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Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta  

Euroopan parlamentin päätöslauselma kasvua ja työllisyyttä edistävästä eurooppalaisesta 

tietoyhteiskunnasta (2005/2167(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – kasvua ja työllisyyttä 

edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" (KOM(2005)0229) ja siihen liittyvän 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjan laajennetusta vaikutustenarvioinnista 

(SEC(2005)0717), 

 

– ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 

sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi)1, 

 

– ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 

päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 460/20042, 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Esteetön tietoyhteiskunta 

(eAccessibility)" (KOM(2005)0425), 

 

– ottaa huomioon digitaalista kahtiajakoa käsittelevän foorumin (Digital Divide Forum) 

15. heinäkuuta 2005 päivätyn raportin laajakaistayhteyksistä ja julkisesta tuesta alueilla, 

joilla verkko ei vielä ole kattava, 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle "Markkinalähtöinen 

lähestymistapa radiotaajuuksien hallintaan Euroopan unionissa" (KOM(2005)0400), 

 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Uutta 

luotaava radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionille: toinen vuosikertomus" 

(KOM(2005)0411), 

 

– ottaa huomioon radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän 19. marraskuuta 2004 

päivätyn lausunnon radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jälleenmyynnistä, 

 

– ottaa huomioon Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan päätelmät, 
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– ottaa huomioon Göteborgin Eurooppa-neuvostossa 15. ja 16. kesäkuuta 2001 

hyväksytyn kestävää kehitystä koskevan Euroopan unionin strategian, 

 

– ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjan "Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen 

muihin politiikan osa-alueisiin – Cardiffin prosessin arviointi" (KOM(2004)0394), 

 

– ottaa huomioon liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston 1.–5. joulukuuta 2005 

pidetyn 2695. kokouksen päätelmät i2010-aloitteesta, 

 

– ottaa huomioon 25 kansallista uudistusohjelmaa, jotka jäsenvaltiot laativat Eurooppa-

neuvoston edellä mainitun Brysselissä pidetyn kokouksen kehotuksesta ja jotka on jo 

toimitettu komissiolle, 

 

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta1 ja 

1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelystä ja markkinoista vuonna 20042, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan ja 

talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0036/2006), 

 

A. katsoo, että EU ei voi saavuttaa Lissabonin tavoitteita, elleivät jäsenvaltiot ryhdy 

päättäväisiin toimiin i2010-strategian panemiseksi täytäntöön kaikilta osin, 

 

B. toteaa 25 kansallisen uudistusohjelman alustavan yleistarkastelun osoittavan laajasti 

arvioiden, että jäsenvaltiot ovat ottaneet ohjelmaansa tutkimusta ja kehitystä sekä 

innovointia koskevan haasteen, ja toteaa, että suurin osa jäsenvaltioista katsoo lisäksi 

eHallinnon olevan hyvä tapa tehostaa julkishallintoa ja julkisia palveluja, 

 

C. toteaa, että jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät ovat yhdessä komission kanssa vastuussa 

i2010-aloitteen onnistumisesta, 

 

D. huomauttaa, että nykyisen lainsäädäntökehyksen asianmukainen ja oikea-aikainen 

täytäntöönpano on sähköisten viestintäpalvelujen avointen, kilpailukykyisten ja 

innovatiivisten markkinoiden ehdoton edellytys; ottaa kuitenkin huomioon, että 

menetelmät, joilla kehys saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan 

täytäntöön, vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toiseen, 

 

E. toteaa EU:n olevan jäljessä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tutkimuksessa, sillä siihen 

sijoitetaan unionissa vain 80 EUR asukasta kohti, kun taas Japanissa vastaava luku on 

350 EUR ja Yhdysvalloissa 400 EUR, ja katsoo, että EU:n on lisättävä 

tutkimusinvestointeja ja innovointia sekä kehotettava jäsenvaltioita lisäämään TVT-

tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta etumatkan umpeen kuromiseksi, 
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F. katsoo, että yksittäisten kansalaisten, julkishallinnon ja elinkeinoelämän, erityisesti 

pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), on välttämättä omaksuttava TVT, jotta 

tutkimuksen ja innovoinnin tuomat edut saadaan täysin hyödynnettyä, 

 

G. panee merkille, että laajakaistaliittymien tilaajien määrä on lähes kaksinkertaistunut 

kahtena edellisvuonna; panee kuitenkin merkille, että syrjäisillä ja maaseutualueilla 

verkko ei ole kovin kattava, koska sen kehittämisessä on keskitytty tiheään asuttuihin 

alueisiin, 

 

H. korostaa, että TVT:n hyödyt on saatava kaikkien ulottuville koulutustaustasta sekä 

yhteiskunta-, sukupuoli- ja ikäryhmästä riippumatta, 

 

I. katsoo, että kaikilla kansalaisilla on oikeus vapaasti saatavilla olevien ja monipuolista ja 

korkealaatuista sisältöä tuottavien tiedotusvälineiden tarjontaan, 

 

J. katsoo, että komission olisi varmistettava, että sukupuolinäkökulma otetaan huomioon 

teknisiä ja sääntelyvälineitä kehitettäessä; katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi 

ryhdyttävä konkreettisiin toimiin lisätäkseen naisopiskelijoiden määrää TVT:hen 

liittyvillä teknisillä aloilla ja varmistaakseen naisten pääsyn TVT-alan ja 

tiedotusvälineiden uusiin työllistymismahdollisuuksiin kaikilla tasoilla, ja katsoo, että 

olisi kiinnitettävä erityishuomiota maaseudulla, saari- ja vuoristoalueilla sekä 

maantieteellisesti syrjäisillä seuduilla asuvien naisten ja muiden erityisen haavoittuvassa 

tilanteessa olevien naisten tilanteeseen, 

 

K. korostaa, että TVT:n ja tietoyhteiskunnan hyvä hallinnointi voi osaltaan kaventaa 

sosiaalisia eroja ja digitaalista kahtiajakoa ja siten edistää sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta, 

 

