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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden vapauden standardit EU:ssa

(2011/2246(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
19 artiklan ja Unescon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä 
koskevan yleissopimuksen,

– 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,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan, Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2, 7 ja 9–12 artiklan, perustamissopimuksen sijoittautumisoikeutta, 
palvelujen tarjoamisen vapautta, henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta, kilpailua 
ja valtionapuja koskevat artiklat ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
167 artiklan (kulttuuri),

– ottaa huomioon 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,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan median moniarvoisuudesta 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa (SEC(2007)0032),

– ottaa huomioon komission perustaman tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta 
käsittelevän korkean tason työryhmän,

– 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 

                                               
1 EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 205.
3 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 412.
4 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 453.
5 EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 117.
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(perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman1, 
tiedotusvälineiden keskittymisestä ja moniarvoisuudesta Euroopan unionissa 
25. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman2, ja tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä 10. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman3,

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

– ottaa huomioon kansalaisjärjestöjen tiedotusvälineitä koskevat raportit, kuten Toimittajat 
ilman rajoja -järjestön Press Freedom Index-vertailut ja Freedom House -järjestön 
lehdistönvapautta käsittelevät Freedom of the Press -raportit,

– ottaa huomioon parlamentin tiedotusvälineisiin liittyvistä kysymyksistä julkaisemat 
tutkimukset 4 ja Euroopan yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja 
vapauden keskuksen tutkimukset5,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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;

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;

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 niistä6;

                                               
1 EUVL C 104 E, 30.04.2004, s. 1026.
2 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 75.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0094.
4 "The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States", kesäkuu 2012, 
saatavissa osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
5 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx.
6 Näihin kuuluvat tiedotusvälineisiin tai niiden valvontaelimiin kohdistuva suora tai välillinen puoluepoliittinen 
valvonta ja vaikuttaminen, tiettyjen tiedotusvälineiden kieltäminen tai niiden markkinoille pääsyn rajoittaminen 
lähetystoiminnan lisenssi- ja lupamenettelyjen avulla, valtiota, kansallista tai sotilaallista turvallisuutta tai yleistä 
järjestystä ja siveellisyyttä koskevien sääntöjen väärinkäytökset ja hyödyntäminen tietojen sensuroimiseksi ja 
asiakirjojen ja tietojen saatavuuden heikentämiseksi, lähteiden luottamuksellisuutta koskevan periaatteen 
rikkominen, tiedotusvälineiden keskittymistä ja eturistiriitoja koskevan lainsäädännön puuttuminen sekä 
mainonnan käyttäminen toimitukselliseen linjaan vaikuttamiseksi.
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D. katsoo, että Euroopan neuvosto ja Etyj ovat käsitelleet viestinnän inhimillistä ja 
demokraattista ulottuvuutta useiden tiedotusvälineiden vapautta, moniarvoisuutta ja 
keskittymistä koskevien julistusten, päätöslauselmien, suositusten, lausuntojen ja 
raporttien avulla ja luoneet näin joukon tärkeitä yhteisiä vähimmäisnormeja tälle alalle;

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

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;

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 kuuleminen1;

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

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;

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;

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 niitä2; katsoo, että komissio on antanut Euroopan 
yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskuksen tehtäväksi 
suorittaa analyysin EU:n toimivallan laajuudesta tiedotusvälineiden vapauden alalla;

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52. 
2 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2011 tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin 
lainsäädännöstä (P7_TA(2011)0094), 6 kohta.
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, perusoikeusvirastolle, Etyjille ja Euroopan 
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neuvoston ministerikomitealle, parlamentaariselle yleiskokoukselle, Venetsian komissiolle 
ja ihmisoikeusvaltuutetulle.


