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AUDIOVISUAAL- JA MEEDIAPOLIITIKA

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi
toimimise lepingu) artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on
audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis vaadati läbi 2018. aastal. Liidu keskne
vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov
Euroopa“ meedia tegevussuund. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et
„massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.

ÕIGUSLIK ALUS

Rooma lepingus ei sätestatud otseseid audiovisuaal- ja meediapoliitika valdkonna
volitusi, samuti ei ole neid kindlaks määratud Euroopa Liidu lepingus. Selle asemel
tuleneb meediapoliitika valdkonna pädevus ELi toimimise lepingu eri artiklitest, millele
tuginedes saab kujundada meedia- ja kommunikatsioonitehnoloogia eri sektoreid
käsitlevat poliitikat. See on tingitud meediatoodete ja -teenuste keerukast olemusest,
mis ei võimalda neid käsitleda ei läbinisti kultuuri- ega ka üksnes majandusvarana.
Õiguslik alus on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklites 28, 30, 34 ning 35
(kaupade vaba liikumine), 45–62 (isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine), 101–109
(konkurentsipoliitika), 114 (tehnoloogiline ühtlustamine ja lähendamine), 165 (haridus),
166 (kutseõpe), 167 (kultuur), 173 (tööstus) ja 207 (ühine kaubanduspoliitika).

EESMÄRGID

ELi toimimise lepingu artikli 167 kohaselt püüab EL ergutada liikmesriikide koostööd
ning vajaduse korral toetada ja täiendada nende tegevust kunsti- ja kirjandusloomingu
alal, kaasa arvatud audiovisuaalsektoris. ELi eesmärk audiovisuaalvaldkonnas on luua
audiovisuaalteenuste ühtne ELi turg. Samuti tuleb kõigis ELi poliitikavaldkondades
arvesse võtta kultuuriaspekte. Otsused tehakse seadusandliku tavamenetluse raames.

SAAVUTUSED

A. Õigusraamistik
1. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv
Levitehnoloogia uuenduste käigus suurenes Euroopa Liidus 1980. aastatel
kommertstelekanalite arv ja nende teleülekandeid oli võimalik vaadata mitmes riigis.
See lõi vajaduse ühiste miinimumstandardite järele, mis kehtestati esmakordselt 1989.
aasta nn piirideta televisiooni direktiivis (direktiiv 89/552/EMÜ). Direktiivi 1997. aastal
toimunud esimese läbivaatamise käigus sätestati päritolumaa põhimõte, mis tähendab,
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et ringhääling kuulub oma asukohariigi kohtualluvusse. 2007. aasta läbivaatamise
käigus lisati sätted, milles võetakse arvesse uusi teenuseid, nagu tellitav videoteenus
(VOD). Direktiiv kodifitseeriti 2010. aastal ja nimetati ümber audiovisuaalmeedia
teenuste direktiiviks.
Komisjoni 2012. aasta aruanne audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise
kohta ning komisjoni 2013. aasta roheline raamat „Valmistumine audiovisuaalmaailma
täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused“ keskenduvad
meediateenuste üha suurenevale ühtesulandumisele ning nende tarbimise ja
osutamise viisile.
Selleks et pidada sammu viimaste arengutega, tegi komisjon 2016.
aastal ettepaneku audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi edasiseks muutmiseks.
Institutsioonidevahelised kolmepoolsed läbirääkimised teksti üle viidi lõpule 2018.
aasta keskpaigaks. Kokkulepitud teksti põhielemendid olid järgmised: 1) äriliste
teadaannete ajapiirangu muutmine 12 minutilt tunnis 20%-le päevas ajavahemikul
6.00–18.00, 2) alaealiste kaitsmine sisu eest, mis võib neid kahjustada, kusjuures
traditsioonilise ringhäälingu ja tellitavate teenuste kohta kehtivad ühed ja samad
õigusnormid, 3) Euroopa päritolu teoste kohta kehtivate sätete laiendamine tellitavate
teenuste pakkujatele, kes peavad tagama, et Euroopa teosed moodustaksid nende
kataloogist vähemalt 30% ja 4) audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamisala
laiendamine videote jagamise platvormidele, et võidelda vihakõne vastu ja kaitsta
alaealisi neid kahjustava sisu eest. Muudetud direktiivi (direktiiv (EL) 2018/1808) võtsid
parlament ja nõukogu vastu 14. novembril 2018.