L. huomauttaa, että digitaalitekniikoiden yhteentoimivuus voi tuoda kuluttajien saataville 

monipuolisen valikoiman entistä parempia palveluja ja rikasta sisältöä, ja katsoo tämän 

vuoksi, että on parannettava ja vahvistettava turvallista infrastruktuuria ja luotava 

suotuisa ja turvallinen ympäristö, joka stimuloi yhteistoimivien palvelujen tarjonnan 

kilpailua, 

 

M. painottaa, että TVT:llä voi olla sekä välitön myönteinen vaikutus ympäristöön että 

välillisiä sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia, 

 

N. toteaa, että radiotaajuudet ovat monien keskeisten yhteiskuntapalvelujen avainresurssi, 

minkä vuoksi niiden tehokas ja johdonmukainen käyttö voi auttaa EU:ta saavuttamaan 

Lissabonin tavoitteet, kunhan huolehditaan siitä, että yleistä taloudellista etua koskevilla 

palveluilla on käytettävissä riittävästi taajuusalueita ja ne on riittävästi suojattu 

häiriöiltä, jolloin ne edistävät parhaalla mahdollisella tavalla kasvua, kilpailukykyä ja 

työllisyyttä, 

 

O. huomauttaa, että Lissabonin tavoitteiden toteutuminen edellyttää EU:lta, jäsenvaltioilta 

ja yrityksiltä selkeää, konkreettista ja yhtenäistä panostamista TVT:hen, 

 

P. pitää välttämättömänä, että jäsenvaltiot panostavat riittävästi joustavaan ja 

kansalaisoikeuksia tukevaan sääntelyn, joka tarjoaa toimijoille hyvän perustan uusien 

innovaatioiden markkinoille tuomiseksi, 



 

1. katsoo, että vapaus saada tietoa ja hyödyntää sitä on tärkein peruste, joka mahdollistaa 

tietoyhteiskunnan demokraattisen kehityksen ja tarvittavat tekniset innovaatiot 

Lissabonissa toivotulla tavalla; 

 

2. katsoo, että mikäli digitaalista kahtiajakoa ei saada poistettua niin, että kaikki 

kansalaiset voivat saada ja hyödyntää tietoja sekä osallistua tiedon tuotantoon, ei 

edesauteta tietoyhteiskuntaa, vaan koko EU:n kulttuurista ja teollista rappeutumista; 

 

3. kehottaa komissiota suhtautumaan kansalaisiin, ei ainoastaan passiivisina digitaalisen 

sisällön kuluttajina, vaan myös tiedon tuottajina, ja laatimaan ohjelman sekä 

lainsäädäntökehyksen, joka edistää kansalaisten kehittymistä tietoyhteiskunnan 

aktiivisiksi toimijoiksi, ja saavuttamaan näin Lissabonin tavoitteet; 

 

4. kehottaa komissiota omaksumaan konkreettisen, innovatiivisen ja tulevaisuuteen 

suuntaantuvan linjan TVT:tä koskevan lainsäädännön uudistamisessa; katsoo, että TVT 

on nähtävä huomattavasti laajempana kokonaisuutena kuin komission tiedonannossa ja 

siihen on sisällyttävä kuluttajien ja käyttäjien oikeudet; katsoo, että komission käyttämät 

käsitteet "tietoyhteiskuntapalvelut", "viestimet", "mediapalvelut" ja "audiovisuaaliset 

palvelut" on määriteltävä selkeästi kaikissa tulevissa ehdotuksissa; 

 

5. korostaa, että kaiken viestintää ja tietoa koskevan eurooppalaisen lainsäädännön 

lähtökohtana täytyy olla sitoutumattomuus mihinkään yksittäiseen tekniikkaan, sillä 

tämä takaa uusien keksintöjen ja toimijoiden mahdollisimman helpon markkinoille 

pääsyn; 

 

6. toteaa, että koska siirtyminen analogisesta digitaaliseen suosii lähetysvälineiden määrän 

kasvua, siinä tarvitaan yhteensovitettuja politiikkoja ja sopivaa lainsäädäntökehystä, 

jotta voidaan torjua yhdenmukaistumista, jota tiedotusvälineiden keskittyminen voi 

aiheuttaa; 

 

7. kehottaa jäsenvaltioita panostamaan nykyistä enemmän TVT:n hyödyntämiseen julkisen 

sektorin palveluissa, kuten terveydenhoidossa, koulutuksessa ja hallinnossa, missä TVT 

voi helpottaa tulevaisuuden sosiaalisten palvelujen tarpeisiin vastaamista ja edistää 

yhteistyötä yleiseurooppalaisten palvelujen kehittämiseksi; 

 

8. uskoo, että tietoyhteiskunnassa julkisten palvelujen tarjoamisen olisi selkeästi 

mukauduttava yksittäisten käyttäjien ja ryhmien yhä erikoistuneempiin tarpeisiin ja tästä 

syystä perustuttava siihen, että palveluja tarjoava ala pystyy riittävässä määrin 

vastaamaan näihin tarpeisiin voidakseen kehittää palveluja tehokkaasti ja 

asiakaskohtaisesti; 

 

9. katsoo, että TVT:hen investoiminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvun ja 

tuottavuuden kannalta, ja kehottaa tämän vuoksi jäsenvaltioita ja yrityksiä rohkaisemaan 

entistä suurempia investointeja TVT:hen kaventaakseen eroja suorituskyvyssä suhteessa 

EU:n kilpailijoihin; 

 

10. tunnustaa, että TVT on yksi tärkeimmistä välineistä, joita tarvitaan kehitysmaiden 

muuttamiseksi maailmanlaajuisiksi voimatekijöiksi; 

 



11. on kuitenkin huolestunut siitä, että komissio edelleen määrittelee työpaikkojen luomista 

koskevan strategiansa ja politiikkansa vähäisten luotettavien tilastotietojen pohjalta tai 

kokonaan ilman niitä; palauttaa mieliin, että vaikka TVT:n yleiskasvu jatkuu, 

työllisyydessä ei ole aina tapahtunut samanlaista kasvua; palauttaa mieliin, että 

työllisyysaste EU:ssa on nykyään seitsemän prosenttiyksikköä alle Lissabonin 

tavoitteiden; kehottaa komissiota laatimaan perusteellisen tilastollisen selvityksen 

teknisten muutosten vaikutuksista TVT-alan työmarkkinoihin EU:ssa; 

