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Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 1
1 kohta

1. 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; 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 kulttuurillisina hyödykkeinä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 2
1 kohta

1. 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 
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erottamattomasti yhteydessä kunkin maan demokraattiseen toimintaan; katsoo, että 
sähköisen viestinnän saatavuus perustuu väistämättä ihmisoikeuksiin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 3
1 a kohta (uusi)

1 a. korostaa, että i2010-ohjelma muodostaa ratkaisevan vaiheen siirryttäessä kohti 
tietoyhteiskuntaa, jonka on annettava kaikille mahdollisuus toimia yhteiskunnassa 
käyttäen teknologioita ja taitoja, mahdollisuus hyödyntää käytännössä verkostojen 
tarjoamia vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyden uusia muotoja sekä mahdollisuus 
olla kriittinen ja valinnoissaan vapaa kansalainen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Manolis Mavrommatis

Tarkistus 4
1 a kohta (uusi)

1 a. muistuttaa digitalisoinnin tärkeydestä ja kehottaa poistamaan esteet, jotka 
haittaavat valtioiden taloudellista, sosiaalista ja kulttuurillista kehittämistä, joka 
asetettiin tavoitteeksi tietoyhteiskuntaa käsitelleessä kansainvälisessä 
huippukokouksessa (Tunisin sitoumukset 18. marraskuuta 2005);

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 5
1 a kohta (uusi)

1 a. pitää myöhempiä ehdotuksia varten tarpeellisena, että komission käyttämät käsitteet 
"tietoyhteiskuntapalvelut", "viestimet", "mediapalvelut" ja "audiovisuaaliset 
palvelut" määritellään selkeästi;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 6
2 kohta

2. 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 tieto- ja viestintätekniikan 
leviämisestä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 7
2 kohta

2. huomauttaa, että tietoyhteiskunnan esiintulo luo uusia vastuualueita tiedotus- ja 
viestintäalan ammattilaisille ja uusia kansalaisten oikeuksia, jotka on taattava kaikille 
yhteiskunnan jäsenille ja erityisesti herkimmille ryhmille (vanhukset, vammaiset, 
syrjäytyneet, vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa elävät henkilöt jne.), jotta he voivat 
hyötyä täysin uuden tieto- ja viestintätekniikan leviämisestä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 8
2 a kohta (uusi)

2 a. 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 reagoidaan 
demokratian ja kansalaisten suurimpiin huolenaiheisiin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 9
3 kohta

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 10
3 kohta

3. vahvistaa, että aihepiirin poikkeuksellisen sosiaalisen ja demokraattisen merkityksen 
vuoksi siihen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää markkinanäkökohtiin 
tiukasti rajoittuvan näkökulman rajojen ylittämistä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 11
3 a kohta (uusi)

3 a. 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 noista oikeuksista; ehdottaa, että nämä oikeudet 
muunnetaan kansallisella ja alueellisella tasolla täytäntöönpanotoimenpiteiksi ja 
ohjelmiksi, jotta voidaan saavuttaa kilpailukykyinen ja pätevä digitaalisen ajan 
yhteiskunta ja taata sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 12
3 a kohta (uusi)

3 a. toteaa, että koska siirtyminen analogisesta digitaaliseen suosii lähetysvälineiden 
määrän vähenemistä, sitä on täydennettävä yhteensovitetuilla politiikoilla ja 
sopivalla oikeudellisella kehyksellä, jotta voidaan torjua yhdenmukaistumista, jota 
viestinten keskittyminen voi aiheuttaa;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 13
4 kohta

4. muistuttaa, että avoin, monimuotoinen ja täydellinen informaatio 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;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel

Tarkistus 14
4 kohta

4. muistuttaa, että syrjimätön mahdollisuus käyttää avoimiin ja yhteentoimiviin 
standardeihin pohjautuvia perusinfrastruktuureja ja -tekniikkaa on olennaisen tärkeä 
oikeus aktiivisen kansalaisuuden kannalta tietoyhteiskunnan aikakautena, mikä liittyy 
läheisesti kaikkien kansalaisten mahdollisuuteen saada julkisia palveluja 
mahdollisimman tehokkaasti, yksinkertaisesti ja avoimesti sekä mahdollisuuteen 
osallistua päätöksentekomenettelyihin kaikilla tasoilla;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 15
4 a kohta (uusi)

