;

Or. en

Tarkistus 166
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. katsoo, että EU:lla on valtuudet 
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toteuttaa sääntelytoimia ilmaisun- ja 
tiedonvapauden sekä tiedotusvälineiden 
vapauden ja moniarvoisuuden 
takaamiseksi, suojelemiseksi ja 
edistämiseksi, vähintään samassa määrin 
kuin sillä on valtuuksia suojella alaikäisiä 
ja ihmisarvoa, kulttuurista 
monimuotoisuutta, kansalaisten 
tiedonsaantia tärkeistä tapahtumista ja/tai 
tärkeiden tapahtumien uutisointia, 
vammaisten henkilöiden oikeuksien 
edistämistä, kuluttajien suojelua 
kaupalliselta viestinnältä ja oikeutta 
vastineeseen, jotka ovat kaikki 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin kattamia yleisen edun 
mukaisia aiheita; katsoo samalla, että 
sääntelyn on perustuttava 
yksityiskohtaiseen ja huolelliseen 
analyysiin EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa 
vallitsevasta tilanteesta, ratkaistavista 
ongelmista ja siitä, miten ne ovat 
parhaiten selvitettävissä; katsoo, että 
muita kuin lainsäädäntöaloitteita, jotka 
liittyvät valvontaan, itsesääntelyyn, 
käytännesääntöihin ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 
aktivoimiseen asianmukaisissa 
tapauksissa, on parempi toteuttaa tässä 
vaiheessa useimpien sidosryhmien 
esittämien pyyntöjen mukaisesti, pitäen 
mielessä, että jotkin tiedotusvälineiden 
vapauteen kohdistuvista vakavimmista 
uhista perustuvat joissakin jäsenvaltioissa 
hiljattain hyväksyttyyn lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 167
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, 
puolueettomia ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset 
pannaan täytäntöön;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 168
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema ja 
vahvistamaan niiden roolia mainitun 
direktiivin seuraavan tarkistuksen 
yhteydessä, varmistaen, että ne ovat 
riippumattomia, puolueettomia ja toimivat 
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niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

avoimesti päätöksentekoprosesseissaan, 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset pannaan 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 169
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

10. toistaa komissiolle esittämänsä 
kehotuksen taata tiedonsaantia ja 
sananvapautta sekä tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta koskevan 
perusoikeuden kunnioittamisen, 
suojelemisen ja edistämisen EU:ssa ja sen 
jäsenvaltioissa panemalla alulle 
lainsäädäntöaloitteen, jotta varmistetaan 
perusoikeuskirjan, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja 
tiedotusvälineiden alan positiivisiin 
velvoitteisiin liittyvän oikeuskäytännön 
täysimääräinen soveltaminen; tällaisen 
aloitteen on tarkoitus sisältää säännöksiä, 
jotka koskevat tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuutta, 
tiedotusvälineiden keskittymistä, 
eturistiriitoihin liittyviä sääntöjä, joilla 
estetään poliittisten ja taloudellisten 
tahojen tiedotusvälineisiin kohdistama 
tarpeeton vaikutusvalta, sekä 
tiedotusvälineiden valvontaelimien 
riippumattomuutta; vaatii komissiota tätä 
silmällä pitäen vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
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yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 170
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset pannaan 
täytäntöön;

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema tarkistamalla 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä sen varmistamiseksi, että ne 
ovat puolueettomia, avoimia ja toimivat 
täysin riippumattomasti täyttäessään 
tehtäviään ja käyttäessään toimivaltaa, 
jotka niille on annettu ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset pannaan 
täytäntöön; kehottaa komissiota 
valvomaan, että viestintäalan 
sääntelyviranomaiset kunnioittavat 
vaatimusta, joka koskee tarpeellisuuden ja 
oikeasuhteisuuden huomioon ottamista 
seuraamuksia määrättäessä;

Or. en
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Tarkistus 171
Georgios Papanikolaou