 

12. muistuttaa digitaalitekniikoiden yhteentoimivuuden tärkeydestä ja kehottaa poistamaan 

esteet, jotka haittaavat valtioiden taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kehittämistä, 

joka asetettiin tavoitteeksi tietoyhteiskuntaa käsitelleessä vuoden 2005 kansainvälisessä 

huippukokouksessa (Tunisin sitoumukset 18. marraskuuta 2005); 

 

13. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarkastelemaan intensiivisesti jäsenvaltioiden 

vakaus- ja lähentymisohjelmia arvioitaessa TVT:n merkitystä talouskasvun, 

työllisyyden ja EMU:n toiminnan kannalta ja sen osuutta näiden edistämisessä; 

 

14. muistuttaa, että tietoyhteiskuntaa koskevien i2010-tavoitteiden ja Lissabonin ohjelman 

tavoitteiden toteutuminen edellyttää niiden asianmukaista huomioon ottamista kauden 

2007–2013 rahoituskehyksissä; 

 

15. toteaa jälleen, että avoimet ja likvidit pääomamarkkinat, jotka alentavat 

lainakustannuksia, ovat tärkeitä pk-yritysten, uusien yritysten ja ylipäätään TVT-alan 

kannalta; tukee erityisesti mikroluottoja ja muita riskipääomamuotoja; 

 

16. kiinnittää huomiota EU:ssa sitkeästi ilmenevään vakavaan yrittäjyyden ja 

riskinottokulttuurin puutteeseen; kehottaa keventämään pk-yrityksiin ja yritysten 

perustamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa sekä helpottamaan käynnistysvaiheen 

rahoitustilannetta; 

 

17. korostaa jälleen i2010-tietoyhteiskunnan merkitystä jäsenvaltioissa ilmenevää alueellista 

ja yhteiskunnallista epätasapainoa torjuttaessa, kuten komission tiedonannossa "Kasvua 

ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 

2007–2013" (KOM(2005)0299) korostetaan; 

 

Tavoite 1: Yhtenäinen eurooppalainen tietoalue 

 

18. huomauttaa, että unionin kasvun ja kehityksen kannalta on yhtä tärkeää varmistaa 

nykyisen tiedon ja tekniikan laaja-alainen hyödyntäminen kaikessa toiminnassa ja 

kaikilla toimialoilla, niin julkishallinnossa ja elinkeinoelämässä kuin kansalaisten 

jokapäiväisessä elämässä, eli arjen tietoyhteiskunnan synnyttäminen, kuin tuottaa 

TVT:tä koskevaa uutta tietoa; 

 

19. korostaa, että i2010-ohjelma muodostaa ratkaisevan vaiheen siirryttäessä kohti 

tietoyhteiskuntaa, jonka olisi annettava kaikille mahdollisuus toimia yhteiskunnassa 

käyttäen tekniikoita ja taitoja, mahdollisuus hyödyntää käytännössä vuorovaikutteisuutta 

ja verkostojen tarjoamia yhteisöllisyyden uusia muotoja sekä mahdollisuus olla 

kriittinen ja valinnoissaan vapaa kansalainen; huomauttaa, että tietoyhteiskunnan 

esiintulo luo uusia vastuualueita tiedotus- ja viestintäalan ammattilaisille ja tarjoaa 

kansalaisille uusia tapoja käyttää oikeuksiaan, jotka antavat heille mahdollisuuden 



hyötyä täysin uuden TVT:n yleistymisestä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

pyrkimään siihen, että tekniikka on paremmin kansalaisten saatavilla ja vastaa 

yhteiskunnan moraalisia vaatimuksia; 

 

20. tukee voimakkaasti i2010-hanketta uutena strategisena välineenä, jolla luodaan puitteet 

kaikille TVT:hen liittyville aloitteille EU:ssa; suosittaa pitämään mielessä, että EU:ta ei 

voida määritellä tietoyhteiskunta-alueeksi erillään tämän alan kansainvälisestä 

kehityksestä; 

 

21. edellyttää, että TVT:n horisontaalinen luonne otetaan huomioon, mikä edellyttää 

unionilta ja jäsenvaltioilta yhteistyötä ja toimien yhteensovittamista sekä alan 

toimijoiden kannustamista uusien innovaatioiden tuottamiseen ja hyödyntämiseen; 

 

22. edellyttää, että eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö tukevat kilpailua TVT:n 

horisontaalisen luonteen mukaisesti ja välttävät vertikaalisten, kilpailua ja uusia 

innovaatioita haittaavien rakenteiden syntyä ja ylläpitämistä; huomauttaa, että 

vertikaaliset rakenteet voivat estää kuluttajia hyötymästä kilpailusta; 

 

23. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan tavoitteeksi alan joustavan sääntelyn, 

lainsäädännön yksinkertaistamisen ja nopean ja samanaikaisen täytäntöönpanon ja sen 

nopean mukauttamisen tekniikan kehityksen mukanaan tuomiin uusiin tarpeisiin; 

katsoo, että lainsäädännön on kannustettava uusien tietojen tuottamista ja uuden 

tekniikan kehittämistä, edistettävä investointeja TVT-alan sisällöntuotantoon, laitteisiin, 

verkkoihin ja verkkopalveluihin, edistettävä kilpailua, tietotekniikan ja palvelujen 

hyödyntämistä ja tietoturvaa sekä tuettava pk-yrityksiä, jotta ne olisivat avainasemassa 

alalla; 

 

24. muistuttaa, että tulkitessaan ja soveltaessaan sähköisten viestinten infrastruktuuria 

koskevia normeja komissio on velvollinen takaamaan ja turvaamaan tiedotusvälineiden 

monimuotoisuuden; muistuttaa, että komissiota on jo useaan otteeseen pyydetty 

laatimaan viestimien omistuspohjan keskittämistä sekä tiedonsaantioikeutta ja 

moniarvoisuutta koskeva vihreä kirja, joka olisi keskeinen väline tekniikan ja 

markkinoiden perusteellisten muutosten aikana käytävässä keskustelussa; pahoittelee, 

että tämä väline ei sisälly i2010-toimintasuunnitelmaan; kehottaa komissiota luomaan 

