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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta
(2004/2238(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin tiedotus- ja 
viestintästrategian toteuttamisesta (KOM(2004) 0196),

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan ja 112 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

– toteaa, että Euroopan parlamentin viime vaaleissa äänestysaktiivisuus laski yhdeksässä 
vanhassa EU:n jäsenvaltiossa,

– toteaa, että Euroopan demokratiakehityksen yhteydessä tieto- ja viestintäpolitiikan 
perimmäisenä pyrkimyksenä on oltava edistää osallistumisen ja erityisesti äänestämisen 
merkitystä poliittisessa järjestelmässä, mikä vaatii pitkän aikavälin suunnittelua ja 
huolellisesti suunnattuja toimia,

1. on päättänyt laatia jokaisen vaalikauden alussa viisivuotisjaksoa koskevan ehdotuksen, jolla 
taataan, että budjettivaroja on käytettävissä kaikkien tärkeiden kulttuuritapahtumien 
viettämiseksi asianmukaisella tavalla;

2. pitää entistä paremman yhteistyön ja tehokkuuden kannalta välttämättömänä, että komissio 
antaa säännöllisesti Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikan parlamentin 
tarkastettavaksi;

3. pitää tarpeellisena kiinnittää entistä enemmän huomiota välitettävien viestien sisältöön, jotta 
kansalaisten kiinnostusta voitaisiin lisätä käsittelemällä heidän huolenaiheitaan;

4. painottaa, että on tarpeen luoda hajautettu tiedotusjärjestelmä erityisryhmien tavoittamisen 
helpottamiseksi suuntaamalla niille aina niiden omien tarpeiden mukaisesti suunniteltuja 
viestejä;

5. painottaa tarvetta kehittää toimintatapa, jonka avulla alueelliset ja paikalliset tiedotusvälineet 
saadaan entistä läheisemmin mukaan tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan, esimerkiksi 
myöntämällä rahapalkintoja tiedotusvälineille, jotka ovat kaikkein tehokkaimmin levittäneet 
Euroopan ideaa ja arvoja ja jotka ovat antaneet eniten tilaa Euroopan unioniin liittyville 
uutisille;

6. painottaa, että on tarpeen käyttää entistä tehokkaammin sellaisia viestintävälineitä, joilla on 
tekniset valmiudet tavoittaa kaikkien Euroopan kansalaisten kodit, kuten televisiota, radiota 
ja Internetiä;

7. on vakuuttunut siitä, että tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ennen kuin EU:n ja 
sen toimielinten tuntemus sisällytetään jäsenvaltioiden koulujen opetusohjelmiin;
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8. painottaa, että parlamentin ja komission on hyödynnettävä entistä tehokkaammin 
mahdollisuutta yhdistää henkilöstöjensä voimavarat ammatillisen tason parantamiseksi 
mahdollisesti kokeneiden toimittajien avulla, sillä se hyödyttäisi kaikkia osapuolia ja 
vähentäisi kustannuksia;

9. kehottaa EU:n toimielimiä parantamaan akkreditoitujen toimittajien olosuhteita sekä 
toimittajiin solmittuja työsuhteita sekä yleensä tarjoamaan kaikille Euroopan unionin 
politiikoista ja toimista tietoa hakeville kansalaisille mahdollisimman laajan mahdollisuuden 
käyttää tietolähteitä ja kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä nimeämään yhden henkilöstönsä 
jäsenen asiamieheksi, jolle voidaan esittää tiedotusvälineiden käyttöä ja ammattitoimittajien 
työolosuhteita koskevia huolia ja ongelmia nopeiden ratkaisujen löytämiseksi;

10. painottaa, että toimielinten on parannettava lehdistötiedotteitaan ja koko lehdistölle 
suunnatun tiedotuksen laatua helpottaakseen kaikkien ammattitoimittajien työtä Brysselissä 
järjestettyjen tilaisuuksien jälkeen, ja kehottaa toimielimiä myös käyttämään 
mahdollisimman pitkälle ammattitaitoisia viestintäalan asiantuntijoita lehdistötiedotteidensa 
valmistelemisessa;