4 a. panee merkille, että peruskirjan olisi myös sisällettävä kaikkien kansalaisten oikeus 
ymmärtää viranomaisia ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa ja siten osallistua 
yhdenvertaisesti päätöksentekoprosesseihin ja poliittisiin prosesseihin; katsoo, että 
rationalisointi, uudelleensuunnittelu, avoimuus sekä julkisten palvelujen saatavuus 
ovat osallistuvan kansalaisuuden kehittymisen perusedellytyksiä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 16
4 a kohta (uusi)

4 a. pitää tärkeänä teknisiä edellytyksiä, joilla varmistetaan, että tietoyhteiskunnan 
sisällöt ovat syrjimättä kaikkien käytettävissä, ja ehkäistään digitaalisen kuilun 
syntyminen unionissa; korostaa siksi jälleen avointen ja yhteentoimivien 
standardien käyttöönottoa koskevia vaatimuksiaan myös ja erityisesti suhteessa 
sovellusrajapintoihin, joihin viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
7. maaliskuuta 2002 antaman direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi)1 18 artiklassa;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Manolis Mavrommatis

Tarkistus 17
4 a kohta (uusi)

4 a. kehottaa komissiota suojelemaan teknologian virkistyskäyttöä tavalla, joka tekee 
siitä kansalaisten kannalta mahdollisimman helppoa ja noudattaa yhteiskunnan 
eettisiä vaatimuksia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 18
5 kohta

5. korostaa, että on tärkeää taata kaikille mahdollisuus saada opetusta sekä asianmukaista 
viestimien, etenkin sähköisten kuvamateriaalia välittävien tiedotusvälineiden, ja uuden 
interaktiivisen ja digitaalisen tekniikan käyttöön liittyvää ohjausta uudenlaisen 
sosiaalisen ja kulttuurisen syrjäytymisen välttämiseksi ja katsoo, että yhtäläinen 
mahdollisuus käyttää vapaasti vastaanotettavissa olevien viestinten välittämiä
monipuolisia ja laadukkaita sisältöjä on Euroopan kansalaisten perusoikeus; korostaa 
tässä yhteydessä julkisoikeudellisen yleisradion tarjonnalla yhteiskunnallisen 
yhteenkuuluvuuden, demokraattisen keskustelun ja eurooppalaisen 
moniarvoisuuden kannalta olevaa merkitystä, ja vaatii, että näiden tehtävien 
täyttäminen turvataan myös tulevaisuudessa;

Or. de

  
1 EUVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 19
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa, että kulttuurillista 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 ja oikeudellisen suojan;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Manolis Mavrommatis

Tarkistus 20
5 a kohta (uusi)

5 a. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikkoja koskevalla erityiskoulutuksella on 
keskeinen osa sekä nuorten opetuksessa että aikuiskoulutuksessa yleisesti ja naisten 
tapauksessa erityisesti, jotta he voivat elinikäisen oppimisen puitteissa saada tietoa
ja kykenevät käyttämään uudenaikaisia välineitä ammatillisella ja sosiaalisella 
tasolla;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Marielle De Sarnez

Tarkistus 21
6 kohta

6. arvioi, että viestimiin liittyvän ohjauksen on 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;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 22
6 a kohta (uusi)

6 a. uskoo, että tietoyhteiskunnassa julkisten palvelujen tarjoamisen olisi selkeästi 
heijastettava yksittäisten käyttäjien ja ryhmien yhä vivahteikkaampia tarpeita ja 
siten perustuttava siihen, että palveluja tarjoava ala pystyy riittävässä määrin 
reagoimaan näihin tarpeisiin voidakseen kehittää palveluja tehokkaasti ja 
asiakaskohtaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Catherine Trautmann