Internetiä koskevan sääntelykehyksen, koska se on tietoon perustuvan talouden kannalta 

keskeinen väline; 

 

25. pitää välttämättömänä, että lainsäädännössä tähdätään nopeutuvaan 

tietoyhteiskuntakehitykseen, monimuotoisuuteen ja hyötyjen saamiseen koko 

yhteiskunnalle; 

 

26. huomauttaa, että on äärimmäisen tärkeää, että ihmisille taataan mahdollisimman laaja 

pääsy korkeatasoisten sisältöjen ja palvelujen pariin millä tahansa heidän itsensä 

valitsemalla teknologialla olosuhteista johtuvin rajoituksin; huomauttaa lisäksi, että 

käyttäjät (kuluttajat, kansalaiset) ovat valmiit omaksumaan uusia palveluja ja teknisiä 

välineitä ainoastaan, mikäli he kokevat näiden käytön riittävän helpoksi ja sisällön 

mielekkääksi; 

 

27. muistuttaa, että tehokkaan arjen tietoyhteiskunnan kehittäminen edellyttää laajakaistan 

ja langattomuuden tarjoamista kaikille ja siihen tarvitaan lisätukea jäsenvaltioilta sekä 



yhteistoimivuuden kannustamista ja siihen panostamista, tekijänoikeuksien turvaamista 

ja tiedotusvälineiden digitalisoinnin edistämistä; katsoo, että käyttäjän on voitava 

vaihtaa palveluntarjoajaa tarvitsematta muuttaa sähköpostiosoitettaan; 

 

28. pitää laajakaistaa ennakkoehtona tehokkaan arjen tietoyhteiskunnan kehittymiselle; 

katsoo, että sen pitäisi olla jäsenvaltioiden ja niiden alueiden merkittävä 

lähentymistavoite; 

 

29. muistuttaa, että arjen tietoyhteiskuntaan siirtyminen edistää myös kestävää kehitystä, 

johon EU on sitoutunut; uskoo, että TVT vähentää ympäristöön kohdistuvaa 

kuormitusta ja luonnonvarojen käyttöä sekä edistää sosiaalista kehitystä; 

 

30. huomauttaa, että aineettomia oikeuksia koskevien kysymysten kasvava rooli 

kauppapolitiikan välineenä on tiedostettava käsiteltäessä kaupan vapautta koskevia 

kysymyksiä, ja pyytää ryhtymään toimiin tuottajien oikeuksien turvaamiseksi ja 

laittoman ja laittomasti valmistetun sisällön torjumiseksi; katsoo, että tämä on ainoa 

keino turvata ja edistää sisällön kehittämistä; varoittaa Yhdysvalloissa lisääntyneistä 

pyrkimyksistä käyttää patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä protektionistisena 

kauppapolitiikan välineenä; 

 

31. kehottaa komissiota määrittelemään selkeitä turvatoimia haitallista sisältöä vastaan sekä 

samalla edistämään muun muassa Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) 

merkitystä; 

 

32. kehottaa komissiota lainsäädännön uudelleentarkastelun yhteydessä ottamaan mukaan 

toimia, joilla turvataan ennalta varautumisen periaate terveydenhoidon, kuluttajansuojan 

ja ympäristön alalla, yhteistyössä muiden elinten, kuten Maailman terveysjärjestön, 

kanssa; 

 

33. kehottaa komissiota ottamaan lainsäädännön uudelleentarkastelun yhteydessä käyttöön 

laatuvaatimuksia, kuten lasten suojelemista ja kuluttajien vapaata valintaa koskevia 

arviointiperusteita; 

 

34. antaa tunnustusta sille, että komissio on hyväksynyt direktiiviehdotuksen 

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 

määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 

muuttamisesta (KOM (2005)0646), jonka tarkoituksena on nykyaikaistaa niin kutsuttu 

televisio ilman rajoja -direktiivi, sillä tämä on olennaista EU:n kehittyessä 

eurooppalaiseksi tietoyhteiskunnaksi; korostaa, että direktiivi on mukautettava 

lähentyvässä tiedotuksen maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja tämä on otettava 

asianmukaisella tavalla huomioon direktiivin soveltamisalassa; toteaa, että tämän pitäisi 

auttaa suotuisan ympäristön luomista Euroopan teollisuudelle, poistaa tarpeettomia 

sääntöjä ja edistää siirtymistä kohti kaikkialle ulottuvaa tietoyhteiskuntaa; tunnustaa 

lisäksi, että sisältöä koskevan sääntelyn ja infrastruktuuria koskevan sääntelyn väliset 

kytkökset, jotka on tunnustettu sähköisen viestinnän lainsäädäntökehyksessä, ovat 

osoittautuneet arvokkaiksi ja ne olisi säilytettävä tulevaisuudessa; 

 

35. kehottaa komissiota esittämään pikaisesti konkreettisia toimia, joilla eurooppalaisen 

sisällön luomista ja levittämistä helpotetaan sekä tuetaan; toteaa, että nykyisten 

tukiohjelmien jatkuvuus on taattava ja niiden välttämättömyys tietoyhteiskunnan 



kehittämisessä on tunnustettava; edellyttää, että yleiseurooppalaisia levitysjärjestelmiä, 

kuten EuroNews, tuetaan; korostaa, että kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta 

kunnioittavan sisällön tuottaminen tarjoaa mahdollisuuden tukea uusia taitoja ja 

työpaikkoja erityisesti suunnittelun ja tuotannon aloilla kaikissa 25 jäsenvaltiossa; 

katsoo, että näiden uusien ammattien on voitava kehittyä yhdenmukaistetussa 

sääntelykehyksessä, joka takaa niiden taloudellisen turvan ja oikeussuojan; 

 