11. katsoo, että toimielinten olisi järjestettävä julkisia hankintamenettelyjä tehdäkseen 
sopimuksia  sellaisten itsenäisten televisiotuottajien kanssa, jotka pystyvät suunnittelemaan 
televisiosarjoja, kilpailuja, elokuvia, uutisreportaaseja ja yleensä kaikenlaisia korkealaatuisia 
ja helppotajuisia ohjelmia, jotka viehättävät suurta yleisöä ja edistävät Euroopan ideaa ja 
arvoja;

12. kehottaa harkitsemaan perusteellisesti ajatusta sopimusten tekemisestä Euronewsin kanssa 
(sulkematta pois mahdollisuutta ohjelmasopimuksen allekirjoittamiseen tai jopa aseman 
hankkimiseen) tai jäsenvaltioissa jo toimivien kansallisten, alueellisten tai paikallisten 
televisioasemien kanssa;

13. kehottaa keskittämään aikaisempaa tehokkaammin tällä hetkellä eri toimielinten välillä 
hajallaan olevat audiovisuaaliset infrastruktuurit ja arvioi, että kyseiset infrastruktuurit olisi 
luetteloitava ja niiden tehokkuutta olisi arvioitava tapauskohtaisesti;

14. uskoo, että olisi hyvin hyödyllistä kehittää älykäs ja järjestelmällinen tapa lisätä Europa-
verkkosivuston linkkejä kaikkein suosituimmille verkkosivuille noudattaen yleisenä 
periaatteena sitä, että kansalaisten tehtävänä ei ole hakea tietoa vaan tiedon on löydettävä 
kansalaiset;

15. kehottaa toimielimiä tutkimaan mahdollisuutta suunnitella nykyaikaisia ja helppokäyttöisiä 
virtuaalivierailuja sekä tarjota mahdollisuutta tutustua julkisiin nauhoituksiin kaikista 
tärkeistä tapahtumista, joihin toimielimet osallistuvat, korkealaatuisen arkiston ja siihen 
liittyvän hakukoneen avulla;

16. uskoo, että on harkittava mahdollisuutta käyttää tiettyjen yhteisön ohjelmien voimavaroja 
Euroopan “tuotemerkin” edistämiseen, ja katsoo, että tulevien vuosien aikana olisi kokeiltava 
toimenpidettä, jonka avulla osa esimerkiksi Media- tai Nuoriso-ohjelmille tai kulttuuri- tai
koulutusalan ohjelmille varatuista varoista voitaisiin käyttää Euroopan unionin ”kuvan” ja 
”hengen” edistämiseen;
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17. uskoo, että on vakavasti harkittava Euroopan politiikkaa koskevien keskustelujen 
järjestämistä kansallisissa kansanedustuslaitoksissa asianomaisia maita edustavien Euroopan 
parlamentin jäsenten aktiivisella avustuksella, jotta viestintävälineille voitaisiin antaa 
mahdollisuus seurata läheltä keskusteluja, joita yleensä käydään Brysselissä ja 
Strasbourgissa;

18. ehdottaa puolueettoman tutkimuksen laatimista tiedotuspolitiikkansa tehokkuudesta ja on 
tässä yhteydessä ilahtunut puhemiehistön 10. tammikuuta 2005 esittämästä pyynnöstä 
tarkastella tiedotustoimistojen roolia jäsenvaltioissa;

19. ottaa huomioon parlamentin puhemiehistössä parhaillaan käynnissä olevat keskustelut 
mahdollisuudesta perustaa julkisessa omistuksessa oleva parlamentaarinen kanava;

20. kehottaa poliittisia ryhmiä osallistumaan täysipainoisesti tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan 
pyrkimällä entistä tehokkaammin välittämään kansalaisille erilaisin tavoin keskeistä tietoa 
Eurooppa-asioita koskevista poliittisista näkemyksistään ja niihin perustuvasta toiminnasta;

21. kehottaa komissiota järjestämään “ideakilpailun”, jotta alan johtavat toimistot pystyisivät 
esittämään ehdotuksiaan parhaista tavoista Euroopan viestin ilmaisemiseksi;

22. kehottaa komissiota antamaan arvostetulle ulkopuolisille toimistolle tehtäväksi laatia 
perusteellinen analyysi siitä, mitä komissio todellisuudessa kuluttaa tiedotukseen ja 
viestintään;

23. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön järjestelmän, jolla voidaan jatkaa Eurooppa-tiedon 
palvelupisteiden rahoittamista uudessa varainhoitoasetuksessa esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti;

