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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (artikkel 11), kodaniku- ja 

poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis (artikkel 19) ja Euroopa inimõiguste 

konventsioonis sätestatud sõna- ja teabevabadusel on suur tähtsus, et kujundada 

pluralistlik ühiskond, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2; rõhutab, et 

juurdepääs kvaliteetsele, vabale ja sõltumatule teabele on põhiline inimõigus ning 

meediavabadus ja meedia mitmekesisus on demokraatia peamine alus ja seega peab 

olema tagatud meedia sõltumatus poliitilisest ja majanduslikust survest ja igasugustest 

lubamatutest mõjutustest, et hoida ära ahistamist ja hirmutamist, mis võib muuta 

infosisu; 

2. rõhutab, et kodanikke tuleb nõuetekohaselt ja täielikult teavitada, et nad saaksid 

aktiivselt ja tõhusalt osaleda avalikus elus ja võtta osa poliitilistest aruteludest; 

3. usub, et tuleks avatult ja tõsiselt uurida põhjusi, miks avalikkuse usaldamatus meedia 

vastu kasvab; tuletab meelde, et avaliku arvamuse kujunemine põhineb kodanike ja 

meediatöötajate usalduslikul suhtel, mille eesmärk on teavitada inimesi ning suurendada 

üldsuse huvides avalikku aruandekohustust ja läbipaistvust; märgib sügava murega, et 

ajakirjanduse rahastamise süsteem seisab silmitsi paljude probleemidega, sealhulgas 

meediasektoris toimunud omandi suure kontsentreerumisega, mistõttu mõned olulise 

kaaluga osalised kasutavad teavet poliitilise, sotsiaalse ja ärilise propaganda 

eesmärkidel, kahjustades sellega meedia mitmekesisust ja halvendades oluliselt teabe 

kvaliteeti, vähendades mitmekesisust, kindlust ja usaldusväärsust ja tuues kaasa sellise 

nähtuse nagu võltsuudised; peab seetõttu tervitatavaks komisjoni ettepanekut anda 

uudiste kirjastajatele õigus lubada oma ajakirjandusväljaannete taasesitamist ja 

kättesaadavaks tegemist veebis, et soodustada tasakaalustatud suhet veebipõhiste 

ettevõtjatega ja tagada ajakirjandusväljaannete veebisaitidelt saadavast tulust õiglase 

osa saamine; 

4. võtab teadmiseks uued väljakutsed, millega kiiresti areneval meediamaastikul seisavad 

silmitsi nii traditsiooniline kui ka uus meedia ning mida põhjustavad uus tehnoloogia ja 

digiteerimine, näiteks nn filtri mulli nähtus, mis on seotud algoritmide laialdase 

kasutamisega, ning vajaduse tõttu austada eraelu puutumatuse põhiõigust; rõhutab, et 

eeskätt kasvab nn võltsuudiste arv ja muret tekitav suundumus levitada väljamõeldud 

lugusid ja tahtlikku valeteavet, mis võib suurendada sotsiaalseid pingeid ja kujutada 

suurt ohtu demokraatiale; juhib tähelepanu asjaolule, et ajakirjanikel ja 

meediaorganisatsioonidel on ainukordne vastutus arvamuste ja avaliku arutelu 

kujundamise eest ning nad peaksid võtma kohustuse kasutada tõenditel põhinevat 

teavet; nõuab meedia sõltumatuse ja läbipaistvuse tagamist ning kutsub seepärast 

komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja põhjaliku ja sidusa strateegia, mille 

eesmärk on ühelt poolt suurendada finantsalast ja õiguslikku toetust iseseisvalt 

tegutsevale meediale ja uurivale ajakirjandusele, kuid samas hoiduda osalemast 

toimetuslikes otsustes, ning teiselt poolt toetada ELi kodanike meediapädevust; 

5. rõhutab, et avalik-õiguslikul meedial on asendamatu roll meedia mitmekesisuse 

tagamisel ning tal on tähtis ülesanne kajastada asjakohaselt kultuurilist, keelelist, 
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sotsiaalset ja poliitilist mitmekesisust ning tagada üldsuse nõuetekohane teavitamine; 

soovitab liikmesriikidel võimaldada avalik-õiguslikule meediale asjakohane, 

proportsionaalne ja stabiilne rahastamine, millega neile tagatakse võimalus täita oma 

kultuurilist, sotsiaalset ja hariduslikku rolli ning toetada kaasavat ühiskonda, ühtlasi 

tagatakse sellega meedia sõltumatus poliitilisest sekkumisest või tsensuurist ja hoitakse 

ära nende kasutamine propaganda ja ideoloogilise ajupesu eesmärgil; 