Selleks et aidata liikmesriikidel muudetud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv
siseriiklikku õigusesse üle võtta, võttis komisjon 2020. aastal vastu kahed suunised:
1) suunised videote jagamise platvormidele ning 2) suunised Euroopa päritolu teoste
kohta. Need suunised peaksid aitama kaasa direktiivi ühtlustatud rakendamisele ja
jõustamisele. Liikmesriigid pidid direktiivi oma õigusesse üle võtma 19. septembriks
2020. 23. septembril 2021 võttis komisjon õiguslikke meetmeid 19 liikmesriigi suhtes,
kes ei olnud sellest tähtajast kinni pidanud.
Seoses alaealiste kaitsmisega täiendati muudetud audiovisuaalmeedia teenuste
direktiivi eeskirju 1998. ja 2006. aastal soovitustega alaealiste ja inimväärikuse kaitse
kohta. 2012. aastal võeti vastu lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia,
mida toetatakse Euroopa ühendamise rahastust ning programmidest nagu „Horisont
2020“. Selle valdkonna erinevate algatuste hulgas on programm „Parem Internet
lastele“ ja turvalisema interneti keskused.
2. Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul
Parlament ja nõukogu võtsid 17. aprillil 2019 vastu direktiivi autoriõiguste ja nendega
kaasnevate õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul ((EL) 2019/790). Seadusandliku
tekstiga muudeti kahte varasemat direktiivi autoriõigusega seotud küsimuste kohta
(direktiivid 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ). Direktiivi peamine eesmärk oli moderniseerida
autoriõiguse eeskirju digitaalse ühtse turu jaoks, et saavutada mitu äärmiselt olulist
eesmärki: 1) suurem piiriülene juurdepääs veebisisule, 2) suuremad võimalused
autoriõigustega kaitstud materjalide kasutamiseks haridus-, teadus- ja kultuuripärandi
kaitse valdkonnas, 3) turu parem toimimine autoriõiguse seisukohast ja 4) Marrakechi
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lepingu rakendamine ELi õiguses. Uutel õigusaktidel on suurim mõju sellistele
veebiplatvormidele nagu YouTube, Facebook ja Google News.
B. Rahastamisprogrammid ja tugialgatused
1. Programm „Loov Euroopa“
Programmi „Loov Euroopa“ meedia tegevussuuna eesmärk on tugevdada
audiovisuaalsektori konkurentsivõimet. 14. detsembril 2020 jõudsid Euroopa
Parlament ja nõukogu kokkuleppele, et järgmise programmi „Loov Euroopa“ (2021–
2027) jaoks tagatakse 2,44 miljardit eurot, millest vähemalt 58% tuleb eraldada meedia
tegevussuunale ja kuni 9% sektoriülesele tegevussuunale, mis on osaliselt samuti
seotud audiovisuaalsektoriga. Nõukogu võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu
13. aprillil 2021 ja Euroopa Parlament võttis vastu teksti teisel lugemisel 19. mai
2021. aasta täiskogu istungil. Uus programm jõustus ametlikult kohe pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 28. mail 2021. Selleks et tagada sujuv üleminek
eelmiselt programmiperioodilt, tagati määruse tagasiulatuvust käsitlevate sätetega, et
uus programm „Loov Euroopa“ jõustus tegelikult juba alates 1. jaanuarist 2021.
Meedia tegevussuuna eesmärk on aidata audiovisuaalvaldkonna töötajatel arendada
uusi oskusi ning ergutada piiriülest koostööd ja liikuvust ning edendada innovatsiooni
selliste Euroopa audiovisuaalteoste, nagu filmide ja teleprogrammide (mängu-, laste-
ja animafilmid, dokumentaal- ja lühifilmid), interaktiivsete teoste (videomängud), samuti
Euroopa ja rahvusvahelise ühistoodangu loomisel ja tootmisel. Samuti toetatakse
Euroopa päritolu teoste ülemaailmset ringlust, reklaamimist ning internetis ja kinolevis
levitamist (levitamisplatvormide kaudu ning subtiitritega varustamise, dubleerimise
ja audiokirjelduse abil) uues digitaalses keskkonnas. Tuginedes oma eelkäijate,
programmide MEDIA ja MEDIA Mundus edule, võib programm MEDIA 2021. aastal
tähistada 30 aastat Euroopa filmide toetamist.
Sektoriülese tegevussuunaga edendatakse tegevusi, mille eesmärk on aidata meedial
kohaneda tema ees seisvate struktuursete ja tehnoloogiliste väljakutsetega, sealhulgas
tugevdada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediakeskkonda, kvaliteetset
ajakirjandust ja meediapädevust.
