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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. yhtyy komission kantaan siinä, että taajuusylijäämän hyödyntäminen on äärimmäisen 
tärkeää EU:n taloudelle sekä Lissabonin prosessin tavoitteiden ja i2010-strategian 
toteutumiselle;

2. painottaa, että digitaaliseen tekniikkaan siirtymisessä on ensisijaisen tärkeää kunnioittaa 
täysin kuluttajien oikeuksia sekä tarjota entistä monipuolisempia palveluita ja parantaa 
niiden laatua; korostaa tässä yhteydessä, että taajuusylijäämän hallinnon on varmistettava 
vakaa, korkealaatuinen ja häiriötön audiovisuaalinen vastaanotto, johon pitäisi yhdistää 
ilmaislähetys- ja muita lisäpalveluja;

3. painottaa, että taajuusylijäämä on erisuuruinen eri jäsenvaltioissa, mikä johtuu 
kansallisista olosuhteista ja heijastaa kansallista viestintä- ja audiovisuaalialan 
politiikkaa; 

4. on siksi vakuuttunut, että on vaikeaa yhdenmukaistaa taajuusylijäämän käyttöä Euroopan 
unionissa; katsoo, että kaikkien sensuuntaisten toimien pitäisi olla asteittaisia, 
vapaaehtoisia ja jäsenvaltiojohtoisia;

5. korostaa kuitenkin, että taajuudet eivät ole tärkeitä pelkästään taloudellisista syistä, vaan 
ne ovat myös julkisia voimavaroja, joilla on sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa; 
muistuttaa, että taajuusylijäämä, jonka laajuus on toistaiseksi tuntematon, on – sen 
jälkeen kun se on otettu käyttöön – tärkeä väline audiovisuaali- ja viestintäalan 
politiikassa ja että sitä pitäisi käyttää määrätietoisesti sananvapauden ja viestimien 
monimuotoisuuden sekä kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden samoin kuin 
alaikäisten oikeuksien edistämiseen ja suojelemiseen;

6. muistuttaa kansallisten olosuhteiden eroista ja katsoo, että Euroopan unionin laajuisessa 
aloitteessa on otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityisolosuhteet ja -tarpeet;

7. kiinnittää huomiota etuihin, joita taajuusylijäämä voi tuoda yhteiskunnalle entistä 
useampien ja monipuolisempien audiovisuaalisten viestintäpalveluiden muodossa, 
mukaan lukien langatonta vastaanottoa ja teräväpiirtolaatua tarjoavat palvelut;

8. on siksi vakuuttunut, että päätöksiä ylijäämätaajuuksien järjestämisestä, eri tarkoituksiin 
varaamisesta ja käyttöoikeuksien myöntämisestä ei pitäisi tehdä ainoastaan 
mahdollisimman suuren voiton saamiseksi, vaan myös nykyisten audiovisuaalisten 
mediapalvelujen käyttäjien oikeuksien suojelemiseksi sekä kulttuuriseen ja kielelliseen 
moninaisuuteen vastaamiseksi;

9. painottaa siksi, että taajuudet olisi jaettava avoimella tavalla ottamalla huomioon kaikki 
mahdolliset uusien taajuuksien käyttäjät ja niiden hyöty yhteiskunnalle;
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10. korostaa, että lähetystoiminnan harjoittajilla on olennainen tehtävä moniarvoisuuden ja 
demokratian periaatteiden suojelemisessa ja uskoo vakaasti, että taajuusylijäämän myötä 
julkisten ja yksityisten lähetystoiminnan harjoittajat voivat tarjota huomattavasti 
enemmän ohjelmia, jotka täyttävät yleisen edun mukaiset tavoitteet – jotka sisältyvät 
kansallisiin lainsäädäntöihin – kuten kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden 
edistäminen;

11. muistuttaa, että Euroopan unionin kansalaisten edun mukaisesti taajuusylijäämää olisi 
hallinnoitava mahdollisimman tehokkaasti ja määrätietoisesti, jotta vältetään häiriöt 
korkealaatuisten digitaalisten televisio-ohjelmien lähettämisessä yhä useammille 
kansalaisille ja niin, että otetaan huomioon kuluttajien oikeudet ja edut sekä heidän 
investointinsa asianomaisiin laitteistoihin;

12. korostaa, että taajuuspolitiikan on oltava dynaamista ja että lähetystoiminnan harjoittajien 
olisi voitava sen avulla käyttää tulevaa uutta tekniikkaa ja kehittää uusia palveluja, jotta 
niillä on myös jatkossa tärkeä tehtävä kulttuurisen moninaisuuden ja viestintäalan 
monimuotoisuuden varmistamisen edistämisessä ja jotta ne voivat siten vastata yleisön 
muuttuviin odotuksiin.
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