Tarkistus 23
6 a kohta (uusi)

6 a. arvioi, että i2010-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on analysoitava 
tietoyhteiskuntaan siirtymisen taloudelliset, kulttuurilliset ja sosiaaliset vaikutukset; 
katsoo, että se on erityisesti otettava huomioon tutkimusta koskevissa 
eurooppalaisissa ohjelmissa (tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma sekä 
kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 24
6 a kohta (uusi)

6 a. pitää tervetulleena harkinta-ajan tarjoamaa mahdollisuutta siihen, että yhteisön 
toimielimet voivat lakeja säätäessään ottaa huomioon ja politiikassaan heijastaa 
kansalaisten keskeisimpiä huolenaiheita;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 25
6 b kohta (uusi)

6 b. korostaa, että Euroopan talouselämän selkärangan muodostaville pienille ja 
keskisuurille yrityksille on luotava sovelias ympäristö, joka antaa niille 
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mahdollisuuden hyödyntää koko innovaatio- ja luomispotentiaaliaan;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 26
6 b kohta (uusi)

6 b. katsoo, että myös oikeudellinen ympäristö vaikuttaa viestintävälineiden 
monimuotoisuuden syntymiseen ja säilymiseen;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giulietto Chiesa

Tarkistus 27
6 c kohta (uusi)

6 c. kehottaa komissiota kohdistamaan tutkimusvarojaan siihen, että arvioidaan 
tietoyhteiskunnalla Euroopan yhteiskuntaan ja kulttuuriin olevaa vaikutusta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Helga Trüpel

Tarkistus 28
7 kohta

7. pyytää, että tänä lähentymisen, liikkuvuuden ja interaktiivisuuden aikana kaikessa 
unionin poliittisessa päätöksenteossa noudatetaan täysin kulttuurisisältöjen ja 
taiteellisen ilmaisun moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehtyä Unescon 
yleissopimusta, kun on kyse viestinten välittämiä palveluja ja sisältöjä koskevan 
oikeudellisen kehyksen määrittämisestä riippumatta siitä, ovatko kyseessä 
infrastruktuuritoimenpiteet vai kilpailu- ja tukilainsäädäntö, erityisesti suhteessa 
suojelu- ja edistämistoimenpiteisiin, joita toteutetaan turvaamaan jäsenvaltioiden 
kulttuurillinen monimuotoisuus, sekä suhteessa audiovisuaalisilla viestimillä 
olevaan kaksinkertaiseen merkitykseen sekä taloudellisina että kulttuurillisina 
hyödykkeinä;

Or. de
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ruth Hieronymi

Tarkistus 29
7 kohta

7. pyytää, että kun on kyse viestinten välittämiä palveluja ja sisältöjä koskevan 
oikeudellisen kehyksen määrittämisestä riippumatta siitä, onko kyseessä 
infrastruktuuritoimenpiteitä koskeva sääntely vai kilpailu- ja tukilainsäädäntö, tänä 
lähentymisen, liikkuvuuden ja interaktiivisuuden aikana myös kaikessa unionin 
poliittisessa päätöksenteossa noudatetaan täysin kulttuurisisältöjen ja taiteellisen 
ilmaisun moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehtyä Unescon 
yleissopimusta, jossa määrätään sekä jäsenvaltioilla kulttuurillisen 
monimuotoisuuden alalla olevista suojelu- ja edistämistoimenpiteistä että 
audiovisuaalisten viestinten kaksitahoisesta luonteesta taloudellisina ja 
samanaikaisesti kulttuurillisina hyödykkeinä;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Badia I Cutchet

