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EHDOTUKSET

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

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;

2. huomauttaa, että tietoyhteiskunnan esiintulo luo uusia vastuualueita tiedotus- ja 
viestintäalan ammattilaisille ja uusia kansalaisten oikeuksia, jotka on taattava kaikille 
yhteiskunnan jäsenille, jotta he voivat hyötyä täysin uuden tieto- ja viestintätekniikan 
leviämisestä;

3. vahvistaa, että aihepiirin poikkeuksellisen sosiaalisen ja demokraattisen merkityksen 
vuoksi sitä on käsiteltävä pääasiassa julkisiin toimiin liittyvänä kysymyksenä, joka saattaa 
ulottua läheiseen markkinanäkökulmaan; 

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

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 mahdollisuus käyttää 
monipuolisia ja laadukkaita sisältöjä on Euroopan kansalaisten perusoikeus; 

6. arvioi, että viestimiin liittyvän ohjauksen on perustuttava siihen, että kansalaisille 
annetaan 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;

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;

8. muistuttaa, että komissiolle on jo useaan otteeseen osoitettu pyyntö viestimien 
omistuspohjan keskittämistä sekä tiedonsaantioikeutta ja moniarvoisuutta koskevasta 
vihreästä kirjasta, joka olisi keskeinen väline tekniikan ja markkinoiden perusteellisten 
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muutosten aikana käytävässä keskustelussa; pahoittelee, että tämä väline ei sisälly vuoden 
2010 toimintasuunnitelmaan.


