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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 181 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0205/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: 
toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen vuodelta 1966 ja erityisesti sen 19 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean yleiskommentin nro 34 kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklasta 
(mielipiteen- ja sananvapaus),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan, jossa vahvistetaan 
mielipiteenvapaus sekä vapaus vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia viranomaisten 
siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta ja jossa kehotetaan 
kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta,

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 2018 annetun disinformaation torjuntaa koskevan 
komission toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
mietinnön (A9-0205/2020),

A. ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus ja riippumattomuus sekä 
toimittajien turvallisuus ovat sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden olennaisia 
osia; katsoo, että eräissä jäsenvaltioissa valtavirran tiedotusvälineet välittävät vain 
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subjektiivista vasemmistolaista narratiivia;

B. ottaa huomioon, että julkisessa omistuksessa olevat tiedotusvälineet ovat laajentaneet 
toimintaansa ja toimivat nyt aktiivisesti internetissä ja sosiaalisen median alustoilla ja 
välittävät usein narratiivia, jossa ei arvostella viranomaistoimintaa;

C. ottaa huomioon, että yhtäältä sosiaalisen median alustoihin, kuten Twitteriin ja 
Facebookiin, on ryhdytty soveltamaan viranomaissääntelyä ja toisaalta ne ovat alkaneet 
tahtoen tai tahtomattaan noudattaa itsesensuuria, jonka johdosta sosiaalisen median 
käyttäjien, myös Yhdysvaltojen presidentin, viestejä on sensuroitu tai poistettu ja 
sosiaalisen median käyttäjiä on jopa estetty käyttämästä kyseisiä alustoja sillä 
perusteella, että alustojen omat niin sanotut faktantarkistajat ovat todenneet, että 
käyttäjän viesti ei pidä paikkaansa;

D. toteaa, että Kiinan tiedetään levittäneen disinformaatiota covid-19-epidemiasta 
joulukuussa 2019; ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) peitteli ja 
vähätteli tätä;

E. ottaa huomioon, että syyskuussa 2020 julkaistiin dokumenttisarja ”Estonia: The 
Discovery That Changes Everything” (Estonia: kaiken mullistava paljastus), jossa 
tarkasteltiin matkustaja-alus Estonian uppoamista vuonna 1994 ja paljastettiin, että 
laivan rungosta oli löydetty neljä metriä leveä aukko, jota ei ollut aiemmin havaittu ja 
kirjattu; toteaa, että tämä uusi seikka on ristiriidassa uppoamisen virallisen selityksen 
kanssa; ottaa huomioon, että vuonna 1995 Ruotsi, Suomi, Viro, Latvia, Puola, Tanska, 
Venäjä ja Yhdistynyt kuningaskunta allekirjoittivat Estonia-sopimuksen, jossa kyseiset 
maat julistivat uppoamispaikalle hautarauhan ja kielsivät kansalaisiaan lähestymästä 
aluksen hylkyä; ottaa huomioon, että toimittaja Henrik Evertsson ja hänen 
kameramiehensä Linus Andersson on sittemmin pidätetty syytettyinä hautapaikan 
loukkaamisesta ja että he voivat saada kahden vuoden vankeustuomion, jos heidät 
todetaan syyllisiksi oikeudenkäynnissä, jonka on määrä käynnistyä Göteborgissa 
tammikuussa 2021;

F. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on toistuvasti ilmaissut huolensa 
disinformaation uhasta; ottaa huomioon, että oppositiopuolueita on syytetty 
suhteettomasti ja epäoikeudenmukaisesti tällaisen disinformaation käytöstä ja 
hyödyntämisestä;

G. katsoo, että Euroopan parlamentti käytti 36,3 miljoonaa euroa eurooppalaisten 
veronmaksajien rahoja vuoden 2019 EU-vaaleihin liittyvään 
propagandaviestintäkampanjaansa, jossa kaikki eri puolilla EU:ta esitetyt poliittiset 
näkemykset ja erilaiset visiot Euroopasta eivät olleet yhtäläisesti edustettuina;