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen, 
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön; 
vaatii komissiota myös määrittelemään 
selkeästi sääntelyviranomaisten 
toimivallan laajuuden erityisesti, kun 
kyseessä on muun kuin poliittisen 
mediasisällön sääntely ja valvonta;

Or. el

Tarkistus 172
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten 
mediapalvelujen eurooppalaisten 

10. vaatii komissiota tarkistamaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa 
direktiiviä ja arvioimaan sen 
soveltamisalan laajentamista kattamaan 
vähimmäisnormit, jotka liittyvät ilmaisun 
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sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen,
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

ja tiedonvälityksen perusvapauksien sekä 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
monimuotoisuuden kunnioittamiseen, 
suojelemiseen ja edistämiseen, sekä 
panemaan täytäntöön EU:n ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asianomaisen 
oikeuskäytännön; direktiivin tavoitteena 
on nimittäin luoda audiovisuaalisten 
mediapalvelujen alue, jolla ei ole 
sisärajoja, taaten samalla yleistä etua 
edustavien tavoitteiden korkeatasoisen 
suojelun, koska oikeuskäytännön mukaan 
viranomaisille on asetettu positiivinen 
velvoite ottaa käyttöön asianmukainen 
lainsäädännöllinen ja hallinnollinen 
kehys, jolla taataan tosiasiallinen 
moniarvoisuus14a; vaatii komissiota näin 
ollen vakiinnuttamaan tiedotusvälineitä 
koskevan EU:n tason yhteistyön ja 
koordinoinnin esimerkiksi perustamalla 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
ryhmä sekä yhdenmukaistamaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin 29 ja 30 artiklassa tarkoitettujen 
kansallisten sääntelyviranomaisten asema 
varmistaen – kuten on tehty 
sääntelyviranomaisia koskevan mallin 
kohdalla ja siihen perustuen sähköisen 
viestinnän kehyksessä – että ne ovat 
riippumattomia, puolueettomia ja toimivat 
avoimesti päätöksentekoprosesseissaan, 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa, että niille 
myönnetään niiden tehtävien täyttämisen 
edellyttämä rahoitus ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset pannaan 
täytäntöön; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan välittömästi uudistustoimia 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi; 
14a Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 
Centro Europa 7, 7. kesäkuuta 2012, 134 
kohta.

Or. en
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Tarkistus 173
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii komissiota vakiinnuttamaan 
tiedotusvälineitä koskevan EU:n tason 
yhteistyön ja koordinoinnin esimerkiksi 
perustamalla audiovisuaalisten
mediapalvelujen eurooppalaisten 
sääntelyviranomaisten ryhmä sekä 
yhdenmukaistamaan audiovisuaalisia 
mediapalveluja koskevan direktiivin 29 ja 
30 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten asema varmistaen,
että ne ovat riippumattomia, puolueettomia 
ja toimivat avoimesti 
päätöksentekoprosesseissaan, toimivaltansa 
käytössä ja valvontaprosessissa ja että 
niillä on asianmukaiset 
seuraamusvaltuudet, joilla varmistetaan, 
että niiden päätökset pannaan täytäntöön;

10. vaatii komissiota kannustamaan 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskevan direktiivin 29 ja 30 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten keskuudessa. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kansalliset sääntelyviranomaiset ovat 
riippumattomia, puolueettomia ja toimivat 
avoimesti päätöksentekoprosesseissaan, 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa, että niille on 
myönnetty niiden tehtävien täyttämisen 
edellyttämä rahoitus ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset pannaan 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 174
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että Euroopan parlamentin, komission ja 
Euroopan neuvoston suosituksia 
kaksitahoisen järjestelmän ylläpitämisestä 
julkisine ja yksityisine televisio- ja 
radioasemineen noudatetaan, 
varmistamalla, että julkiselle 
yleisradiotoiminnalle annetaan riittävästi 
varoja ja välineitä, jotta taataan sen 
tosiasiallinen riippumattomuus 
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poliittisesta painostuksesta ja 
markkinavoimista;

