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EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. on vakuuttunut siitä, että moniarvoinen mediajärjestelmä on demokraattisen 
eurooppalaisen yhteiskuntamallin säilymisen perusedellytys;

2. toteaa, että Euroopan mediamaisemassa tapahtuu jatkuvaa lähentymistä sekä eri 
viestimien että eri markkinoiden välillä;

3. korostaa, että omistajuuden keskittyminen mediajärjestelmässä luo edulliset olosuhteet 
mainosmarkkinoiden monopolisoitumiselle, estää uusien toimijoiden pääsyn markkinoille 
ja johtaa lisäksi mediasisällön yhtenäistymiseen;

4. panee merkille, että mediajärjestelmän kehitystä ohjaa yhä enemmän voitontavoittelu eikä 
tästä syystä taata asianmukaisesti yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia prosesseja
tai toimittajien käytännesääntöjen mukaisia arvoja; katsoo tämän vuoksi, että kilpailu- ja 
medialainsäädäntö on nivottava toisiinsa, jotta taataan pääsy, kilpailu ja laatu ja vältetään 
eturistiriidat tiedotusvälineiden omistajakeskittymien ja poliittisen vallan välillä, sillä ne 
haittaavat vapaata kilpailua, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja moniarvoisuutta;

5. vaatii näin ollen julkisten ja yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien välisen tasapainon 
takaamista – niissä jäsenvaltioissa, joissa julkisia lähetystoiminnan harjoittajia tällä 
hetkellä on – sekä kilpailu- ja medialainsäädännön kytkemistä toisiinsa tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden vahvistamiseksi; korostaa, että myös julkisen lähetystoiminnan 
harjoittajia ohjaa yhä enemmän voitontavoittelu, mikä herättää usein kysymyksiä julkisen 
rahoituksen asianmukaisesta käytöstä;

6. katsoo, että viranomaisten tärkeimpiä tavoitteita tulisi olla sellaisten olosuhteiden 
luominen, joilla varmistetaan tiedotusvälineiden laadun korkea taso (myös julkisten 
tiedotusvälineiden), niiden monipuolisuuden varmistaminen ja toimittajien ehdottoman 
riippumattomuuden takaaminen; 

7. vaatii toimenpiteitä eurooppalaisten mediakonsernien kilpailukyvyn vahvistamiseksi, 
millä edistetään merkittävästi talouskasvua, myös lisäämällä kansalaisten tietoisuutta ja 
tuntemusta taloudellisista ja rahoituskysymyksistä;

8. korostaa kolmansien maiden mediasijoittajien kasvavaa vaikutusvaltaa Euroopan 
unionissa ja erityisesti uusissa jäsenvaltioissa;

9. vaatii kilpailulainsäädännön määräysten johdonmukaista soveltamista unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla kilpailun lisäämiseksi ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyn 
varmistamiseksi;

10. katsoo, että yhteisön kilpailulainsäädäntö on auttanut rajoittamaan tiedotusvälineiden 
keskittymistä; korostaa kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla olevan tiedotusvälineiden 
riippumattoman valvonnan merkitystä ja vaatii tämän vuoksi, että tiedotusvälineiden 



PE400.630v02-00 4/5 AD\716770FI.doc

FI

kansallisen sääntelyn olisi oltava tehokasta, selkeää, avointa ja korkeatasoista;

11. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen laatia konkreettisia indikaattoreita 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden mittaamiseksi;

12. vaatii, että mediajärjestelmän arviointiin kehitetään tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
lisäksi muitakin indikaattoreita, jotka kattavat demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta,
ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä toimittajien ammatillisia 
käytännesääntöjä koskevan suuntautuneisuuden;

13. katsoo, että tiedotusvälineiden keskittymistä koskevien sääntöjen olisi katettava 
omistajuuden ja mediasisällön tuottamisen lisäksi (sähköiset) kanavat ja mekanismit 
Internetiin pääsemiseksi ja sen sisällön levittämiseksi, kuten hakukoneet.
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