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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että tiedotusvälineiden omistuksen keskittyminen voi vaarantaa tiedonvapauden ja 
erityisesti tiedon vastaanottamisen vapauden, ja pyytää näin ollen, että komissio määrittää 
EU:n 7500 yleisradiotoiminnan harjoittajan väliset omistusoikeusjärjestelyt, jotta voidaan 
määrittää mainittujen mediapalvelujen moniarvoisuuteen liittyvät mahdolliset haasteet;

2. pyytää, että komissio jatkaa 12 minuutin säännön valvontaa ja puuttuu mahdollisiin 
mainitun säännön rikkomisiin, tutkii mainosten todellista määrää ja harkitsee erityisesti, 
olisiko mainittua sääntöä tiukennettava kuluttajien mahdollisten valitusten perusteella;

3. pyytää, että komissio esittää mahdollisimman nopeasti selvennykset, jotka koskevat 
komission kaupallisen viestinnän alalla määrittämiä sponsorointiin, omaan 
myynninedistämistoimintaan ja tuotesijoitteluun liittyviä kysymyksiä;

4. pitää valitettavana, että kaikkia perusoikeuskirjan 21 artiklassa määritettyjä perusteita ei 
mainita audiovisuaalisista palveluista ja viestintäpalveluista annetun direktiivin 
6 artiklassa; pyytää komissiota harkitsemaan mainitun artiklan soveltamisalan 
laajentamista siten, että se on yhdenmukainen perusoikeuskirjan kanssa;

5. pitää myönteisenä komission ja EU:n tuomioistuimen kantaa, joka koskee 
audiovisuaalisista palveluista ja viestintäpalveluista annetun direktiivin 14 artiklan 
tulkintaa; kehottaa jatkamaan käsitteen "yhteiskunnallisesti merkittävät suuret 
urheilutapahtumat" laajaa tulkintaa, yleishyödylliset urheilu- ja viihdetapahtumat mukaan 
luettuina, ja kehottaa jäsenvaltioita laatimaan mainittuja tapahtumia koskevat luettelot;

6. korostaa, että enenevässä määrin digitaalisessa ympäristössä julkisten 
joukkoviestinpalvelujen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kansalaiset voivat saada 
tietoa verkon välityksellä, ja tunnustaa tässä yhteydessä, että verkkopalveluja tarjotessaan 
julkiset joukkoviestinpalvelut edistävät välittömästi omien tehtäviensä toteuttamista;

7. vahvistaa, että on tärkeää, että alaikäisiä on suojellaan televisiotoiminnan yhteydessä; 
suosittelee, että jäsenvaltiot harkitsevat kaiken mainonnan kieltämistä lastenohjelmissa, 
jotta voidaan varmistaa, että muun muassa alaikäisiä ei kehoteta ostamaan tuotetta tai 
palvelua käyttämällä hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan;

8. kehottaa komissiota edelleen sisällyttämään EU:n ulkoisiin kauppasopimuksiin direktiivin 
mukaiset audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmät mainittujen palvelujen 
luomiseksi.