Or. en

Tarkistus 175
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa kansallisia sääntelyelimiä 
tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan 
toimintaansa tiedotusvälineiden alalla 
EU:ssa, esimerkiksi perustamalla 
audiovisuaalisten mediapalvelujen 
eurooppalaisten sääntelyviranomaisten 
ryhmä, sekä yhdenmukaistamaan 
audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin 29 ja 30 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten 
sääntelyviranomaisten aseman 
varmistaen, että ne ovat riippumattomia, 
puolueettomia ja toimivat avoimesti sekä 
päätöksentekoprosesseissaan että 
toimivaltansa käytössä ja 
valvontaprosessissa ja että niillä on 
asianmukaiset seuraamusvaltuudet, joilla 
varmistetaan, että niiden päätökset 
pannaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 176
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota keräämään 



PE500.572v01-00 106/116 AM\919861FI.doc

FI

tietoa lainsäädännöstä ja hyvistä 
käytännöistä julkista palvelua koskevien 
normien määrittämiseksi sekä julkisten 
että yksityisten kanavien kohdalla;

Or. en

Tarkistus 177
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. kehottaa komissiota käynnistämään 
menettelyjä direktiivin laatimiseksi 
tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden kunnioittamista 
koskevista vähimmäisnormeista EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 178
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
10 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 d. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön tiedotusvälineiden 
moninaisuutta koskevan 
seurantajärjestelmän, jolla arvioidaan 
tiedotusvälineiden vapautta kaikkialla 
EU:ssa ja jota on jo kehitetty 
riippumattomassa tutkimuksessa "The 
indicators for media pluralism in the 
Member States - Towards a risk-based 
approach", jonka toteuttamista koskevan 
pyynnön komissio esitti vuonna 2007 ja 
joka julkaistiin vuonna 2009;
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Or. en

Tarkistus 179
Marek Henryk Migalski

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin ja oikea-
aikaisiin toimenpiteisiin silloin, kun 
EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa ilmenee 
ongelmia sananvapaudessa ja 
tiedonvälityksen vapaudessa, 
tiedotusvälineiden vapaudessa ja 
moniarvoisuudessa;

11. vaatii jäsenvaltioita ryhtymään 
asianmukaisiin ja oikea-aikaisiin 
toimenpiteisiin silloin, kun jäsenvaltioissa 
ilmenee ongelmia sananvapaudessa ja 
tiedonvälityksen vapaudessa, 
tiedotusvälineiden vapaudessa ja 
moniarvoisuudessa;

Or. pl

Tarkistus 180
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin ja oikea-
aikaisiin toimenpiteisiin silloin, kun EU:ssa 
ja sen jäsenvaltioissa ilmenee ongelmia 
sananvapaudessa ja tiedonvälityksen 
vapaudessa, tiedotusvälineiden vapaudessa 
ja moniarvoisuudessa;

11. toteaa huolestuneena, että 
Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 
tehtyjen terrori-iskujen jälkeen 
asiakirjoihin tutustumista ja 
tietolähteiden suojelemista koskeva 
sääntely on tiukentunut useissa 
jäsenvaltioissa, mikä vaikeuttaa vakavasti 
tutkivaa journalismia toteuttavien 
toimittajien työtä; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin ja 
oikea-aikaisiin toimenpiteisiin silloin, kun 
EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa ilmenee 
ongelmia sananvapaudessa ja 
tiedonvälityksen vapaudessa, 
tiedotusvälineiden vapaudessa ja 
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moniarvoisuudessa; painottaa, että EU:n 
uudella lainsäädännöllä, kuten 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevalla 
direktiivillä, ei pitäisi millään tavoin 
rajoittaa tiedotusvälineiden vapautta;

Or. en

Tarkistus 181
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin ja oikea-
aikaisiin toimenpiteisiin silloin, kun EU:ssa 
ja sen jäsenvaltioissa ilmenee ongelmia 
sananvapaudessa ja tiedonvälityksen 
vapaudessa, tiedotusvälineiden vapaudessa 
ja moniarvoisuudessa;