1. pitää oikeutta sananvapauteen yhtenä perustavanlaatuisista kansalaisvapauksista, joka 
on ollut tunnusomainen läntisille demokratioille koko historiamme ajan;

2. korostaa, että hallitusten ja viranomaisten olisi pidättäydyttävä disinformaation 
torjunnasta tapauksissa, joissa disinformaation ja sensuurin torjuntaa ei vielä ole 
mahdollista erottaa selvästi toisistaan; toteaa, että on mahdotonta päättää, kuka voisi 
antaa lopullisen ratkaisun siitä, mikä on disinformaatiota, ja katsoo, että hallitusten ei 
pitäisi tehdä tällaisia päätöksiä;
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3. katsoo, että jos ”vihapuheen” määritelmä on liian yleinen ja epätäsmällinen, se voi 
osoittautua tehottomaksi ja johtaa siihen, että sitä käytetään suhteettomasti ja 
mielivaltaisesti ja tavalla, joka loukkaa sananvapautta ja vaarantaa määritelmän 
alkuperäisen tarkoituksen;

4. korostaa, että jäsenvaltiot pystyvät vastaamaan sananvapautta ja lehdistönvapautta, 
disinformaatiota ja propagandaa koskeviin huolenaiheisiin omissa maissaan ja että EU:n 
puuttuminen asiaan on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden vastaista;

5. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tehokasta ja selkeää lainsäädäntöä, jolla 
varmistetaan tiedotusvälineiden omistusta koskeva avoimuus, ja kiinnittämään erityistä 
huomiota valtavirran media-alan yritysten rahoitukseen, avoimuuteen ja tavoitteisiin;

6. korostaa, että tiedotusvälineiden riippumattomuutta on kunnioitettava ja että on 
pidättäydyttävä asettamasta agendoja niiden puolesta; katsoo, että julkisilla 
yleisradioyhtiöillä on erityinen velvollisuus antaa puolueetonta tietoa ja pidättäytyä 
poliittisten agendojen määrittämisestä;

7. kunnioittaa yksityisten yritysten oikeutta päättää omista liiketoimintamalleistaan; 
kannustaa kuitenkin sosiaalisen median alustoja edistämään tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomista kaikille poliittisille, filosofisille ja uskonnollisille 
näkemyksille pitäen mielessä oikeuden sananvapauteen; tuomitsee sosiaalisen median 
alustojen noudattamat itsesensuurikäytännöt, joilla ne heikentävät sosiaalisen median 
käyttäjien asemaa, sulkevat heidät ulos palveluistaan tai demonetarisoivat heitä 
pelkästään siksi, että he ilmaisevat mielipiteensä; katsoo, että sananvapauden 
oikeudellisen kehyksen määrittämisen ja alustojen sisältöä koskevan sääntelyn 
antamisen on jatkossakin kuuluttava kansalliseen toimivaltaan, kuten myös kaikkien 
pyrkimysten valvoa kyseisten sosiaalisen median alustojen monopoliasemaa tai 
näennäistä monopoliasemaa vapaiden markkinoiden ja demokratian suojelemiseksi;

8. korostaa, että toimeenpanovallan käyttäjän osallistuminen yksilön tai yleisen 
mielipiteen poistamiseen, muuttamiseen tai siihen vaikuttamiseen voisi loukata 
sananvapauden periaatetta, jolla suojellaan sananvapautta viranomaisten 
vaikuttamisyrityksiltä; korostaa, että kansallisten tuomioistuinten on voitava arvioida 
kaikkia hallituksen suoria tai epäsuoria toimenpiteitä, kuten sosiaalisen median 
alustoille asetettuja velvoitteita säännellä sisältöä, jotta estetään toimeenpanovallan 
käyttäjää harjoittamasta sensuuria ja taataan vallanjako;

