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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että infrastruktuurin pullonkaulat voivat muodostaa uhan 
tiedotusvälineiden moniarvoisuudelle ja että kansallisten sääntelyelinten toteuttama 
asianmukainen seuranta, joka määriteltiin televiestintäpaketissa, on olennaista 
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden säilyttämisen kannalta,

B ottaa huomioon, että teknologiset muutokset merkitsevät sitä, että sanomalehtien 
julkaisijat jakavat sisältöä yhä enenevässä määrin Internetissä ja ovat siksi laajalti 
riippuvaisia (on-line) mainostuloista,

1. on samaa mieltä Euroopan neuvoston tiedostusvälineiden moniarvoisuudesta antamasta 
suosituksesta (CM/Rec(2007)2) siinä mielessä, että sisällöntuottajien tasavertainen pääsy 
sähköisen viestinnän verkkoihin pitäisi varmistaa;

2. korostaa televiestintäpaketin merkitystä laajemman kilpailun luomisessa ja 
infrastruktuurin pullonkaulojen vähentämisessä;

3. viittaa 13. marraskuuta 2007 antamaansa päätöslauselmaan vuorovaikutteisten 
digitaalitelevisiopalvelujen yhteentoimivuudesta1, pitäen mielessä, että yhteentoimivuus 
on perustavan tärkeää tiedotusvälineiden moniarvoisuuden näkökulmasta;

4. kehottaa soveltamaan tasapainoista lähestymistapaa digitaalisten taajuuksien jakamiseen, 
jotta varmistetaan tasapuolinen taajuuksien käyttömahdollisuus kaikille toimijoille ja jotta 
voidaan siten taata tiedonvälityksen moniarvoisuus;

5. kehottaa omaksumaan tasapainoisen lähtökohdan riippumattomuuden osalta ja pitämään 
kuluttajien etua johtotähtenä myönnettäessä lupia etuoikeutettuun kohteluun tai 
rajoituksiin; katsoo, että televiestintää koskevan lainsäädännön tarkistaminen tarjoaa 
erinomaisen tilaisuuden lisätä avoimuutta tässä suhteessa;

6. on huolestunut siitä, että muutamat suuret on-line toimijat ovat määräävässä asemassa, 
mikä rajoittaa uusien markkinatoimijoiden tuloa markkinoille ja sitä kautta tukahduttaa 
luovuutta ja yrittäjyyttä tällä alalla;

7. on huolestunut Googlen määräävästä asemasta kohdistetuilla on-line-mainosmarkkinoilla, 
mikä vaarantaa tiedotusvälineiden moniarvoisuuden, koska Google voi käyttää 
vaikeaselkoisia hinnanmääritysmekanismeja sellaisten julkaisijoiden osalta, jotka ovat 
riippuvaisia sen mainoksista;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0497.
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8. on huolestunut Googlen ja Double Clickin yhdistymisestä, koska se saattaa johtaa 
portinvartijan syntymiseen kohdistettujen on-line-mainosmarkkinoiden osalta Internetin 
käyttäjien henkilötietojen pohjalta; katsoo, että asianmukainen valvonta on välttämätöntä 
hallitsevan aseman väärinkäytön ehkäisemiseksi; pyytää komissiota ehdottamaan sopivaa 
mallia tätä tarkoitusta varten;

9. kehottaa laajempaan avoimuuteen henkilötietojen osalta ja sen tiedon osalta, jota 
käyttäjistä otetaan talteen Internet- hakukoneissa, sähköpostiohjelmissa ja sosiaaliseen 
verkostumiseen erikoistuvilla sivustoilla;

10. on sitä mieltä, että EU-tason sääntely riittää sähköisten ohjelmaoppaiden ja 
vastaavanlaisten valvonta- ja navigointitoimintojen saatavuuden varmistamiseksi, mutta 
lisätoimia voitaisiin harkita tarjolla olevia ohjelmia koskevien tietojen esittelyn osalta, 
jotta voidaan varmistaa yleishyödyllisten palvelujen helppo saatavuus; kehottaa
komissiota selvittämään kuulemismenettelyiden avulla, onko vähimmäissuuntaviivojen 
antaminen tai alakohtainen sääntely tarpeen tiedotusvälineiden moniarvoisuuden 
varmistamiseksi;

11. kannattaa siirtovelvoitteita koskevien määräysten säännöllistä tarkistamista teknologisten 
ja kilpailukykyä koskevien muutosten huomioon ottamiseksi komission tekemän, 
televiestintäpaketin tarkistamista koskevan ehdotuksen mukaisesti ja katsoo, että 
jäsenvaltioiden on taattava vähintään julkisten yleisradiolähetysten ja yleiseen etuun 
liittyvien palveluiden varma saatavuus, mukaan lukien digitaalinen ympäristö;

12. kehottaa takaamaan tasapainon yleisradioyhtiöiden ja yksityisten yhtiöiden välillä samoin 
kuin kilpailu- ja tiedotusvälinelainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen
tiedotusvälineiden moniarvoisuuden lujittamiseksi.
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