36. katsoo, että radiotaajuuksia koskevan markkinalähtöisen lähestymistavan käyttöönotto 

vaatisi sääntelijöiden, operaattoreiden ja muiden toimijoiden tuen, ja varoittaa jättämästä 

radiotaajuuspolitiikkaa pelkästään markkinavoimien varaan; katsoo kuitenkin, että 

taajuuksien sääntelyyn olisi luotava sellaiset säännöt, jotka pysyvät erittäin nopeasti 

muuttuvien markkinoiden vaatimusten tahdissa joustavasti ja tehokkaasti; ehdottaa, että 

mahdolliset muutokset perustuisivat nykyisten ongelmakohtien huolelliseen 

analysointiin ja korjaamiseen ja niissä olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon 

jäsenvaltioiden edut, ja että tässä yhteydessä on huolehdittava aina riittävän vapauden 

säilymisestä; huomauttaa, että 3G-taajuushuutokaupoissa maksetut hinnat hidastivat 

kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen käyttöönottoa ja vastaavien tilanteiden 

toistumista on vältettävä; 

 

37. katsoo, että radiotaajuuspolitiikassa keskeisintä on tähdätä joustavaan sääntelyyn, johon 

kuuluu riittävä ja asianmukainen taajuusalueiden yhdenmukaistaminen EU:ssa; 

huomauttaa, että radiotaajuuksien hallinnoinnin on tähdättävä uusien innovaatioiden ja 

toimijoiden, myös alueiden, mahdollisimman helppoon markkinoille pääsyyn ja 

yhteisön tiedotusvälineiden kehityksen helpottamiseen; kehottaa komissiota esittämään 

asianmukaisia ehdotuksia tällä alalla; toteaa, että interferenssiä koskevien säännösten 

noudattaminen on digitaalisessa ympäristössä ehdottoman tärkeää; 

 

38. muistuttaa, että verkkoturvallisuuden kehittäminen on välttämätöntä luottamuksen 

lisäämiseksi kaikkiin verkkopalveluihin, kaupallisiin ja sähköisen julkishallinnon 

palveluihin; kehottaa edistämään verkkoturvallisuutta teknisin ja lainsäädännöllisin 

keinoin sekä valistuksella ja esimerkillisellä toiminnalla, esimerkiksi laatimalla 

Euroopan laajuisen tietoturvastrategian sekä käynnistämällä vuosittain järjestettävän 

eurooppalaisen tietoturvapäivän kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi tietoturvasta 

varmistaen, ettei kyseinen tietoturva sisällä ilmaisunvapautta ja kansalaisten oikeuksia 

koskevia rajoituksia; pitää tervetulleena komission ehdotusta, jonka mukaan 

vuonna 2006 käynnistetään turvallista tietoyhteiskuntaa koskeva strategia, jolla on 

tarkoitus lisätä niin sijoittajien kuin käyttäjien luottamusta Internet-palveluihin ja 

parantaa niiden luotettavuutta ja jolla on tarkoitus puuttua (ostoksiin liittyviin) 

petoksiin, laittomiin ja haitallisiin sisältöihin (alaikäisten ja ihmisarvon suojelu), 

yksityiselämän suojeluun ja teknisiin vikoihin (TVT:n tehokas ja hyödyllinen käyttö); 

 

39. muistuttaa, että teollisuus- ja kilpailupolitiikan on tuettava unionin 

innovaatioteollisuutta; huomauttaa, että tämä edellyttää joustavan ja kannustavan 

säädöspohjan turvaamista; 

 

40. muistuttaa, että TVT-teollisuuden alakohtainen sääntely luotiin alun pitäen 

markkinoiden avaamiseen johtavan siirtymäkauden ratkaisuksi ja että keskipitkällä 

aikavälillä on siirryttävä soveltamaan ainoastaan yleisiä kilpailusääntöjä; 

 



41. varoittaa, että sääntely ja muut viranomaistoimet eivät saa johtaa tietyn tekniikan 

suosimiseen toisten kustannuksella, vaan sääntelyn on oltava tiettyyn tekniikkaan 

sitoutumatonta; 

 

42. pitää tärkeänä teknisiä edellytyksiä, joita noudattamalla varmistetaan, että 

tietoyhteiskunnan sisällöt ovat syrjimättömällä tavalla kaikkien käytettävissä ja että 

ehkäistään digitaalisen kahtiajaon syntyminen EU:ssa; korostaa tämän vuoksi uudelleen 

vaatimuksiaan avointen ja yhteentoimivien standardien luomiseksi, erityisesti 

puitedirektiivin 18 artiklassa tarkoitettujen sovellusrajapintojen yhteydessä; 

 

43. tunnustaa, että terveellä pohjalla oleva TVT-alan kauppatase on olennainen osatekijä, 

joka tukee EU:n asemaa maailmantaloudessa; pyytää komissiota laatimaan syyskuuhun 

2006 mennessä täydellisen analyyttisen katsauksen EU:n vahvuuksista ja heikkouksista 

kaikilla TVT-aloilla; 

 

Tavoite 2: Tutkimusinvestoinnit ja innovointi 

 

44. korostaa, että innovatiivinen TVT-teollisuus on välttämätön edellytys talouden kasvulle 

ja työpaikkojen luomiselle unionin alueella sekä yhä enemmän myös muun teollisuuden 

ja palvelujen aloilla; 

 

45. muistuttaa, että TVT on muuttanut yritysten maailmanlaajuista toimintatapaa ja 

yritykset hyötyvät uusista innovaatioista, kuten tarvelähtöisestä tietojenkäsittelystä 

(utility computing), ohjelmistojen kehityksestä ja uusista 

verkkopalveluarkkitehtuureista; kehottaa EU:ta luomaan näille innovaatioille suotuisan 

ympäristön, jotta voidaan varmistaa EU:n kilpailukyvyn säilyminen; 

 

46. kehottaa hyväksymään nopeasti kautta 2007–2013 koskevan tutkimuksen ja kehityksen 

seitsemännen puiteohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman, ja 

katsoo, että molemmille on myönnettävä riittävä rahoitus, jotta voidaan tukea TVT:tä 

kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä edistävänä tekijänä; korostaa, että uudesta TVT:stä 

hyötyvillä aloilla olisi tuettava erityisesti pk-yritysten yrittäjähenkeä; 

 

47. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimiin hyödyntääkseen 

TVT:n luomia mahdollisuuksia, joilla voidaan ehkäistä työpaikkojen siirtyminen 

matalapalkkaisiin maihin ja saavuttaa mahdollisimman suuri kasvu ja työllisyys; pitää 

ensisijaisen tärkeänä lisätä investointien määrää, jotta Barcelonan 3 prosentin BKT-

tavoite saavutetaan ja jotta pitkällä aikavälillä investoinnit pysyvät jatkuvasti 

maailmanlaajuisen kilpailukyvyn tasoa vastaavina; 