Tarkistus 30
7 kohta

7. pyytää, että uusien tiedotusvälineiden palveluja ja niiden välittämiä sisältöjä koskevan 
säännöstön määritelmässä noudatetaan täysin kulttuurisisältöjen ja taiteellisen 
ilmaisun moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehtyä Unescon 
yleissopimusta tänä lähentymisen, liikkuvuuden ja interaktiivisuuden aikana, kun 
otetaan huomioon, että tietoyhteiskunta sekä tieto- ja viestintäteknologiat voivat 
hyvän hallinnon avulla muodostaa hyvin tehokkaan välineen kulttuurillisen 
monimuotoisuuden ja monikielisyyden vahvistamisen ja säilyttämisen kannalta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Manolis Mavrommatis

Tarkistus 31
7 kohta

7. pyytää, että uusien tiedotusvälineiden palveluja ja niiden välittämiä sisältöjä koskevan 
säännöstön määritelmässä noudatetaan täysin kulttuurisisältöjen ja taiteellisen 
ilmaisun moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehtyä Unescon 
yleissopimusta, joka on tärkeä monikulttuurisen yhteiskunnan suojelemisen väline
tänä lähentymisen, liikkuvuuden ja interaktiivisuuden aikana;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marielle De Sarnez

Tarkistus 32
7 kohta

7. pyytää, että uusien tiedotusvälineiden palveluja ja niiden välittämiä sisältöjä koskevan 
säännöstön määritelmässä noudatetaan täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa 
sekä kulttuurisisältöjen ja taiteellisen ilmaisun moninaisuuden suojelemisesta ja 
edistämisestä tehtyä Unescon yleissopimusta tänä lähentymisen, liikkuvuuden ja 
interaktiivisuuden aikana;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Badia I Cutchet

Tarkistus 33
7 a kohta (uusi)

7 a. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan ja tietoyhteiskunnan hyvä hallinto voi 
osaltaan supistaa sosiaalisia eroja ja digitaalista kuilua ja siten edistää sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 34
7 a kohta (uusi)

7 a. muistuttaa, että tulkitessaan ja soveltaessaan sähköisten viestinten infrastruktuuriin 
liittyviä normeja komissio on velvollinen takaamaan ja turvaamaan viestinten 
monimuotoisuuden;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Luis Herrero-Tejedor

Tarkistus 35
7 b kohta (uusi)

7 b. muistuttaa, että kuten tietoyhteiskuntaa käsittelevä korkean tason työryhmä jo totesi 
Bangemannin kertomuksessa1 Euroopasta globaalissa tietoyhteiskunnassa, on 

  
1 Euroopan komission korkean tason työryhmän kertomus tietoyhteiskunnasta, työryhmää johti teollisuus- ja 
viestintäasioista vastaava komission jäsen Martin Bangemann.
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kiireellisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten vältetään viestinten omistusta 
koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erilaisuus, joka heikentää sisämarkkinoita; 
katsoo, että tarvitaan tehokkaita normeja suojelemaan moniarvoisuutta ja 
kilpailukykyä;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Manolis Mavrommatis

Tarkistus 36
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa komissiota esittämään Internetiä koskevaa sääntelykehystä, koska se 
muodostaa välineen, jolla tulevaisuudessa tehdään taloudellisia ja muita päätöksiä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Badia I Cutchet

Tarkistus 37
8 a kohta (uusi)

8 a. pitää tervetulleena komission ehdotusta, jonka mukaan vuonna 2006 käynnistetään 
turvallista tietoyhteiskuntaa koskeva strategia, jolla lisätään Internet-palveluja 
kohtaan tunnettua luottamusta ja niiden luotettavuutta paitsi sijoittajien niin myös 
käyttäjien keskuudessa suhteessa petoksiin (ostokset), laittomiin ja haitallisiin 
sisältöihin (alaikäisten ja ihmisarvon suojelu), yksityiselämän suojeluun ja teknisiin 
vikoihin (tieto- ja viestintätekniikoiden tehokas ja hyödyllinen käyttö);

Or. es

    
Eurooppa-neuvoston pyytämä kertomus Euroopasta globaalissa tietoyhteiskunnassa, esitetty Eurooppa-
neuvoston kokouksessa Korfulla (24. ja 25 kesäkuuta 1994). 


