
DT\905034FI.doc PE491.183v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

11.6.2012

TYÖASIAKIRJA 2
EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden vapauden standardit EU:ssa

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valmistelija: Renate Weber



PE491.183v01-00 2/4 DT\905034FI.doc

FI

Tiedotusvälineiden vapauden standardien asettaminen

Edistääkseen tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta Euroopassa valmistelija ehdottaa 
seuraavien asioiden käsittelyyn ottamista.

a) tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alan asiantuntijoiden yhteen 
kokoaminen EU:ssa: on tarpeen avata laaja keskustelu kansalaisten, sidosryhmien, 
instituutioiden, Euroopan neuvoston, ETYJ:n jne. kanssa, jotta voidaan analysoida 
konkreettista tilannetta EU:ssa ja jäsenvaltioissa, tunnistaa ongelmat ja ehdottaa 
ratkaisuja. Meneillään olevat tutkimukset ja suositukset Euroopan parlamentissa, 
komissiossa, työryhmässä jne. ovat erittäin merkittäviä hyvin perusteltujen päätösten 
tekemisessä.

b) niiden "pehmeän oikeuden" standardien tunnistaminen ja vakiinnuttaminen, joita on 
kehitetty kansainvälisesti ja Euroopan tasolla, Euroopan neuvoston (ministerikomitea, 
parlamentaarinen yleiskokous, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 
ihmisoikeusvaltuutettu, Venetsian komitea), ETYJ:n ja sen mediavaltuutetun, YK:n 
tiedotusvälineiden vapauden erityisedustajan, UNESCON jne. toimissa. Nämä elimet 
ovat työskennelleet voimakkaasti demokratian ja tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden edistämiseksi, ja olemassa on yhteinen standardikokoelma, jota 
EU:n jäsenvaltiot soveltavat.

c) standardien ja tiedotusvälineiden vapauden tilanteen valvonnan varmistaminen 
EU:ssa ja jäsenvaltioissa: näiden tiedotusvälineiden vapautta koskevien standardien 
soveltamista valvotaan, jotta voidaan tunnistaa uhkat tiedotusvälineiden vapaudelle ja 
löytää niihin ratkaisuja. Voitaisiin perustaa perusoikeusvirasto, kuten EP LIBE-
valiokunta on ehdottanut, EU:n ja jäsenvaltioiden standardien ja tiedotusvälineiden 
vapauden tilanteen valvontaa varten. Riippumattoman tutkimuksen kehittämiä 
indikaattoreita voitaisiin käyttää pohjana, ja valvonta tapahtuisi yhteiskoordinoinnilla 
valtiosta riippumattomien järjestöjen ja sidosryhmien kanssa varhaisen varoituksen 
järjestelmän kehittämiseksi. Komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti voisivat 
tehdä tarvittavat aloitteet, joilla käsitellään tiedostusvälineiden vapauden uhkia ja 
esitetään ratkaisuja.

d) EU:n toimivalta tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden alalla: on tarpeen 
selkeyttää, onko EU:lla toimivalta esittää ja hyväksyä asiaa käsittelevä 
lainsäädäntöaloitteen. Euroopan parlamentin oikeudelliselta yksiköltä tulee pyytää 
lausunto, muut toimielimet voisivat toimia samoin, ja tutkijoilta ja asiantuntijoilta 
tulee pyytää panosta, erityisesti yliopistollisen Eurooppa-instituutin 
Tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja tiedotusvälineiden vapauden keskukselta, joka 
jo työskentelee asian parissa.

e) EU:n lainsäädäntöaloite, itsesääntelyaloitteet, varmistusväline: tulisi käynnistää 
laaja keskustelu siitä, miten tiedotusvälineiden vapautta voidaan suojella 
asianmukaisimmalla tavalla. Seuraaviin kysymyksiin tarvitaan vastaus: tuleeko EU:n 
edistää EU lainsäädäntöaloitetta, itsesääntelyä vai "varmistavia" välineitä, jos 
tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta rikotaan jäsenvaltioissa? Mitä osia 
käsitellään, miten ja millä tasolla? Voiko EU:N lainsäädäntöaloite olla pääratkaisu 
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kaikkiin tiedotusvälineiden vapauteen ja moniarvoisuuteen liittyviin ongelmiin? Miten 
varmistetaan, että EU tai kansallinen lainsäädäntö ei tarjoa mahdollisuutta antaa 
lisävaltaa tai poliittista vaikutusvaltaa hallitusten tiedotusvälineiden valvontaan? 