 

48. uskoo, että EU:n talouden tulevaisuus on työn tuottavuuden kasvussa; 

 

49. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita toimittamaan parlamentille syyskuuhun 2006 

mennessä analyysin TVT-talouden nykyistä vankempaa kasvua tukevista vaikutuksista 

eri jäsenvaltioissa ja eri alueilla Euroopassa; 

 

50. huomauttaa, että unionin tasolla on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin esteiden 

poistamiseksi seuraavan sukupolven verkkojen (NGN) kehittämiseltä; kehottaa 

komissiota käsittelemään tätä asiaa sähköistä tiedonvälitystä koskevan sääntelykehyksen 

tulevan tarkistamisen yhteydessä; 



 

51. huomauttaa, että TVT:n soveltaminen esimerkiksi kieli- ja hyvinvointiteknologian alalla 

on yhteisölle luontainen ja erittäin suuren globaalin sovelluspotentiaalin tarjoava alue; 

kehottaa unionia ja jäsenvaltioita tukemaan näiden alojen tutkimusta; 

 

52. suosittaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota tehtäviin, joita TVT:llä on avointa ja 

tietoon perustuvaa yhteiskuntaa luotaessa; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

kehittämään entistä yhdenmukaisemman strategian TVT:n koulutusvaatimuksia varten; 

 

53. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita etsimään konkreettisia keinoja, joilla edistetään 

kaikkien merkittävien toimijoiden (suuryritysten ja pk-yritysten, julkishallinnon ja 

tutkimuslaitosten) verkottumista, ja parantamaan niiden mahdollisuuksia osallistua 

hankkeiden toteuttamiseen ja hyödyntämiseen; 

 

54. palauttaa mieleen innovaatioita ja tutkimusta koskevat EU:n sitoumukset, jotka 

sisältyvät kasvun ja työllisyyden yhdennettyihin suuntaviivoihin (2005–2008) 

(KOM(2005)0141), ja kehottaa panemaan ne johdonmukaisesti täytäntöön Lissabonin 

uudistusohjelman yhteydessä; 

 

55. uskoo yksinkertaisempiin kansallisiin verotusjärjestelmiin, jotka kannustavat 

investoimaan tieto- ja viestintätekniikkaan sekä tutkimukseen ja kehitykseen; pitää tässä 

yhteydessä myönteisenä komission ehdotuksia yhteisen yhtenäistetyn yritysveropohjan 

luomisesta; 

 

Tavoite 3: Yhteinen eurooppalainen tietoyhteiskunta 

 

56. kehottaa jäsenvaltioita kansallisten uudistusohjelmiensa avulla määrittelemään 

tietoyhteiskunnan painopisteet ja tiedottamaan vuosittain uudistusohjelmien 

edistymisestä sekä antamaan yksityiskohtaisen selvityksen, jossa ei rajoituta pelkästään 

tietoyhteiskuntaa koskevien indikaattoreiden kehitykseen, vaan käsitellään myös 

ohjelmien sosiaalista ja taloudellista käyttökelpoisuutta; 

 

57. palauttaa mieliin, että i2010-aloitteen koko strategian menestystä mitataan sillä, miten 

kattavasti kaikki Euroopan kansalaiset hyötyvät siitä; uskoo, että alueilla on keskeinen 

tehtävä tavoitteen saavuttamisessa, joten niitä on kannustettava ja niiden toimintaa on 

edelleen tuettava, jotta ne toteuttavat tärkeitä alueellista yhdentymistä ja koheesiota 

koskevia aloitteita sekä edistävät digitaalisen kahtiajaon poistamista; 

 

58. muistuttaa, että sosiaali- ja terveysala sekä hyvinvointi ovat keskeisiä alueita 

tietoyhteiskunnan kehittymisessä; 

 

59. huomauttaa, että julkisilla palveluilla ja julkisella yleisradiotoiminnalla on merkittävä 

rooli kansalais- ja elinkeinotoiminnassa, jossa ne osaltaan edistävät yhteiskunnallista 

yhteenkuuluvuutta, demokraattista keskustelua ja moniarvoisuutta Euroopassa; toteaa 

lisäksi, että tieto- ja viestintäyhteiskuntaa koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän 

avulla on varmistettava, että julkinen yleisradiotoiminta osallistuu tekniikan ja 

yhteiskunnalliseen kehitykseen ja voi jatkossakin huolehtia yhteiskunnallisesta 

tehtävästään; korostaa sisällöllisten julkisten palvelujen, verkkoasioinnin ja tietoturvan 

kehittämisen tärkeyttä; 

 



60. huomauttaa, että julkisen palvelun yleisradioyhtiöillä on myös jatkossa merkittävä rooli 

arjen tietoyhteiskunnassa yleisesti saatavilla olevan laadukkaan ja puolueettoman 

tiedonvälityksen turvaajina; painottaa yleisradioyhtiöiden pääsyn takaamista 

tulevaisuuden platformeihin; 

 

61. korostaa, että on tärkeää taata kaikille mahdollisuus saada asianmukaista opetusta ja 

ohjausta viestimien, erityisesti sähköisten kuvamateriaalia välittävien viestimien, ja 

uuden vuorovaikutteisen digitaalisen tekniikan käyttöön, jotta voitaisiin välttää 

uudenlainen sosiaalinen ja kulttuurinen syrjäytyminen, ja katsoo, että yhtäläinen 

mahdollisuus käyttää vapaasti saatavilla olevien viestinten välittämiä monipuolisia ja 

laadukkaita sisältöjä on Euroopan kansalaisten perusoikeus; korostaa tässä yhteydessä 

julkisen yleisradion merkitystä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, demokraattisen 

keskustelun ja eurooppalaisen moniarvoisuuden kannalta, ja vaatii, että näiden tehtävien 

täyttäminen turvataan myös tulevaisuudessa; 

 