2. Meedia- ja audiovisuaalsektori tegevuskava
2020. aasta detsembris käivitas komisjon tegevuskava „Euroopa meedia
digikümnendil: tegevuskava taastumise ja ümberkujundamise toetamiseks“. Need
sektorid, mida koroonaviiruse kriis on eriti rängalt tabanud, on jätkuvalt olulised
demokraatia, Euroopa kultuurilise mitmekesisuse ja digitaalse autonoomia seisukohalt.
Tegevuskava keskendub kolmele tegevusvaldkonnale ja 10 konkreetsele sektorit
toetavale meetmele: 1) taastumine kriisist (s.o lihtsustades juurdepääsu ELi
toetusele, suurendades investeeringuid ning käivitades algatuse „NEWS“, et ühendada
meetmed ja toetus); 2) sektori ümberkujundamine, ergutades investeeringuid, et
kohaneda digi- ja rohepöördega (s.o soodustades Euroopa meedia andmeruumide
arendamist, edendades Euroopa virtuaal- ja liitreaalsuse sektori koalitsiooni ning
hõlbustades arutelusid ja meetmeid, mis võimaldavad sektoril saavutada 2050. aastaks
kliimaneutraalsuse); ning 3) võimaldamine ja võimestamine, andes üksikisikutele ja
ettevõtjatele Euroopas võimaluse algatada dialoogi audiovisuaaltööstusega, arendada
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Euroopa meediatalente, võimestada Euroopa kodanikke ja tugevdada reguleerivate
asutuste vahelist koostööd.
3. Meediapädevus, pluralism ja vabadus
Meediapädevus on oskus meediat kasutada, meedia ja meediasisu erinevaid aspekte
mõista ja kriitiliselt hinnata ning erinevates kontekstides suhelda. See on nii
noorema põlvkonna kui ka täiskasvanute jaoks põhjapaneva tähtsusega oskus.
EL peab meediapädevust oluliseks eelduseks, et aktiivselt osaleda tänapäevases
infoühiskonnas. Nõukogu 30. mai 2016. aasta järeldustes meediapädevuse ja kriitilise
mõtlemise arendamise kohta hariduse kaudu rõhutatakse, et meediapädevus on
interneti ja sotsiaalmeedia ajastul tähtsam kui kunagi varem ja peab kuuluma
kõigi tasandite hariduse ja koolituse juurde. Lisaks korraldas komisjon 2019. aastal
esimese kogu ELi hõlmava meediapädevuse nädala ja korraldas meediapädevuse
eksperdirühma kohtumise, mis esindab eri sidusrühmi ja tuleb kokku üks kord aastas.
Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamisega 2018. aastal tugevdati ka
meediapädevuse rolli (artikli 33 punkt a ja artikli 28 punkt b). Lisaks käivitatakse
„Loova Euroopa“ (2021–2027) meedia tegevussuuna raames uus meediapädevuse
programm.
Meedia pluralism on vajadus meediamaastiku läbipaistvuse, vabaduse ja
mitmekesisuse järele. 2011. aastal asutas Euroopa Ülikool-Instituut ELi
kaasrahastamisel meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse keskuse. Lisaks
rakendas EL 2016. aastal kõigis liikmesriikides ja valitud kandidaatriikides meedia
mitmekesisuse seirevahendi. Tegemist on teadusliku vahendiga, mille eesmärk on teha
kindlaks võimalikud ohud meedia pluralismile ja mis põhineb mitmetel eri näitajatel.
2018. aastal toimus seirevahendi kohandamine ja ajakohastamine. Need algatused
annavad tunnistust ELi jätkuvatest jõupingutustest parandada meedia pluralismi ja
meediavabaduse kaitset Euroopas ning kindlaks määrata meetmed, mida oleks vaja
võtta Euroopa või siseriiklikul tasandil.
Selleks et astuda edasisi samme meediavabaduse ja -pluralismi kaitsmiseks,
esitas komisjon 19. oktoobril 2021 avaldatud 2022. aasta tööprogrammi ühe
uue poliitilise algatusena Euroopa meediavabaduse seaduse ettepaneku. Uue
meediavabaduse seaduse eesmärk on leida lahendus vajadusele mehhanismide
järele, mis suurendaksid läbipaistvust, sõltumatust ja vastutust meetmete puhul,
mis mõjutavad meedia kontrolli ja ajakirjandusvabadust, tugevdaksid avalik-õigusliku
meedia juhtimist ja hoiaksid ära selle politiseerimise ohu.
