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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Parlament väljendas korduvalt soovi, et komisjon edendaks 
stabiilset õiguslikku raamistikku nii meediasektoris kui kogu infoühiskonnas tervikuna, et 
tagada pluralismi kaitse võrdne tase liikmesriikides ja võimaldada ettevõtjatel lõigata kasu 
ühisturuga kaasnevatest võimalustest;

B. arvestades, et meediapluralism on üks sõna- ja teabevabaduse põhialuseid, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11; 

C. arvestades, et nagu komisjon oma töödokumendis rõhutab, ei saa massiteabevahendite 
mitmekesisuse mõistet kitsendada massiteabevahendite omandi koondumise probleemile, 
vaid mitmekesisuse mõiste tõstatab samuti küsimusi, mis seonduvad avalik-õigusliku 
ringhäälingu teenuse, poliitilise võimu, majandusliku konkurentsi, kultuurilise 
mitmekesisuse, uue tehnoloogia arendamise, läbipaistvuse ja ajakirjanike töötingimuste 
arenguga Euroopa Liidus;

D. arvestades, et nagu Euroopa Parlament alates 1995. aastast hoiatab, on meediakanalite 
koondumise alase siseriikliku õiguse erinevustel negatiivne mõju ühisturu toimimisele;

E. arvestades, et reklaamitulud jäävad meedia peamiseks rahastamisallikaks, ja et teatavate 
reklaami avalikustajate domineerimine tekitab mõnikord soovimatut survet ettevõtetele 
ning publikule pakutavatele toodetele;

F. arvestades, et tegelikkuses põrkub täiesti vaba teabe andmise ja saamise põhimõte sageli 
vastu riigivõimu sekkumist;

G. arvestades, et avalik-õigusliku ringhäälingu teenusel peavad olema vajalikud ressursid ja 
vahendid täieliku sõltumatuse tagamiseks poliitilisest survest ja turujõududest;

H. arvestades, et avalik-õigusliku ringhäälingu teenused on praegu põhjuseta ja infosisu 
kvaliteedi arvelt sunnitud endale turuosa tagamiseks konkureerima turustuskanalitega, 
mille lõppeesmärk ei ole kvaliteet, vaid suurima hulga inimeste ootuste rahuldamine;

I. arvestades, et seni, kuni avalik-õigusliku ringhäälingu teenused peavad vastama kuulajate 
enamuse nõudmistele, jäetakse tahaplaanile nende eriomane roll, sekkudes reklaamiturgu 
ja kannatades kommertslike telekanalite ebalojaalset konkurentsi;

1. kutsub komisjoni üles võtma kohustust tegutseda stabiilse õigusliku raamistiku nimel, mis 
tagab pluralismi kaitse teatava taseme kõikides liikmesriikides;

2. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid mitmekesise konkurentsisüsteemi nimel 
konkreetsed meetmed monopoolse kuritarvitamise vältimiseks kaabel- ja 
satelliittelevisiooni ning analoog- ja digitaalringhäälingu valdkonnas, ning et nad toetaksid 
objektiivset raamistikku ringhäälingulubade väljastamiseks läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel;
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3. rõhutab vajadust piirata teatud kaubamärkide reklaami domineerimist;

4. avaldab kahetsust, et uus audiovisuaalseid meediateenuseid käsitlev direktiiv piirdub vaid 
liikmesriikide kohustuse kehtestamisega tagada reguleerivate riigiasutuste sõltumatus, 
määratlemata samas paremini viimaste rolli; 

5. julgustab liikmesriike kaotama reguleerivate riigiasutuste tõe üle järelevalvaja aurat, mille 
osad liikmesriigid on nimetatud asutustele omistanud, põhjustades tõsise demokraatia 
defitsiidi, ning teeb eel- ja järeltsensuuri vältimiseks ettepaneku nimetatud asutuste 
muutmiseks laste-, noorsoo- ja tervisekaitseasutusteks, andes neile isegi uue nime, et 
eristada neid praegustest audiovisuaalteenuste nõukogudest;

6. nõuab komisjonilt direktiivi väljatöötamist, et määratleda meedia omandilise kuuluvuse 
piirid, tagada pluralism, edendada ja säilitada kultuuriline mitmekesisus ja säilitada 
kõikide meediaettevõtete juurdepääs tehnilistele vahenditele, mis võimaldavad jõuda 
kodanikeni tervikuna;

7. kutsub liikmesriike üles toetama kõrgekvaliteedilisi avalik-õigusliku ringhäälingu 
teenuseid, mis suudaksid võistelda kommertskanalite programmidega, ning mis, ilma et 
peaksid konkureerima turuosa ja reklaamitulude saamiseks, oleksid nähtavad Euroopa 
plaanis, täites meediapluralismi ja demokraatlikku dialoogi ning kõikide kodanike 
kõrgetasemelisele infosisule juurdepääsu säilitavate sammaste rolli.
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