62. kehottaa antamaan julkisen sektorin sähköisissä palveluissa kansalaisille ja yrityksille 

verotusta, terveydenhoitoa, vakuutussuojaa ja eläkettä koskevissa kysymyksissä etusijan 

yhteentoimivuudelle ja parhaille käytänteille, sillä tavoitteena on helpottaa kansalaisten 

vapaata ja esteetöntä liikkuvuutta, sijoittautumista ja työllisyyttä jäsenvaltioiden välillä; 

 

63. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia toteuttamaan i2010-aloitteet ja ohjelmat 

julkishallintoa uudistettaessa, jotta pk-yritykset ja kansalaiset voivat käyttää palveluja 

paremmin, tehokkaammin ja vaivattomammin; 

 

64. muistuttaa TVT:n mahdollisuuksista sekä sen edellyttämistä institutionaalisista 

muutoksista, jotka ovat edellytyksenä sähköisen demokratian edistämiselle Euroopan 

kansalaisten sähköisellä osallistumisella päätöksentekoprosessiin, sekä kehottaa 

ryhtymään asianmukaisiin toimiin; 

 

65. muistuttaa, että osallisuuden edistämisessä on panostettava myös niihin taitoihin, joita 

eurooppalaiset tarvitsevat voidakseen toimia tietoyhteiskunnassa; edellyttää 

konkreettisia toimia TVT-taitojen kehittämiseksi ja kehottaa lisäämään kansalaisten 

tietoisuutta TVT:n tarjoamista uusista mahdollisuuksista myös perinteisten 

tiedonvälityskanavien kautta kertomalla sähköisen hallinnon eduista ja rohkaisemalla 

siten uusien palvelujen käyttöä; 

 

66. toteaa, että yli puolet EU:n väestöstä ei kykene edelleenkään hyödyntämään TVT:tä 

täysipainoisesti; vaatii, että TVT:n yhteydessä investoidaan luovuuden edistämiseksi 

myös henkiseen pääomaan myöntämällä entistä enemmän määrärahoja koulutukseen ja 

kulttuuriin; pitää myönteisenä, että komissio aikoo edistää digitaalista lukutaitoa 

peruskoulutuksen ja erilaisten ammatillisen koulutuksen ohjelmien avulla edistäen siten 

TVT-tuotteiden ja -palvelujen saatavuutta; 

 

67. korostaa, että TVT:tä koskevalla erityiskoulutuksella on keskeinen osa sekä nuorten 

opetuksessa että aikuiskoulutuksessa yleisesti ja naisten kohdalla erityisesti, jotta he 

voivat elinikäisen oppimisen puitteissa saada tietoa ja kykenevät käyttämään 

uudenaikaisia välineitä ammatillisiin ja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa;  

 

68. huomauttaa, että Euroopan vanhenevan väestörakenteen vuoksi tulee panostaa 

tuotesuunnitteluun, erityisesti Design for All -periaatteeseen eli ensisijaisesti kaikille 



sopiviin ratkaisuihin tekniikoissa, palveluissa ja ympäristössä; edellyttää, että etenkin 

erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten tarpeet otetaan huomioon; kehottaa 

komissiota käyttämään tulevaa osallisuutta koskevaa strategiaa tähän tarkoitukseen; 

 

69. edellyttää jäsenvaltioilta lisätoimia, joilla voidaan varmistaa pääsy sähköisiin julkisen 

hallinnon palveluihin paikasta, ajasta ja varallisuudesta riippumatta; 

 

70. muistuttaa, että oikeus olennaisen tiedon saantiin kuuluu kaikille unionin kansalaisille; 

kehottaa komissiota kiirehtimään vuodelle 2008 suunniteltua osallisuusaloitetta, joka 

vastaa haasteisiin, jotka koskevat digitaalista lukutaitoa, vanhenemista ja eSaatavuutta, 

maantieteellisiä eroja ja sosiaalisten palvelujen taattavuutta kaikille; kehottaa komissiota 

laatimaan pikaisesti ehdotuksen digitaalisen ajan kansalais- ja perusoikeuksien kirjasta; 

kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että yksikään kansalainen ja kuluttaja ei 

tahtomattaan jää vaille arjen tietoyhteiskunnassa välttämättömiä palveluja;  

 

71. katsoo, että hyvän hallinnon saavuttaminen ja kaikkien eurooppalaisten täysi 

kansalaisuus tietoyhteiskunnassa edellyttävät, että Euroopan julkisten hallintojen olisi 

asteittain otettava käyttöön sähköisten oikeuksien peruskirja, joka koostuu yhteisistä 

periaatteista ja suuntaviivoista, jotka määrittelevät kehyksen, jossa kaikki kansalaiset 

voivat nauttia noita oikeuksia; ehdottaa, että kyseiset oikeudet muunnetaan kansallisella 

ja alueellisella tasolla täytäntöönpanotoimiksi ja ohjelmiksi, jotta voidaan saavuttaa 

kilpailukykyinen ja pätevä digitaalisen ajan yhteiskunta ja taata sosiaalinen ja 

alueellinen yhteenkuuluvuus; muistuttaa, että avoimen, monimuotoisen ja täydellisen 

tiedon oikeudenmukainen ja syrjimätön saatavuus sekä korkealaatuiset palvelut 

turvallisessa ympäristössä kaikkia televiestintäpalveluja tai -alustoja (Internetistä 

matkapuhelimiin) käyttäen ovat aktiivisen kansalaisuuden kannalta olennaisen tärkeitä 

oikeuksia tietoyhteiskunnan aikakautena, ja ne olisi sisällytettävä sähköisten oikeuksien 

peruskirjaan; panee merkille, että peruskirjan olisi myös sisällettävä kaikkien 

kansalaisten oikeus ymmärtää viranomaisia ja olla vuorovaikutuksessa näiden kanssa ja 

siten osallistua yhdenvertaisesti päätöksentekoprosesseihin ja poliittisiin prosesseihin; 

katsoo, että järkeistäminen, uudelleensuunnittelu, avoimuus sekä julkisten palvelujen 

saatavuus ovat osallistuvan kansalaisuuden kehittymisen perusedellytyksiä; 

 