4. Muud algatused
Euroopa filmipärand
16. novembril 2005 avaldasid Euroopa Parlament ja nõukogu soovituse filmipärandi ja
sellega seotud tööstustegevuse konkurentsivõime kohta, milles kutsutakse liikmesriike
üles metoodiliselt koguma, kataloogima, säilitama ja taastama ELi filmipärandit, et
seda saaks edasi anda tulevastele põlvkondadele. Ühtlasi palutakse liikmesriikidel iga
kahe aasta järel aru anda, mida nad on sellega seoses teinud, ja selle teabe põhjal
koostab komisjon rakendamisaruande. Euroopa audiovisuaalse pärandi edendamist
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nimetatakse selgesõnaliselt ka uue programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) meedia
tegevussuuna ühe prioriteedina.
Cannes’i filmifestivali ajal korraldab EL arutelusid ja seminare erinevatel teemadel,
nagu filmide rahastamine, levitamine, publiku arendamine ja innovatsioon. 2005. aastal
käivitati Euroopa filmifoorum, mille kaudu vahendatakse poliitikakujundajate ja
audiovisuaalsektori struktureeritud dialoogi. 2004. aastal hakati välja andma auhinda
„Uus talent ELis“, et tutvustada avalikkusele Euroopa noori režissööre, kes on
läbinud programmi MEDIA kaudu toetatud koolituse. Auhinnaga European Border
Breakers Award, mis loodi samuti 2004. aastal, tunnustatakse uusi artiste ja seda
kaasrahastatakse programmist „Loov Euroopa“. 2019. aastal sai selle auhinna uueks
nimeks Music Moves Europe Talent Awards.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on rõhutanud, et EL peaks ergutama audiovisuaalsektori
kasvu ja konkurentsivõimet, tunnistades seejuures selle laiemat tähtsust kultuurilise
mitmekülgsuse kaitsmisel.
1. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv
Televisiooni käsitlevates Euroopa Parlamendi resolutsioonides nõuti 1980. aastatel
ja 1990. aastate alguses korduvalt ühiseid tehnilisi standardeid satelliidi
kaudu otseedastamiseks ning kõrglahutusega televisiooni (HDTV) jaoks. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu läbirääkimiste tulemuseks oli audiovisuaalmeedia teenuste
direktiivi heakskiitmine, milles võeti arvesse enamikku küsimusi, mis tõstatati
parlamendi esimesel lugemisel.
Parlament on hoolikalt jälginud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamist.
Parlamendi 2013. aasta resolutsioonis audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi
kohaldamise kohta esitati hulk tähelepanekuid ja soovitusi, eelkõige seoses
kättesaadavuse, Euroopa päritolu audiovisuaalteoste edendamise, alaealiste kaitse,
reklaami, tulevikuülesannete ja rahvusvahelise konkurentsiga.
Oma 2013. aasta resolutsioonis nutitelevisiooni kohta kutsus parlament komisjoni
üles hindama vajadust muuta audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ja teisi kehtivaid
nõudeid, mis on sätestatud võrku ja meediat käsitlevates õigusaktides. Eelkõige
peeti vajalikuks platvormide leitavust ja mittediskrimineerivat juurdepääsu käsitlevate
eeskirjade läbivaatamist, et laiendada platvormide mõistet ja kohandada kehtivaid
õigusnorme uute arengutega.
12. märtsil 2014 võttis parlament vastu resolutsiooni audiovisuaalmaailma täielikuks
ühtesulandumiseks valmistumise kohta (vastuseks komisjoni samateemalisele
rohelisele raamatule). Selles resolutsioonis võetakse teadmiseks turgude lähenemine,
rõhutatakse vajadust säilitada juurdepääs ja leitavus ning kaitsta mitmekesisust
ja rahastamismudeleid, samuti analüüsitakse taristut ja sagedusi, väärtusi ja
õigusraamistikku.
Komisjoni poolt 2016. aastal algatatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi
läbivaatamisega seotud seadusandliku tavamenetluse raames pani kultuuri- ja
hariduskomisjon, kes on selle valdkonna eest vastutav parlamendikomisjon,
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oma selleteemalise raporti hääletusele 2017. aasta aprillis ja otsustas alustada
institutsioonidevahelisi läbirääkimisi nõukoguga. Nende läbirääkimiste tulemusena
kohaldatakse läbivaadatud õigusakti nüüd mitte ainult ringhäälinguorganisatsioonide,
vaid ka selliste tellitavate videoteenuste ja videojagamisplatvormide suhtes
nagu Netflix, YouTube ja Facebook, samuti videojagamisplatvormide reaalajas
voogedastuse suhtes. Parlamendi läbirääkijad suutsid tagada ka parema lastekaitse,
rangemad reklaamieeskirjad ja nõude, et vähemalt 30% telekanalite ja videoteenuste
platvormide sisust peab olema ELi päritolu.