24. uskoo, että eurobarometritutkimuksille olisi varattava aikaisempaa enemmän varoja, jotta 
niistä voitaisiin koota entistä kattavampia ja täsmällisempiä raportteja;

25. kehottaa komissiota kehittämään Europa-verkkosivustoa, koska useat sen sivuista ovat 
käytettävissä ainoastaan englanniksi tai ranskaksi, mikä on osoitus joitakin kieliä suosivasta 
erottelusta mutta samalla myös estää kansalaisten suurta enemmistöä käyttämästä tarjolla 
olevia tietoja;

26. painottaa tarvetta sisällyttää Prince-ohjelmaan uusia ensisijaisia toimintalinjoja supistamalla 
yksittäisten toimielinten erityistoimet vain aivan välttämättömiin;

27. uskoo, että toimielinten tiedotustyöryhmän olisi oltava luonteeltaan pääasiassa poliittinen ja 
että sen kokoonpanoa olisi supistettava työryhmän toiminnan tehostamiseksi;

28. kehottaa kaikkia asianomaisia EU:n toimielimiä parantamaan sisäistä koordinointiaan 
sovitun tiedotus- ja viestintästrategian tehokkuuden parantamiseksi ja siten myös parempien 
tulosten saavuttamiseksi;

29. kehottaa toimielimiä tarkastelemaan mahdollisuutta perustaa alemman tason 
koordinointiryhmä, joka koostuisi eri toimielinten asiaankuuluvien pääosastojen edustajista 
ja jonka päätehtävänä olisi koordinoida toimielinten tiedotustyöryhmän määrittämien 
suuntaviivojen toteuttamiseksi suunniteltuja erityistoimenpiteitä;
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30. uskoo, että olisi erittäin tehokasta perustaa Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden 
edustajista sekä viestintäalan asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä 
olisi ohjata tiedotus- ja viestintäpolitiikan asianmukaista täytäntöönpanoa;

31. painottaa tarvetta harkita aikaisempaa vakuuttavampia toimenpiteitä jäsenvaltioiden 
yhteistyön varmistamiseksi, kuten luettelon julkaisemista maista, jotka eivät osoita 
minkäänlaista kiinnostusta tämäntyyppiseen yhteistyöhön;

32. odottaa komission toukokuussa 2005 julkaistavaksi suunniteltua tiedonantoa uudistetusta 
tiedotus- ja viestintästrategiasta ja aikoo käynnistää komission ja neuvoston kanssa 
aikaisempaa tehokkaamman vuoropuhelun strategian täytäntöönpanosta sekä tuo uudelleen 
esiin halunsa tehdä täysipainoista yhteistyötä asetettavien tavoitteiden saavuttamiseksi;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ... .
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PERUSTELUT

Tämän mietinnön tarkoituksena on tarkastella EU:n tiedotus- ja viestintästrategian toteutusta. 
Esittelijä on lukenut uudelleen kaikki asiaankuuluvat asiakirjat esittääkseen rakentavia ajatuksia, 
joiden avulla voidaan tulevaisuudessa edistää entistä tehokkaampaa tiedotusstrategiaa. Esittelijän 
tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat:

1. Tiedotus- ja viestintästrategia on jäänyt kauas tavoitteistaan.

Tiedotus- ja viestintästrategian tarkoituksena on tuoda Eurooppa lähemmäksi kansalaisiaan. 
Tuoreimmat eurobarometritiedot kuitenkin osoittavat, että yleisö tuntee EU:n perusasiat hyvin 
huonosti. Vanhoissa jäsenvaltioissa vain 25 prosenttia ihmisistä tietää, että on olemassa 
Euroopan unionin hymni, ja lähes puolet uskoo toimielinten päätoimipaikan sijaitsevan 
Strasbourgissa. Lisäksi äänestysaktiivisuus Euroopan parlamentin vaaleissa laskee jatkuvasti ja 
oli vuonna 2004 alempana kuin koskaan aikaisemmin (45,7 %).

2. Tiedotus- ja viestintästrategia ei ole tehokas, elleivät toimielimet noudata saamiaan 
suosituksia.

Vuodesta 1993 tähän päivään saakka kaikissa parlamentin mietinnöissä on kehotettu 
järjestämään vuosittain keskustelu tiedotus- ja viestintäpolitiikasta. Tällaista keskustelua ei ole 
vielä koskaan järjestetty. Mietinnössä tulee esiin myös muita esimerkkejä, mutta tällä hetkellä 
pelkästään tämä seikka on riittävä peruste vaatimukselle siitä, että komission olisi annettava 
tiedotus- ja viestintästrategiansa säännöllisesti parlamentin tarkastettavaksi.