6. tuletab meelde, et liikmesriigid peaksid otsima võimalusi meedia toetamiseks, tagades 

näiteks käibemaksu neutraalsuse, nagu parlament soovitas oma 13. oktoobri 2011. aasta 

resolutsioonis käibemaksu tuleviku kohta1, ning toetades meediaga seotud algatusi; 

7. rõhutab, et digitaalmeedia kasutamine on meediavabaduse seisukohast toonud kaasa 

uusi ülesandeid ja võimalusi ning meedia, sealhulgas internetimeedia mitmekesisus on 

tõsiselt ohus ülemäärase meediaomandi koondumise tõttu, mis põhjustab muret 

tekitavat kaasosalust iga kord, kui segunevad meediatööstuse ja poliitikaringkondade 

huvid ning suurkorporatsioonid ei järgi konkurentsi- ja maksunorme; palub komisjonil 

ja liikmesriikidel kõrvaldada õigusliku reguleerimisega seotud puudujäägid, et luua 

õigusselgus ja järjepidevus, mis tagaks tõelise mitmekesisuse, meediasisu 

kättesaadavuse, meediavabaduse ega võimaldaks nn veebihiiglastel valitsevat seisundit 

saavutada, tehes seda ELi ajakohastatud konkurentsipoliitika abil, mis tagab Euroopa 

meediasektoris veebipõhise lähenemise kontekstis ausa konkurentsi ning veebipõhiste 

platvormide kui vahendajate kasvava tähtsuse, ning samuti õigusraamistiku abil, mis 

muudab kohustuslikuks autoriõigusega kaitstud ajakirjaartiklite kaubandusliku 

kasutamise litsentsimise ning tagab sellega ajakirjandusettevõtete ja ka ajakirjanike 

õiglase tasustamise; rõhutab sellega seoses, et meedia omandisuhted peavad olema 

läbipaistvad ning riiklikud reguleerivad asutused peaksid erilise tähelepanuga seda 

aspekti jälgima; 

8. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma kogu ELi hõlmava kohustusliku 

iseregulatsiooni süsteemi, millega tagatakse, et meediavaldkonnas tegutsejad töötaksid 

ise ja ilma otsese poliitilise osaluseta välja eetikastandardid võrguteabe jaoks, peaksid 

nende üle läbirääkimisi ja võtaksid need kasutusele; 

9. märgib, et suur osa teabest, mida väljastavad traditsioonilised meediakanalid, on praegu 

saadaval nii internetis kui ka traditsioonilistel platvormidel, ning seetõttu kehtivad 

nende suhtes jätkuvalt siseriiklikku meediat käsitlevad õigusaktid; tuletab meelde, et 

rangelt veebipõhiste meediaplatvormide puhul ei ole see nii, mis tekitab selliste 

meediaplatvormide ja traditsioonilise meedia väljaannete vahel ebaausa konkurentsi; 

märgib, et sarnaste omadustega sarnaste teenuste suhtes peaksid kehtima sarnased 

eeskirjad; nõuab eeskirjade ja meediat käsitlevate õigusaktide ühtlustamist, et tagada 

kõigile võrdsed võimalused; 

10. rõhutab tõsiasja, et sõna- ja teabevabadust Euroopas ohustab ajakirjanike üha 

sagedasem hirmutamine ja rünnakud nende vastu, nagu näitab Daphne Caruana Galizia 

hiljutine mõrv; kordab, et liikmesriigid peavad kaitsma teabe jagamisel ajakirjanike 

sõnavabadust, mis on põhiõigus, tagades nende töö kaitsmise ja hõlbustamise, ja samuti 

kaitsma üldsuse põhiõigust nimetatud teavet saada; rõhutab uurivate ajakirjanike erilist 

olukorda, samuti allikakaitse tähtsust; kutsub liikmesriike üles tagama, et nende 

                                                 
1 ELT C 94 E, 3.4.2013, lk 5. 
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õigusraamistikud ja õiguskaitse tavad tagaksid ajakirjanikele ja muudele 

meediatöötajatele asjakohase kaitse, abi ja toe, pöörates erilist tähelepanu konkreetsetele 

ohtudele, mis on seotud soo ning seksuaalse ja etnilise identiteediga; 

11. rõhutab, et rikkumisest teatamine on uuriva ajakirjanduse ja ajakirjandusvabaduse 

oluline osa; märgib, et üldsuse huvides tegutsevatele ajakirjanikele, kes avaldavad 

teavet või teavitavad arvatavast rikkumisest, väärteost, pettusest või ebaseaduslikust 

tegevusest, võidakse pigem esitada kohtulik süüdistus, kui neile õiguskaitset pakkuda; 

tuletab meelde oma 24. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni õiguspäraste meetmete kohta 

rikkumisest teatajate kaitseks, kes avaldavad äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste 

konfidentsiaalset teavet üldsuse huvides1; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 

võimalikult kiiresti seadusandliku ettepaneku, millega tagatakse ELis rikkumisest 

teatajate kaitse kõrge tase; 