2. Programm „Loov Euroopa“
Lähtudes oma 2011. aasta resolutsioonist Euroopa kino kohta digiajastul,
väljendatakse Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2015. aasta resolutsioonis Euroopa
filminduse kohta digitaalajastul kindlat toetust Euroopa filmitegijatele, tõstes esile
programmi „Loov Euroopa“ (2014–2020) alaprogrammi MEDIA raames antava rahalise
toetuse rolli. Samuti rõhutatakse resolutsioonis filmikultuurilise pädevuse ja publiku
arendamise tähtsust.
Parlamendi 11. septembri 2012. aasta resolutsioonis audiovisuaalteoste levitamise
kohta interneti kaudu Euroopa Liidus arutletakse autoriõiguse aspektide ning
probleemide üle, mida põhjustab audiovisuaalteoste digitaalne kättesaadavus.
Programmi „Loov Euroopa“ (2014–2020) ja seega ka alaprogrammi MEDIA
rakendamisaruanne pandi kultuuri- ja hariduskomisjonis hääletusele 2017.
aasta jaanuaris ja vastav resolutsioon võeti täiskogul vastu 2. märtsil
2017. aastal. Resolutsioonis rõhutati, kui oluline on asjakohane eelarve, lihtsustatud
haldusmenetlused ja toetus, et võimaldada väikesemahulistele organisatsioonidele või
projektidele juurdepääs rahastamisele.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheline kokkulepe, mis käsitleb programmi „Loov
Euroopa“ (2021–2027), kiideti heaks kultuuri- ja hariduskomisjoni 11. jaanuari
2021. aasta koosolekul. Kultuuri- ja hariduskomisjoni hääletusel 10. mail 2021 soovitati
tekst heaks kiita ning see võeti ametlikult vastu 19. mai 2021. aasta täiskogu istungil.
3. Meedia- ja audiovisuaalsektori tegevuskava
Euroopa Parlamendi liikmed kutsusid 2021. aasta septembris kultuuri- ja
hariduskomisjonis hääletatud komisjoni 2020. aasta meedia tegevuskava
järelmeetmena koostatud algatusraportis ja 20. oktoobri 2021. aasta täiskogul vastu
võetud vastavas resolutsioonis üles looma alalise ELi uudismeedia fondi, et kaitsta
Euroopa ajakirjanduse sõltumatust, hoiatasid, et meedia mitmekesisust ohustavad
omandi koondumine ja meedia kaaperdamine riigi poolt, ning rõhutasid pakilist vajadust
tegeleda ülemaailmsete veebiplatvormide väga suure häiriva mõjuga.
4. Meediapädevus
Kultuuri- ja hariduskomisjonis pandi 2008. aasta novembris hääletusele algatusraport
meediapädevuse kohta digitaalmaailmas ning vastav resolutsioon võeti vastu
16. detsembri 2008. aasta täiskogu istungil. Selles rõhutati meediapädevuse keskset
rolli poliitilises kultuuris ja liidu kodanike aktiivses osalemises. See resolutsioon oli
oluline samm ELi edasiste meetmete suunas selles valdkonnas.
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Parlamendi 2019. aasta resolutsioonis välisriikide sekkumise kohta valimistesse
ja desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
nõuti tungivalt, et liikmesriigid lisaksid oma koolide õppekavadesse meediapädevuse
erikursused, et parandada meediapädevust juba varasest east alates. Parlament
pööras meediapädevuse teemale taas suurt tähelepanu oma 2020. aasta
resolutsioonis meediavabaduse tugevdamise kohta, kutsudes komisjoni ja
liikmesriike üles suurendama jõupingutusi meediapädevust edendava hariduspoliitika
tugevdamiseks.
5. Euroopa kinopubliku auhind LUX
Euroopa kinopubliku auhind LUX, mida kutsutakse ka publikuauhinnaks LUX, on uus
auhind, mis põhineb Euroopa Parlamendi poolt 2007. aastal loodud filmiauhinnal
LUX ning Euroopa Filmiakadeemia poolt 1997. aastal asutatud publikuauhinnal. Selle
eesmärk on edendada Euroopa filmide levitamist ja nähtavust kogu ELis, kutsudes
Euroopa publikut üles aktiivselt tegutsema, hääletades oma lemmikfilmide poolt. Kolm
auhinnatud filmi subtitreeritakse kõigisse 24 ELi ametlikku keelde ning kurtide ja
vaegkuuljate jaoks.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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