3. Tiedotus- ja viestintästrategia ei ole tehokas, ellei suurelle yleisölle onnistuta 
ilmaisemaan, mitä Euroopan unionin “henki” todella tarkoittaa.

Vuonna 1993 Euroopan parlamentin päätöslauselmassa myönnettiin, että Euroopan 
yhdentymisen rajaaminen merkitsemään tuskin muuta kuin taloudellista yhteisöä oli heikentänyt 
yleisön kiinnostusta ja luottamusta.

Kansalaisten oikeutettuna toiveena on osallistua aktiivisesti Euroopan unionin kehittämiseen, ja 
se on mahdollista ainoastaan, jos onnistumme koskettamaan ihmisten tunteita. Tuleva 
perustuslaki on esimerkki siitä tosiasiasta, että Eurooppa on ennen muuta yhteinen hanke, jonka 
tavoitteena on tehdä Euroopasta yhä parempi ihmisyhteisö. Perustuslain I artiklan 1 ja 
2 kohdassa puhutaan Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahdosta rakentaa yhteisiin arvoihin 
perustuvaa yhteistä tulevaisuutta. Nämä arvot määrittävät Euroopan identiteetin. EU ei ole 
tavanomainen taloudellisiin päämääriin tähtäävä kansainvälinen järjestö vaan yhteisö, jolla on 
arvoja.

Esittelijän mielestä tämä on paras mahdollinen määritelmä uuden Euroopan “hengelle”. 
Kysymys kuuluukin, miten saada se näkyville. Eräässä komission tiedonannossa on jo ehdotettu, 
että olisi harkittava mahdollisuutta työskennellä todellisten mielipidejohtajien kanssa, toisin 
sanoen sellaisten huomattavien henkilöiden kanssa, jotka lainaisivat kasvonsa Euroopan 
unionille. Olisi myös hyödyllistä järjestää ideakilpailu, jossa alan johtavat toimistot voisivat 
antaa muodon parhaimmille ideoilleen, mutta on syytä muistaa, että Euroopan todellista 
identiteettiä parhaiten heijastavat hahmot ovat usein lähtemättömästi syöpyneet yhteisen 
kulttuurimme historiaan. Esimerkiksi tänä vuonna juhlitaan Don Quijoten neljättäsadatta 
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vuosipäivää, vaikka toimielimet eivät ikävä kyllä olekaan katsoneet tarpeelliseksi osoittaa 
kunnioitusta Miguel de Cervantesin muistolle. Eivätkä ne tule osoittamaan kunnioitusta Hans 
Christian Anderseninkaan muistolle. Yhdysvallat voi onnistua luomaan Vapauden patsaasta 
”mahdollisuuksien maan” tuotekuvan tai myyntivaltin, mutta se ei koskaan voi ylpeillä 
sellaisella inhimillisen nerouden tähdittämällä linnunradalla kuin Eurooppa.

Parlamentin on laadittava viisivuotisjaksoa koskeva ehdotus, jolla taataan, että budjettivaroja on 
saatavilla kaikkien tärkeiden kulttuuritapahtumien viettämiseksi asianmukaisella tavalla.

4. Tiedotus- ja viestintästrategia ei ole tehokas, jos se perustuu yhä pääasiallisesti tähän 
saakka käytettyihin välineisiin.

Tiedotusta varten on perustettu verkko- ja linkkijärjestelmä tietojen tarjoamiseksi sellaisille 
kansalaisille, jotka ovat jo päättäneet hakea niitä. Lähestymistapaa on kuitenkin muutettava: 
kansalaisten tehtävänä ei ole hakea tietoa, vaan tiedon on löydettävä kansalaiset. Jotta tämä voisi 
toimia, on luotava vakaa hajautettu tiedotusjärjestelmä erityisryhmille, joille suunnataan niiden 
tarpeiden mukaisesti suunniteltuja viestejä.