11. vaatii komissiota, neuvostoa ja 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin ja 
oikea-aikaisiin, oikeasuhteisiin ja 
progressiivisiin toimenpiteisiin silloin, kun 
EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa ilmenee 
ongelmia sananvapaudessa ja 
tiedonvälityksen vapaudessa, 
tiedotusvälineiden vapaudessa ja 
moniarvoisuudessa;

Or. en

Tarkistus 182
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. toteaa, että mikäli EU:hun liittyy 
lisää valtioita, on syytä korostaa 
entisestään vapauksien ja 
ilmaisunvapauden suojelemista, joita 
pidetään ihmisoikeuksien ja 
Kööpenhaminan kriteerien demokratiaa 
koskevien ehtojen keskeisinä tekijöinä; 
kehottaa komissiota edelleen seuraamaan 
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tiedotusvälineiden vapauden suojelemista 
ja edistämistä EU:n ehdokasvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 183
Antigoni Papadopoulou

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan asianmukaisia ja oikea-
aikaisia toimia, mikäli on syytä olla 
huolestunut henkilötietojen sekä yksityis-
ja perhe-elämän suojaamisesta 
ilmaisunvapauteen, tiedotusvälineiden 
vapauteen ja tiedonsaannin vapauteen 
nähden;

Or. en

Tarkistus 184
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
ajan tasalle direktiivin 2010/13/EU ja 
päätöksen 2008/913/JHA saattamisen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta 
muukalaisvihamieliset ja totalitaariset –
erityisesti kansallissosialistiseen 
aikakauteen liittyvät – nostalgian ilmaisut 
tehdään oikeudellisesti rangaistaviksi 
myös internetin sosiaalisessa mediassa;

Or. en



PE500.572v01-00 110/116 AM\919861FI.doc

FI

Tarkistus 185
Tanja Fajon

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii komissiota harkitsemaan 
EU:n tiedotusvälinesertifikaatin 
käyttöönottoa sen osoittamiseksi, että 
tiedotusvälineet noudattavat tässä 
asiakirjassa vaadittuja normeja;

Or. sl

Tarkistus 186
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota panemaan 
täytäntöön kilpailulainsäädännön 
tiedotusvälineiden markkinoilla, ottaen 
erityisesti huomioon moniarvoisuuden, 
riippumattomuuden ja tiedotusvälineiden 
vapauden edellytyksinä, jotka ovat 
olennaisia palvelujen tarjoamisen ja 
oikeudenmukaisen kilpailun kannalta 
näillä markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 187
Claude Moraes

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)



AM\919861FI.doc 111/116 PE500.572v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen 
ja omistajuuteen liittyvät kriteerit 
sisällytetään jokaiseen 
vaikutuksenarviointiin, joka toteutetaan 
lainsäädäntöehdotuksia koskeville uusille 
aloitteille;

Or. en

Tarkistus 188
Kinga Göncz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että jäsenvaltiot käyttävät 
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja tehokkaasti;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja valvomaan, 
että jäsenvaltiot käyttävät julkisia 
tiedotusvälineitä koskevia julkisia varoja 
tehokkaasti ja avoimesti;

Or. en

Tarkistus 189
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että jäsenvaltiot käyttävät 
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja tehokkaasti;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että julkisia varoja, joita 
jäsenvaltiot ovat tarkoittaneet julkisia 
tiedotusvälineitä varten, käytetään 
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ehdottomasti perussopimuksiin liitetyn 
pöytäkirjan N:o 29 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 190
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että jäsenvaltiot käyttävät 
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja tehokkaasti;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden; muistuttaa, 
että menettelyn, jolla jäsenvaltiot käyttävät 
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja, on oltava avoin;

Or. en

Tarkistus 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että jäsenvaltiot käyttävät 
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja tehokkaasti;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden;

Or. en

Tarkistus 192
Marian-Jean Marinescu
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden ja 
varmistamaan, että jäsenvaltiot käyttävät
julkisia tiedotusvälineitä koskevia julkisia 
varoja tehokkaasti;

12. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
turvaamaan tiedotusvälineiden 
omistajuuden avoimuuden sekä tutkimaan, 
käyttävätkö jäsenvaltiot julkisia 
tiedotusvälineitä koskevia julkisia varoja 
tehokkaasti ja avoimesti;

Or. en

Tarkistus 193
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. ilmaisee huolestumisensa sen 
johdosta, että tiedotusvälineiden 
omistajuutta koskeva avoimuus on 
puutteellista unionissa, ja kehottaa näin 
ollen komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan aloitteita, jotta varmistetaan 
tiedotusvälineiden omistajuutta ja 
hallintaa koskeva avoimuus, erityisesti 
siten, että lähetystoimintaa harjoittavat 
tiedotusvälineet, painettu media ja 
vastaavat tiedotusvälineet velvoitetaan 
toimittamaan yhtiörekisteri 
tiedotusvälineistä vastaaville kansallisille 
viranomaisille ja riittävästi omistajuutta 
koskevaa tietoa suurelle yleisölle, jotta 
olisi mahdollista tunnistaa 
mediayhtiöiden tosiasialliset ja 
perimmäiset omistajat, jatkamalla 
esimerkiksi Mavise-tietokannan 
kehittämistä;

Or. en
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Tarkistus 194
Marian-Jean Marinescu

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan avoimuutta koskevia 
sääntöjä ja avoimuutta koskevien 
sääntöjen avoimuutta; korostaa, että on 
tärkeää julkistaa kaikkien omistajien ja 
yhteisomistajien henkilöllisyys, heidän 
ansioluettelonsa ja rahoituksensa, jotta 
kansalaiset voivat selvittää, millaisia etuja 
kyseiset tiedotusvälineet edistävät;

Or. en

Tarkistus 195
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ilmaisunvapautta 
kunnioitetaan internetissä 
täysimääräisesti tiedon antamiseen ja 
liikkumiseen nähden, ja varoittaa 
viranomaisten pyrkimyksistä vaatia 
rekisteröintiä tai luvan hankkimista 
taikka estää viranomaisten haitalliseksi 
katsoman sisällön leviäminen; 

Or. en

Tarkistus 196
Marian-Jean Marinescu
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Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. korostaa, että tiedotusvälineiden 
vapauteen olisi sisällyttävä myös 
tiedotusvälineisiin pääsyn vapaus 
varmistamalla, että kaikille EU:n 
kansalaisille tarjotaan ja että he voivat 
käyttää laajakaistayhteyttä kohtuullisessa 
ajassa ja kohtuullisin kustannuksin ja 
jatkamalla satelliitti- ja muun 
langattoman tekniikan kehittämistä, jolla 
yhteys voidaan muodostaa välittömästi 
kaikkialla saatavilla olevaan internetin 
runkoverkkoon;

Or. en

Tarkistus 197
Renate Weber

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. korostaa, että Euroopan unionin 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan viranomaisilla 
on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklan nojalla positiivinen velvoite 
suojella ilmaisunvapautta toimivan 
demokratian ennakkoedellytyksenä, koska 
tiettyjen vapauksien aito ja tosiasiallinen 
käyttäminen ei riipu ainoastaan valtion 
velvollisuudesta olla toteuttamatta toimia 
vaan saattaa edellyttää positiivisten 
suojelutoimien toteuttamista;

Or. en
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Tarkistus 198
Stanimir Ilchev

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 а. 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.

Or. bg

Tarkistus 199
Frank Engel

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa mediaympäristön muuttuneen 
erityisesti digitaalisen ympäristön 
kohdalla ja suurien teknologiayrityksien, 
kuten hakukoneyhtiöiden, olevan entistä 
hallitsevammassa asemassa, mikä saattaa 
vääristää kilpailua painoalalla ja johtaa 
tekijänoikeuslainsäädännön vastaisiin 
rikkomuksiin; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EU:n kilpailu- ja 
tekijänoikeussääntöjä noudatetaan tältä 
osin;

Or. en