12. tunnustab ajakirjanduse ja massiteabevahendite vabaduse Euroopa keskuse (ECPMF) 

edukat rajamist Euroopa Liidu katseprojekti raames ning rõhutab selle keskuse laialt 

tuntud tegevust võitluses ajakirjandusvabaduse ja meediavabaduse vastaste rünnakute 

vastu, süstemaatiliselt dokumenteerides meediavabaduse rikkumisi Euroopas ja 

pakkudes otsest toetust ajakirjanikele ja meediavabaduse aktivistidele, kes elavad ohus 

ja kellel on risk langeda vägivalla ohvriks; palub komisjonil töötada välja vajalikud 

vahendid ja pakkuda vajalikku rahastamist, et muuta ECPMF ELi alaliseks struktuuriks; 

13. rõhutab, et sõnavabaduse ja arvamuste mitmekesisuse tagamiseks veebimeedias on vaja 

tegelda veebiruumis sageneva vihakõne, ahistamise ja ähvarduste probleemiga, millele 

juhiti tähelepanu 2016. aasta Eurobaromeetri uuringus meedia mitmekesisuse ja 

demokraatia kohta; kutsub komisjoni üles jätkuvalt hindama veebipõhist ahistamist ja 

selle mõju ning võtma asjakohaseid meetmeid selle tõhusaks ennetamiseks ja selle vastu 

võitlemiseks; 

14. toonitab, et meediatöötajad, eriti noorimad neist, töötavad tihti ebakindlates tingimustes, 

mis puudutab nende töölepinguid, palku ning sotsiaalseid ja õiguslikke tagatisi, ning see 

ohustab nende võimet korralikult töötada ja mõjutab seega erapooletute ja sõltumatute 

uudiste ja teabe kättesaadavust, mis lõppkokkuvõttes takistab meediavabadust; kutsub 

liikmesriike ja meediaorganisatsioone tagama, et ajakirjanikud saaksid teha oma tööd 

vastavalt kõrgeimatele standarditele, tagades õiglased ja võrdsed töötingimused kõigile 

meediatöötajatele ning kvaliteetse ja pideva koolituse nii lepingulistele kui ka 

vabakutselistele töötajatele; julgustab meediasektorit kaasreguleerimise mehhanismide 

ja asutusesiseste tegevusjuhistega edendama soolist võrdõiguslikkust meediapoliitikas ja 

-praktikas; 

15. kutsub liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et tugevdada kõigi kodanike 

meediapädevust ja edendada nendele mõeldud koolitus- ja haridusalgatusi formaalse, 

mitteformaalse ja informaalse hariduse kaudu, lähtudes elukestva õppe perspektiivist, 

ning samuti pöörates erilist tähelepanu õpetajate esialgsele ja jätkuvale koolitamisele ja 

toetamisele, ning soodustades dialoogi ja koostööd haridus- ja koolitussektori ning kõigi 

asjaomaste sidusrühmade, kaasa arvatud meediatöötajate, kodanikuühiskonna ja 

noorteorganisatsioonide vahel; kinnitab veel kord vajadust toetada eakohaste uudsete 

vahendite kasutamist võimestamise ja veebiturvalisuse edendamiseks 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0402. 
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kooliprogrammide kohustusliku osana ning vajadust kaotada digitaalne lõhe nii 

konkreetsete tehnoloogilise kirjaoskuse projektide kaudu kui ka piisavate 

investeeringute tegemisega taristusse, et tagada üldine juurdepääs teabele; 

16. rõhutab, et meediasisu kasutamise ja loomise suhtes kriitilise hindamis- ja 

analüüsioskuse väljaarendamine on väga oluline, et inimesed mõistaksid päevakajalisi 

teemasid ja panust ühiskondlikku ellu ning oleksid kursis üha keerulisemast ja 

omavahel ühendatud meediakeskkonnast tulenevate pöördeliste võimaluste ja ohtudega; 

rõhutab, et meediapädevus on väga oluline kodanike mõjuvõimu suurendav 

demokraatlik oskus; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja konkreetsed 

meetmed, et edendada ja toetada meediapädevust käsitlevaid projekte, nagu katseprojekt 

„Meediaoskus kõigile“, ning töötama Euroopa Liidu hariduspoliitika lahutamatu osana 

välja tervikliku meediapädevuse poliitika, mis on suunatud kõikidele vanuserühmadele 

ja igat liiki meediale ning mida asjakohaselt toetatakse, kasutades ELi vastavaid 

rahastamisvõimalusi, nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning programm 