Verkko- ja linkkijärjestelmään perustuva tiedotuksen hajauttaminen on hyödyllinen keino 
tehostaa tietovirtaa, mutta se ei ole kaikkein tehokkain eikä kannattavin keino. Se ei myöskään 
ratkaise työn koordinointiin liittyviä ongelmia, jotka ovat seurausta Euroopan eri toimielinten, 
parlamentin ja komission, virkamiesten toimimisesta saman katon alla. Toimielimet voivat jakaa 
yleiset kulunsa, mutta ne eivät voi jakaa kaikkein tärkeintä asiaa eli työtään. Kansalaisten 
mielestä EU on yksi kokonaisuus, eivätkä he voi mitenkään tietää, onko tietopyynnöt osoitettava 
komissiolle vai parlamentille. Jos kyseiset toimielimet yhdistäisivät henkilöstövaransa, se 
parantaisi ammattitaidon tasoa ja olisi hyödyksi kaikille asianomaisille, samalla kun se 
vähentäisi kustannuksia.

5. Tiedotus- ja viestintästrategia ei ole tehokas, ellei parlamentin ja komission välistä 
yhteistyötä paranneta.

Komission entinen pääosasto II, jonka valvontaan kuuluivat aikaisemmin kaikki tiedotus- ja 
viestintäasioita hoitavat osastot, on nyt jaettu neljään erilliseen pääosastoon.

Parlamentissa tiedotuksesta vastaa vain yksi pääosasto. Sen tapa käyttää budjettivarojaan ei 
kuitenkaan tunnu järkevältä: parlamentin talousarviosta 43 prosenttia varataan vierailijaryhmien 
(500 000 vuodessa) rahoitukseen, 30 prosenttia painetun aineiston tuotantoon ja 18 prosenttia 
infrastruktuureihin. Tämän jälkeen muille toimenpiteille jää ainoastaan kymmenen prosenttia 
(2,5 miljoonaa euroa). Kannattaako kuluttaa niin suuria summia niin vähäistä tuottoa vastaan?

Niin kutsuttu IGI on ainut foorumi, jossa komissio ja parlamentti vaihtavat mielipiteitään. Sen 
tehtävänä on määrittää Prince-ohjelman ensisijaiset tavoitteet. Kaikkien tämän ohjelman 
ulkopuolelle jäävien toimien katsotaan olevan yksittäisten toimielinten erityistoimia.

Prince-ohjelmaan tulisi sisällyttää nykyistä useampia ensisijaisia toimintalinjoja, ja yksittäisten 
toimielinten erityistoimenpiteet olisi rajoitettava välttämättömiin.



PR\557811FI.doc 9/11 PE 355.447v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

IGI:n olisi oltava luonteeltaan pääasiassa poliittinen, ja sen toimintaa olisi tehostettava 
supistamalla sen kokoonpanoa. Olisi myös perustettava alemman tason koordinointiryhmä, jossa 
olisi edustajia eri toimielinten asiaankuuluvista pääosastoista, koordinoimaan erityistoimenpiteitä 
IGI:n määrittämien suuntaviivojen toteuttamiseksi käytännössä. Olisi myös hyödyllistä elvyttää 
uudelleen komission vanha ajatus perustaa toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajista sekä 
viestintäalan asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava elin ohjaamaan tiedotus- ja 
viestintästrategian asianmukaista toteutusta. 

Työjärjestyksen liitteen VI mukaan Euroopan parlamentin tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa 
koskeva vastuu on kulttuurivaliokunnalla. Valiokunnan selän takana käydään kuitenkin 
merkittäviä sen toimialan piiriin kuuluvia keskusteluja ja toteutetaan päätöksiä ja toimia. 
Kulttuurivaliokunta ei esimerkiksi ole edustettuna tieto- ja viestintäpolitiikan työryhmässä, jossa 
tällä hetkellä käsitellään erittäin tärkeitä aiheita. Olisi kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, 
jotta voitaisiin taata, ettei valiokuntamme jää minkään näitä aiheita käsittelevien keskustelujen 
ulkopuolelle.
  
 

6. Tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ennen kuin jäsenvaltiot ja kansalliset 
kansanedustuslaitokset päättävät toimia aktiivisesti yhdessä Euroopan toimielinten 
kanssa.

Jäsenvaltiot ovat osoittaneet halunsa osallistua tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan allekirjoittamalla 
yhteisymmärryspöytäkirjat. Tähän mennessä yhteisymmärryspöytäkirjoja on allekirjoitettu 
yksitoista, kun taas yhdestätoista muusta ovat neuvottelut vielä käynnissä.