9. palauttaa mieliin, että EU ei saisi pakottaa kansalaisiaan itsesensuuriin luomalla pelkoa 
siitä, että kaikenlainen EU:ta koskeva kritiikki vaiennetaan ja/tai siitä määrätään 
seuraamuksia; korostaa, että disinformaation ja propagandan vastaisia strategioita ei 
pitäisi käyttää välineenä, jolla estetään tai tukahdutetaan EU:ta kohtaan esitetty kritiikki;

10. panee merkille, että Kiina salasi tahallisesti tietoja covid-19-pandemiasta ja on 
levittänyt disinformaatiota pandemian aikana ja että EUH antoi periksi Kiinan 
painostukselle sen sijaan, että se olisi ilmoittanut totuudenmukaisesti Kiinan toimien 
laajuuden;

11. vaatii, että vaalien häirintää koskevien väitteiden olisi perustuttava vankkoihin ja 
johdonmukaisiin todisteisiin eikä perusteettomiin väitteisiin, kuten tapahtui 
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brexit-kansanäänestyksen jälkeen; panee merkille, että jos ulkovaltojen sekaantumisesta 
vaaleihin ei ole vahvaa näyttöä, on todennäköistä, että disinformaatiokampanjoita alkaa 
esiintyä;

12. toteaa, että on olemassa lukuisia historiallisia esimerkkejä siitä, että hallitukset ovat 
väärien tietojen pääasiallisia levittäjiä, kuten väitteet siitä, että kaikki taloudelliset 
muuttajat ovat pakolaisia, että muuttoliike ei liity terrorismiin tai että Irakilla olisi 
hallussaan joukkotuhoaseita;

13. on huolissaan Evertssonin ja Anderssonin pidättämisestä heidän julkaistuaan Estonian 
uppoamista käsittelevän dokumenttinsa, eritoten kun otetaan huomioon, että heidän 
pidätyksessään vaikuttaa olevan kyse tiedonvälitysoikeuden, sananvapauden ja 
lehdistönvapauden suorasta loukkaamisesta ja että se on toimenpide, jollaisen kohteeksi 
odottaisi joutuvansa kolmannen maailman diktatuurissa; suhtautuu epäillen vuonna 
1995 tehdyn Estonia-sopimuksen laillisuuteen, sillä siinä kriminalisoidaan sukeltaminen 
Estonian hylyn läheisyydessä; katsoo tässä yhteydessä, että koska komissio on aiemmin 
korostanut hyvin voimakkaasti sen tärkeyttä, että toimittajia suojellaan erityisesti 
kolmansissa maissa hyökkäyksiltä ja syytteeseenpanolta, sen olisi omaksuttava sama 
kanta myös tässä tapauksessa, jossa liberaali EU:n jäsenvaltio asettaa toimittajat 
syytteeseen arvokkaan ja selvästi yleisen edun mukaisen tutkintatyön tekemisestä;

14. panee merkille, että disinformaation tarkoituksellisella levittämisellä niin kutsuttuja 
oikeistolaisia poliittisia puolueita vastaan on merkittävä vaikutus vaalituloksiin ja se 
heikentää siten tasapuolisia poliittisia toimintaedellytyksiä ja demokratian keskeisiä 
rakenteita; korostaa, että kaikenlaista disinformaatiota olisi torjuttava yhdenvertaisuutta, 
oikeusvaltiota ja demokratiaa koskevien eurooppalaisten arvojen mukaisesti, myös 
silloin, kun se kohdistuu niin kutsuttuihin oikeistolaisiin poliittisiin puolueisiin;

15. varoittaa, ettei EU saa julistaa itseään ”totuusministeriöksi” ja rajoittaa siten 
sananvapautta ja oikeutta jakaa tietoa ja ajatuksia ilman, että viranomaiset puuttuvat 
asiaan; kehottaa EU:ta varomaan, ettei siitä tule (vasta-)propagandakoneistoa, joka 
tukahduttaa kaikenlaisen vastustuksen sen omaa, yhä läheisempää liittoa edistävää 
narratiivia kohtaan;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Or. en