„Horisont 2020“;  

17. märgib murega, et nagu osutati 2016. aasta meedia mitmekesisuse vaatlusvahendis, on 

ohus vähemuste, kohalike ja piirkondlike kogukondade, naiste ja puuetega inimeste 

juurdepääs meediale; rõhutab, et kaasav meedia on avatud, vaba ja mitmekesise 

meediamaastiku jaoks äärmiselt oluline ning kõigil kodanikel on õigus saada sõltumatut 

teavet oma emakeeles, olgu see siis riigi- või vähemuskeel; rõhutab, et oluline on 

pakkuda Euroopa ajakirjanikele, eriti vähemkasutatavates ja vähemuskeeltes töötavatele 

ajakirjanikele piisava väljaõppe ja ümberõppe võimalusi; kutsub seepärast komisjoni ja 

liikmesriike üles soodustama ja toetama teadusuuringuid, projekte ja poliitikat, mis 

parandavad juurdepääsu meediale, ja asjaomaseid haavatavatele vähemusrühmadele 

mõeldud algatusi (nt katseprojekt praktikavõimaluste pakkumiseks vähemuskeelsele 

meediale) ning tagama kõigile kodanikele osalemise ja eneseväljenduse võimalused; 

18. soovitab komisjonil töötada välja Euroopa meedia valdkondliku strateegia, mis põhineb 

innovatsioonil ja jätkusuutlikkusel; on seisukohal, et selline strateegia peaks tihendama 

ELi meediavaldkonnas tegutsejate piiriülest koostööd ja ühistegevust, et juhtida 

tähelepanu nende mitmekesisusele ja edendada kultuuridevahelist dialoogi, tihendada 

kõikide Euroopa institutsioonide üksikute uudistekeskuste ja audiovisuaalsete 

teenistuste koostööd eriti Euroopa Parlamendi teenistustega ning parandada ELi 

küsimuste meediakajastust ja nähtavust;  

19. tuletab meelde ELi kohustust kaitsta ja edendada sõna- ja teabevabadust ELis ja mujal 

maailmas; rõhutab, et meediavabaduse, sõnavabaduse ja meedia mitmekesisuse 

põhimõtted on ühinemiseelsetele riikidele ja Euroopa naabruspoliitika riikidele sama 

asjakohased kui liikmesriikidele; kutsub komisjoni üles tagama, et nende põhimõtete 

järgimist jälgitakse asjakohaselt ning kandidaatriikides, naaberriikides ja kolmandates 

riikides viiakse ellu abiprogramme; 

20. rõhutab, et ELi uudiste mitmekesise kajastuse suurendamine, eri liikmesriikide 

kultuurilise mitmekesisuse austamine ning selliste vahendite nagu suhtlemise, meedia, 

sotsiaalmeedia ja interaktiivsete platvormide kogu potentsiaali kasutamine aitab tuua 

ELi kodanikud ELi asjadele lähemale ja neid nende küsimustega paremini kurssi viia, 

aidates inimestel kujundada ja jagada arvamusi, teha teadlikke otsuseid ja anda 
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kaalutletud osalemise kaudu oma panus ELi positiivsesse reformimisse ja arengusse; 

21. kordab, et vaja on sõltumatut järelevalvet meediavabaduse ja mitmekesisuse olukorra 

üle ELis, ning kutsub seepärast komisjoni üles jätkuvalt toetama meedia mitmekesisuse 

vaatlusvahendit ja soodustama selle edasiarendamist, et oleks võimalik anda põhjalik ja 

täpne hinnang ohtudele, mis ähvardavad meedia mitmekesisust ELis; ergutab komisjoni, 

liikmesriike ja kõiki asjaomaseid sidusrühmi alustama viivitamata tegelemist 

eelnimetatud ohtudega ja võtma selleks asjakohaseid meetmeid; 

22. rõhutab, et oluline on arendada edasi mudeleid Euroopa avalik-õigusliku ringhäälingu 

platvormi loomiseks, millega soodustatakse kogu ELi hõlmavaid poliitilisi arutelusid, 

mis põhinevad faktidel, õigusel erimeelsusele ja austusel, antakse panus arvamuste 

paljususele uues ühtesulandunud meediakeskkonnas ning suurendatakse ELi nähtavust 

välissuhetes; 

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaitsma ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust 

nüüdiskunstis, edendades selliste teoste loomist, milles kajastatakse ühiskonna muresid 

ning mis soodustavad kriitilist arvamuste vahetust ja tekitavad vastukaja. 
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