Lisäksi aikaisemmat esittelijät, kuten Herzog ja Andreaesen, ovat esittäneet ajatuksen, jolla 
pyritään turvaamaan kansallisten kansanedustuslaitosten yhteistyö. 

Esittelijä uskoo, että olisi harkittava entistä vakuuttavampia toimenpiteitä jäsenvaltioiden 
yhteistyön varmistamiseksi.

Euroopan politiikkaa koskevien keskustelujen järjestäminen kansallisissa 
kansanedustuslaitoksissa asianomaisia maita edustavien Euroopan parlamentin jäsenten 
aktiivisella avustuksella herättäisi laajasti huomiota ja tarjoaisi viestintävälineille ja yleisölle 
mahdollisuuden seurata läheltä keskusteluja, joita yleensä käydään Brysselissä ja Strasbourgissa.

7 Tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ellei kunkin erityistoimen 
kohderyhmiä valita huolellisesti.

Yksi Euroopan suurimmista ongelmista on se, että sillä ei ole riittävää oikeutusta. Kansalaisten 
mielestä yhteisön lainsäädäntö ei koske heitä eikä heillä ole mitään osuutta sen laatimisessa.

Andreasenin mietinnössä korostettiin, että Euroopan unionin uskottavuuden puute on seurausta 
sen metafyysisestä kyvyttömyydestä saavuttaa kaikkia kansalaisiaan. Uuden strategian yhtenä 
tärkeimpänä tavoitteena pitäisi ehdottomasti olla oikean yleisön määrittäminen. On välttämätöntä 
varmistaa, että viestit herättävät kiinnostusta yleisössä, vastaamalla sen huolenaiheisiin.

Meidän on myös kehitettävä toimintatapa, jonka avulla alueelliset ja paikalliset tiedotusvälineet 
saadaan entistä läheisemmin mukaan tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan. Yksi tapa voisi olla 
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myöntää rahapalkintoja tiedotusvälineille, jotka ovat kaikkein onnistuneimmin levittäneet 
Euroopan ideaa ja arvoja tai jotka ovat antaneet eniten tilaa Euroopan unioniin liittyvien uutisten 
lähettämiseen.

8. Tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ennen kuin sen toteutuksessa aletaan 
luottaa ennakkoluulottomasti uusien välineiden käyttöön.

Kuten edellä mainittiin, yksi suurimmista virheistä, joka tulevassa strategiassa saatettaisiin tehdä, 
on ajatella, että kansalaisten tehtävänä on hakea tietoa, pikemminkin kuin tiedon tehtävänä 
löytää kansalaiset. Tältä virheeltä vältytään parhaiten käyttämällä aikaisempaa tehokkaammin 
sellaisia viestintävälineitä, joilla voidaan saavuttaa kaikki eurooppalaiset kodit, kuten televisiota, 
radiota ja Internetiä.

Uusimmat eurobarometritilastot osoittavat, että Euroopan kansalaisten suosituin tietolähde on 
televisio (76 %) ja sen jälkeen lehdistö (52 %) ja – niin usein huomiotta jäävä – radio (43 %). 
Euroopan parlamentti on todellakin usein painottanut, että audiovisuaalivälineet on nostettava 
aikaisempaa tärkeämpään asemaan.

Lisäksi tiedetään, että parlamentin puhemiehistössä tarkastellaan mahdollisuutta perustaa 
julkisessa omistuksessa oleva parlamentaarinen televisiokanava. Esittelijä kehottaa tämän 
valiokunnan jäseniä vaatimaan mahdollisuutta osallistua näihin tärkeisiin keskusteluihin, koska 
heillä on siihen oikeus. Haluamatta vahingoittaa käynnissä olevan keskustelun lopputulosta 
kannattaa joka tapauksessa korostaa, että ainakaan kolmesta perusperiaatteesta ei voida 
neuvotella:

(a) itsenäinen hallinto, jolta ei edellytetä poliittista kuuliaisuutta tämänhetkiselle enemmistölle
(b) tiedon laatu
(c) sisällön monipuolisuus ja helppokäyttöisyys.

