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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti valkoiseen kirjaan ja kannattaa komission aietta tehdä viestinnästä 
oma itsenäinen politiikan alansa, jolla on oma sisältönsä;

2. pitää myönteisenä, että komissio tunnustaa viestinnän ja viestin olevan erottamattomia ja 
että viestinnän on oltava kaksisuuntainen prosessi, johon liittyy kansalaisten kuuleminen;
pahoittelee kuitenkin sitä, että nämä valkoisen kirjan alussa esitetyt periaatteet eivät 
konkretisoidu; pyytää siksi komissiota täsmentämään, kuinka se aikoo ottaa huomioon 
kansalaisten äänen, ja ehdottaa tätä varten, että viestintäpolitiikkaan liitetään muiden
toimielinten mahdolliset aloitteet, kuten julkisen hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajien välinen yhteistyöelin "Agora", jonka parlamentti on päättänyt perustaa;

3. kannattaa tutkimusta uuden, toimielinten yhteisen ja jäsenvaltioiden osallistumiselle 
avoimen välineen laatimisesta, jossa määriteltäisiin eurooppalaisen viestintäpolitiikan 
periaatteet; katsoo kuitenkin, että kyseisen välineen luonnetta – peruskirja vai 
käytännesäännöt – on analysoitava huolellisesti sen kansalaisille antamien "takuiden" sekä 
toimielinten ja jäsenvaltioiden vastuulle lankeavien sitoumusten osalta; 

4. muistuttaa, että perusoikeuskirjassa on jo ennestään määritelty kansalaisten tiedonsaantiin
liittyviä oikeuksia ja että mahdollisen uuden välineen on kunnioitettava parlamentin, 
vaaleilla valitun elimen, valtaoikeuksia ja etenkin sen oikeutta puhutella vapaasti koko 
unionin kansalaisia; pyytää parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa tutkimaan tällaisen toimielinten yhteisen välineen mahdollista luonnetta ja 
sisältöä;

5. painottaa, että viestintäpolitiikan on otettava huomioon eurooppalaisille asioille ominainen
"tempo", joka eroaa usein kansallisista poliittisista työjärjestyksistä; katsoo siksi, että 
toimielinten ja jäsenvaltioiden tulee sopia eurooppalaista yleistä mielipidettä 
todennäköisesti kiinnostavien keskeisten asiakokonaisuuksien työaikataulusta voidakseen 
panostaa viestinnässään näihin aiheisiin;

6. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, että kaikkien toimielinten viestintäpolitiikat on liitettävä 
yhteiseen näkökulmaan jokaisen toimielimen omia kompetensseja ja itsenäisyyttä
kunnioittaen; toistaa kehotuksensa toimielinten välisen vuosittaisen suuren keskustelun
järjestämiseen asian puitteilta täysistunnossa yhteisen julistuksen hyväksymiseksi tämän 
politiikan pyrkimyksistä ja keinoista;

7. Kannattaa vuoropuhelun ja yhteisesti järjestettyjen, eurooppalaisten sekä kansallisten ja
alueellisten toimielinten välisten julkisten keskustelujen kehittämistä; korostaa, että on 
tärkeää panostaa viestintään suurta yleisöä yleisesti kiinnostaviin aiheisiin liittyvistä 
aloitteista, kuten kulttuuriohjelmista (kirjallisuus- tai elokuvapalkinnot), 
urheilutapahtumista jne.;

8. arvostaa komission ehdotuksia uuden viestintäteknologian paremmasta käytöstä, mutta 
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pyytää, että käyttöön otetaan toimenpiteitä sen välttämiseksi, että "digitaalinen kahtiajako" 
eristää osan kansalaisista entistä enemmän unionia koskevan tiedonsaannin ulkopuolelle; 
korostaa tässä suhteessa, että laaja-alaiseen lähestymistapaan pyrittäessä olisi syytä liittää 
yhteen eri toimielinten omat viestintäkanavat, kuten Euroopan parlamentin tuleva "Web-
TV", sen autonomiaa samalla kunnioittaen; 

9. kehottaa komissiota asettamaan selvemmin arvojärjestykseen sen kumppanuussuhteet 
viestinnän alalla kehittämällä etuoikeutettuja suhteita niihin kumppaneihin, jotka pyrkivät 
rajat ylittävään toimintaan, kuten rakenteilla olevan eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot, eurooppalaiset poliittiset puolueet ja journalistit;

10. korostaa median olennaista roolia eurooppalaisista aiheista viestinnässä ja tähdentää
tarvetta kehittää erityisiä yhteistyömuotoja tiedotusvälineiden kanssa, niiden 
riippumattomuutta ja toimituslinjan autonomiaa samalla tinkimättömästi kunnioittaen; 
katsoo, että on lisättävä tuntuvasti olemassa olevia resursseja Eurooppaa koskeviin
aiheisiin erikoistuneiden toimittajien koulutukseen osallistumiseksi varsinkin alue- ja 
paikallislehdistön tasolla;

11. katsoo, että sellaisen eurooppalaisen lähihallinnon kehittäminen, joka voisi tukea monien
nykyisten Eurooppa-tietopisteiden työtä, auttaisi osaltaan sitomaan tärkeitä suoria 
yhteyksiä unionin ja sen kansalaisten välille, erityisesti edistämällä kansalaisten 
tiedonsaantia heitä koskevista eurooppalaisista aloitteista ja ohjelmista.