f) Tiedotusvälineiden vapauden turvaaminen kansallisilla riippumattomilla 
sääntelyelimillä, jotka tekevät yhteistyötä EU:n tasolla: eräs mahdollisuus olisi 
muuttaa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä, jotta 
yhdenmukaistetaan sääntelyelinten asema jäsenvaltioissa ja yhteistyö EU-tasolla, 
myös tarkastelemalla ja vahvistamalla 29 artiklaa "yhteyskomiteasta" sekä 30 artiklaa 
"jäsenvaltioiden sääntelyelinten välisestä yhteistyöstä", varmistamalla, että elimet ovat 
riippumattomia, puolueettomia ja läpinäkyviä sekä päätöksentekoprosesseissa että 
toimivallan käytössä ja valvontaprosessissa. Lehdistö, verkkolehdistö ja 
radiolähetykset eivät tällä hetkellä kuulu audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan 
direktiivin soveltamisalaan, ja tämä aukko tulisi täyttää, jos mahdollista. 

g) erityisiä kysymyksiä: kertomuksessa pitäisi käsitellä myös tiedotusvälineiden 
vapauksiin liittyviä kysymyksiä, kuten toimittajien riippumattomuuden turvaaminen 
sekä kustantajien tai omistajien asettamilta sisäisiltä paineilta että ulkoiselta poliittisen 
vallan tai eturyhmien vaikutukselta. Uhkailulta ja väkivallalta suojelu on myös 
perustavanlaatuisen tärkeää, sillä tutkivia toimittajia usein uhkaillaan heidän toimiensa 
vuoksi (järjestäytynyt rikollisuus, voimakkaat talouden toimijat, ääriliikkeiden 
edustajat jne.). Toimittajilla tulee olla laaja pääsyoikeus asiakirjoihin ja tietoihin, ja 
lähteet tulee suojata, mukaan lukien ilmiantajat; tässä yhteydessä tulee analysoida 
Islannin nykyaikaista tiedotusvälinelakialoitetta. Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden
tulee olla riippumattomia poliittisesta vaikutuksesta toimittajan vapaudessa, 
henkilöstön työhönotossa ja rahoituksessa ja tarjota laadukasta tietoa sallimalla pääsy 
laajalle sidosryhmien joukolle. Erityissääntöjä tulee soveltaa poliittiseen tietoon, jotta 
taataan tasavertainen pääsy poliittisille kilpailijoille, mielipiteille ja näkökohdille 
erityisesti vaalien ja kansanäänestysten läheisyydessä sen varmistamiseksi, että 
kansalaiset voivat muodostaa mielipiteensä ilman yhden määräävässä asemassa olevan 
mielipiteenmuodostajan asiatonta vaikutusta. Uusien tiedotusvälineiden (internet, 
blogit jne.) erityisyys täytyy tunnustaa ja rekisteröitymismenettelyjä, jotka luovat
suhteettoman rasitteen, tulee välttää. Eettistä journalismia tulee edistää varmistamalla, 
että tiedotusvälineet vastustavat syrjintää ja pidättäytyvät rasismista, muukalaisvihasta, 
romanien vastaisuudesta ja seksismistä käsittelemällä väkivaltaisia tapahtumia 
koskevaa tietoa asianmukaisella tavalla ja kunnioittamalla yksityisyyden ja aineistojen 
suojaa. EU:n yrityskeskittymiä koskevaa politiikkaa sekä tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta, tiedotusvälineiden omistajuutta ja keskittymistä, tiedotusvälineiden 
omistajuuden läpinäkyvyyttä ja eturistiriitoja tulee myös käsitellä sen mukaan, miten 
ne turvaavat tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden.

Päätelmä

Valmistelijalle asetettu valmistelutehtävä on tärkeä väline, jolla Euroopan parlamentti voi 
osallistua laajempaan tiedotusvälineiden vapautta koskevaan keskusteluun ja antaa oman 
panoksensa perusoikeuksien turvaamiseen ja edistämiseen EU:ssa, erityisesti 
ilmaisuvapauden, mielipiteenvapauden, tiedonvapauden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja 
moniarvoisuuden alalla. Tämän tehdäkseen on tärkeää käyttää tarkoituksenmukainen aika 
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laajan keskustelun käymiseksi ja muokata kertomuksen aikataulua, jotta tuleva Saarbrückenin 
/ Brysselin Institute of European Media Law:n tekemä Euroopan parlamentin tutkimus
"kansalaisten oikeudesta tietoon: oikeus ja politiikka EU:ssa ja jäsenvaltioissa"1 voidaan ottaa 
asianmukaisesti huomioon. Samalla on tärkeä odottaa komission työryhmän suosituksia, 
sekä komission päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Valmistelija ehdottaa myös kuulemisen 
järjestämistä syksyllä tiedotusvälineiden vapaudesta ja moniarvoisuudesta, jotta asiantuntijat, 
sidosryhmät, valtiosta riippumattomat järjestöt, instituutiot ja kansalaiset voivat antaa 
panoksensa ja tarjota käyttökelpoisia ehdotuksia kertomukseen. 

                                               
1 Tutkimus päivittää Düsseldorfin / Pariisin European Institute for the Median julkaiseman tutkimuksen 
kansalaisten tiedoista EU:ssa: tiedotusvälineiden ja instituutioiden velvollisuudet koskien kansalaisten oikeutta 
saada tietoa täysimääräisesti ja objektiivisesti.