Euroopan parlamentin tiedotuksen ei pitäisi koskea ainoastaan toimielintä itseään. On tarpeen 
varmistaa, että erilaiset poliittiset näkökannat myös tavoittavat suuren yleisön. 
Eurobarometritutkimuksen mukaan vain 36 prosenttia uusien jäsenvaltioiden kansalaisista uskoo, 
että heidän kansallisissa tiedotusvälineissään vuonna 2004 esitetyt Eurooppaa koskevat tiedot 
olivat puolueettomia.

Televisio on ennen muuta sisältöpainotteinen väline. Kaikissa televisioon perustuvissa 
strategioissa on varmistettava, että yleisölle suunnatut ohjelmat ovat helppotajuisia, vaihtelevia 
ja korkealaatuisia. Toimielinten olisi käynnistettävä tarjouspyyntömenettely tehdäkseen 
sopimuksia sellaisten itsenäisten televisiotuottajien kanssa, jotka pystyvät suunnittelemaan 
televisiosarjoja, kilpailuja, elokuvia ja muita suurta yleisöä kiinnostavia ohjelmia, jotka ovat 
korkealaatuisia ja helppotajuisia ja voivat edistää Euroopan ideaa ja arvoja. 

Tällaiset ohjelmat täydentävät perinteisiä tiedotusohjelmia ja toimielinten tapahtumia 
(täysistuntoja, valiokuntien keskusteluja jne.) koskevia lähetyksiä, eikä niiden lähettämiselle 
annettavan tuen tarvitse välttämättä olla sidoksissa eurooppalaisen julkisen 
televisiolähetystoiminnan tai parlamentaarisen kanavan käynnistämiseen. On myös mahdollista 
tarkastella ajatusta sopimusten tekemisestä Euronewsin kanssa (hylkäämättä mahdollisuutta 



PR\557811FI.doc 11/11 PE 355.447v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

ohjelmasopimuksen allekirjoittamiseen tai jopa kanavan hankkimiseen) tai jäsenvaltioissa jo 
toimivien kansallisten, alueellisten tai paikallisten televisioasemien kanssa. 

Toinen harkitsemisen arvoinen mahdollisuus on toimielinten välillä hajallaan olevien 
audiovisuaalisten infrastruktuurien yhteiskäyttö. Nämä infrastruktuurit olisi luetteloitava ja 
niiden tehokkuutta pitäisi arvioida.

Ei pidä myöskään unohtaa Internetin tarjoamia laajoja voimavaroja. Europa-verkkosivustoa on 
kehitettävä. Useat sen sivuista ovat käytettävissä ainoastaan englanniksi tai ranskaksi, mikä on 
osoitus joitakin kieliä suosivasta erottelusta mutta samalla myös estää kansalaisten suurta 
enemmistöä käyttämästä tarjolla olevia tietoja.

Internet on myös erinomainen väline haluttaessa välittää tietoa tietylle yleisöryhmälle.  Linkkien 
älykäs ja järjestelmällinen lisääminen kaikkein suosituimmille verkkosivuille on riittävä keino 
pyrittäessä tavoittamaan tiettyä yhtenäistä profiilia vastaavat yleisöryhmät. Olisi myös harkittava 
mahdollisuutta suunnitella nykyaikaisia ja helppokäyttöisiä virtuaalivierailuja toimielimiin sekä 
tarjota yleisölle tilaisuus tutustua nauhoituksiin kaikista toimielinten tärkeistä tapahtumista 
korkealaatuisen arkiston ja siihen liittyvän hakukoneen avulla.

9. Tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ennen kuin on mahdollista käyttää 
kaikilta osin tai osittain muita yhteisön ohjelmia.

Euroopan unionilla on hyvin monenlaisia ohjelmia, jotka jo itsessään ovat keino tuoda Eurooppa 
lähelle kansalaisiaan. Olisi harkittava mahdollisuutta käyttää osaa joidenkin yhteisön ohjelmien 
voimavaroista Euroopan “tuotemerkin” edistämiseen. Esimerkiksi osa Media-ohjelmalle 
varatuista varoista voitaisiin käyttää rahoittamaan julkisella hankintamenettelyllä valittavia 
eurooppalaisten tuottajien, ohjaajien ja jakelijoiden parhaita hankkeita Euroopan idean 
levittämiseksi.

10. Tiedotus- ja viestintäpolitiikka ei ole tehokasta, ennen kuin EU:n ja sen toimielinten 
tuntemus sisällytetään jäsenvaltioiden koulujen opetusohjelmiin.