72. korostaa, että tiedotusvälineillä voidaan nykyajan yhteiskunnassa niitä huomattavasti 

muuttaneen poikkeuksellisen teknisen kehityksen vuoksi vaikuttaa merkittävästi 

kansalaisten ajattelutapaan ja käyttäytymiseen, ja että ne ovat tämän vuoksi 

erottamattomasti yhteydessä kunkin maan demokraattiseen toimintaan, ja katsoo, että 

sähköisen viestinnän saatavuus perustuu väistämättä ihmisoikeuksiin; kehottaa 

komissiota kunnioittamaan i2010-aloitteessaan näitä audiovisuaalisen mallin 

perusarvoja sekä huolehtimaan siitä, että huomioon otetaan audiovisuaalisilla viestimillä 

kulttuurin monimuotoisuuden kannalta oleva erityinen merkitys sekä taloudellisina että 

kulttuurisina hyödykkeinä; 

 

73. korostaa yksityisyyden suojan ja tietoturvan merkitystä arjen tietoyhteiskunnassa; 

muistuttaa, että lainsäädännön on taattava kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus 

digitaaliseen sisältöön ja viestintään; 

 

74. korostaa, että on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää ottaa maaseutualueet 

mukaan digitaaliseen kehitykseen, ja tähdentää, että kyseiset alueet voivat osaltaan 

luoda alueellista, kansallista ja Euroopan laajuista vaurautta; pitää sen vuoksi 



välttämättömänä, että kaikkien alueiden on hyödyttävä TVT-innovaatioiden valtavasta 

määrästä sen sijaan, että alueille aiheutuu niistä haittaa; 

 

75. uskoo, että viestimiin liittyvän ohjauksen olisi perustuttava siihen, että kansalaisille 

annetaan jo mahdollisimman nuorena tekniset ja muut tarvittavat mahdollisuudet 

arvioida kriittisesti ja käyttää omaksi hyödykseen heihin kohdistuvaa, jatkuvasti 

kasvavaa tiedon ja viestinnän määrää Euroopan neuvoston suosituksen 1466 (2000) 

mukaisesti; vakuuttaa lisäksi, että tämän oppimisprosessin välityksellä kansalaiset 

voivat käsitellä saamiaan viestejä ja valita sopivimmat välineet viestintäänsä varten ja 

pystyvät näin käyttämään tiedonsaannin ja ilmaisun vapauttaan täysipainoisesti; 

 

76. kehottaa komissiota kohdistamaan tutkimusvarojaan siihen, että arvioidaan 

tietoyhteiskunnan vaikutusta Euroopan yhteiskuntaan ja kulttuuriin; 

 

77. edellyttää, että kun on kyse viestinten välittämiä palveluja ja sisältöjä koskevan 

lainsäädäntökehyksen määrittämisestä riippumatta siitä, onko kyseessä 

infrastruktuuritoimenpiteitä koskeva sääntely vai kilpailulainsäädäntö ja tuet, tänä 

lähentymisen, liikkuvuuden ja vuorovaikutuksen aikana myös kaikessa unionin 

poliittisessa päätöksenteossa noudatetaan täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa 

sekä kulttuurin moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 20. lokakuuta 2005 

tehtyä Unescon yleissopimusta, jossa määrätään sekä jäsenvaltioilla kulttuurisen 

monimuotoisuuden alalla olevista suojelu- ja edistämistoimenpiteistä että 

audiovisuaalisten viestinten kaksitahoisesta luonteesta taloudellisina ja samanaikaisesti 

kulttuurillisina hyödykkeinä; muistuttaa, että tietoyhteiskunta ja TVT voivat hyvän 

hallinnon avulla muodostaa erittäin tehokkaan välineen kulttuurisen monimuotoisuuden 

ja monikielisyyden vahvistamisessa ja säilyttämisessä; 

 

78. katsoo, että unionin tulevaisuudesta parhaillaan käytävän keskustelun yhteydessä on 

aiheellista, että toimielinten välisessä vuoropuhelussa vahvistetaan ja täsmennetään 

Euroopan yhteisöjen toimielinmallia, mutta että toimielinten ja erityisesti komission on 

ennen kaikkea toimittava tavalla, jolla vastataan demokratian ja kansalaisten suurimpiin 

huolenaiheisiin; pitää tervetulleena harkinta-ajan tarjoamaa mahdollisuutta siihen, että 

yhteisön toimielimet voivat lainsäädäntöä antaessaan ottaa huomioon kansalaisten 

keskeisimmät huolenaiheet ja ottaa ne huomioon toimintalinjoissaan; 

 

79. katsoo, että sukupuoliulottuvuuden korostaminen TVT-alalla on olennaisen tärkeää, 

jotta voidaan varmistaa, ettei digitaalinen vallankumous heikennä sukupuolten tasa-

arvoa eivätkä nykyinen eriarvoisuus ja syrjintä vakiinnu; katsoo, että osallisuuteen ja 

yhteenkuuluvuuteen perustuvan tietoyhteiskunnan luomiseksi on otettava huomioon 

digitaalisen kahtiajaon kaikki eri näkökulmat, erityisesti sukupuoli, johon olisi 

kohdistettava erityistoimia sähköisestä osallisuudesta tehtävässä eurooppalaisessa 

aloitteessa; katsoo, että kasvava sosiaalisen syrjäytymisen vaara, jonka syynä on 

kyvyttömyys käyttää tieto- ja viestintätekniikoita, koskee kohtuuttomassa määrin naisia;  

 

80. kehottaa komissiota tekemään analyysin yhteisön säännöstöstä siltä osin kuin se koskee 

tietoyhteiskuntaa, ja ottamaan analyysissa huomioon erityisesti sukupuolinäkökulman; 

kehottaa komissiota käynnistämään vuoropuhelun mediamarkkinoiden tärkeimpien 

toimijoiden kanssa, jotta voidaan luoda tiedotusvälineille sukupuolten tasa-arvoa 

koskevat säännöt; kehottaa komissiota kiinnittämään erityishuomiota uuden TVT:n 



väärinkäyttöön nais- ja lapsikauppaan sekä edistämään kaikkia oikeudellisia ja 

teknologia-aloitteita, joita tarvitaan ongelman ratkaisemiseen;  

 

 

° 

°      ° 

 

81. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille. 

 


