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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta

(2012/2132(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri 
Organisatsiooni (UNESCO) 20. oktoobril 2005. aastal vastu võetud konventsiooni 
kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta 
siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
puhul (universaalteenuse direktiiv)4, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/136/EÜ5,

– võttes arvesse 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL, mis käsitleb laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab 
nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 
1718/2006/EÜ Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogrammi (MEDIA 2007) 
rakendamise kohta7,

– võttes arvesse komisjoni tõlgendavat teatist piirideta televisiooni käsitleva direktiivi 
telereklaamiga seotud sätete teatavate tahkude kohta8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta soovitust 
                                               
1 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
2 ELT L 376, 27.12.2006, lk 21.
3 EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
4 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.
5 ELT L 337, 18.12.2009, lk 11.
6 ELT L 335, 17.12.2011, lk 1.
7 ELT L 327, 24.11.2006, lk 12.
8 ELT C 102, 28.4.2004, lk 2.
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2006/952/EÜ alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta 
seoses Euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega1,

– võttes arvesse nõukogu järeldusi laste kaitse kohta digitaalmaailmas2,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta (COM(2011)0785),

– võttes arvesse komisjoni 1. detsembri 2008. aasta teatist „Juurdepääsetava infoühiskonna 
suunas” (COM(2008)0804),

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(COM(2010)0245),

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni meediapädevuse kohta 
digitaalses maailmas3,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni digitaalajastu avalik-õigusliku 
ringhäälingu ja duaalsüsteemi tuleviku kohta4,

– võttes arvesse oma 16. novembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa kino kohta 
digiajastul5,

– võttes arvesse oma 22. mai 2012. aasta resolutsiooni kaitsetumate tarbijate õiguste 
tugevdamise strateegia kohta6,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2012. aasta resolutsiooni audiovisuaalteoste interneti 
kaudu levitamise kohta ELis7,

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni laste kaitse kohta 
digitaalmaailmas8,

– võttes arvesse komisjoni 20. augusti 2009. aasta soovitust „Meediapädevus 
digitaalkeskkonnas: konkurentsivõimelisema audiovisuaal- ja infosisutööstuse ning 
kaasava teadmusühiskonna eeldus”9,

– võttes arvesse komisjoni esimest, 24. septembri 2012. aasta aruannet Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

                                               
1 ELT L 378, 27.12.2006, lk 72.
2 ELT C 372, 20.12.2011, lk 15.
3 ELT C 45 E, 23.2.2010, lk 9.
4 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 50.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0506.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0209.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0324.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0428.
9 ELT L 227, 29.8.2009, lk 9.
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Komiteele direktiivi 2010/13/EL artiklite 13, 16 ja 17 kohaldamise kohta aastatel 2009–
2010 ning Euroopa päritolu teoste edendamise kohta ELi kavakohastes ja tellitavates 
audiovisuaalmeedia teenustes (COM(2012)0522),

– võttes arvesse komisjoni 26. septembri 2012. aasta teatist „Kultuuri- ja loomesektori 
edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks” (COM(2012)0537),

– võttes arvesse komisjoni esimest, 4. mai 2012. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 2010/13/EL kohaldamise kohta ning 
audiovisuaalmeedia teenuste ja nutiseadmete mineviku ja tulevikuväljavaadete kohta 
(COM(2012)0203),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on ELi meediaregulatsiooni 
tugisammas;

B. arvestades, et direktiivi aluseks on tehnoloogianeutraalsuse põhimõte ja seega hõlmab see 
kõiki audiovisuaalse sisuga teenuseid, olenemata sisu edastamiseks kasutatavast 
tehnoloogiast, tagades võrdsed tingimused kõigile audiovisuaalmeedia teenuste 
osutajatele;

C. arvestades, et direktiiv tagab audiovisuaalmeedia teenuste vaba ringluse kui sisuturu 
vahendi, mis väljendab sõna- ja teabevabadust ning kaitseb avalike huvide eesmärke;

D. arvestades, et direktiivi eesmärk on kaitsta kultuurilist mitmekesisust, edendades Euroopa 
audiovisuaalteoseid;

E. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste turge iseloomustavad jätkuvalt 
märkimisväärsed tehnoloogilised muutused ning äritavade ja -mudelite uued 
suundumused, mis mõjutavad sisu edastamise ja vaatajate poolt kättesaamise viise;

F. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste kättesaadavus on äärmiselt oluline selleks, et 
tagada puuetega inimestele ja eakatele õigus osaleda ELi sotsiaalses ja kultuurielus ning 
olla sellesse kaasatud, eelkõige tänu selliste uute sisuedastusplatvormide 
väljaarendamisele nagu IPTV ja nutitelevisioon (Connected TV);

G. arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata meediapädevusele seoses üha kiireneva 
tehnoloogilise arengu ja meediaplatvormide lähenemisega;

H. arvestades, et pidevate tehnoloogiliste muutuste tõttu on alaealiste kaitse küsimus 
muutunud veelgi kiireloomulisemaks ja raskemaks;

I. arvestades, et mõned liikmesriigid ei võtnud direktiivi õigeaegselt üle ning ei ole seda seni 
täielikult ja nõuetekohaselt rakendanud;
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J. arvestades, et seetõttu ei saa direktiivi rakendamist ega tõhusust põhjalikult hinnata;

K. arvestades, et hübriidteenuste arendamisest tulenev audiovisuaalmeedia teenuste turgude 
laienemine on toonud kaasa hulgaliselt mitmesuguseid mureküsimusi, mis puudutavad 
näiteks konkurentsi, intellektuaalomandi õigusi, audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid nende 
praegusel kujul ja selliste teadaannete uute vormide tekkimist ja arengut ning overlay-
reklaami, mis kahjustab saadete usaldusväärsust ja seab kahtluse alla direktiivi piisavuse 
ja tõhususe ning selle suhte teiste ELi õigusaktidega;

Ülevaade olukorrast

1. rõhutab, et direktiiv on asjakohane vahend kogu audiovisuaalmeediat käsitleva siseriikliku 
õiguse koordineerimiseks kõikjal ELis;

2. märgib, et komisjon esitas kohaldamisaruande märkimisväärse hilinemisega ja et 
liikmesriigid on kõnealust direktiivi rakendanud väga erineval moel;

3. täheldab, et komisjoni kohaldamisaruandes ei kaaluta vajadust direktiivi neid asjaolusid 
arvestades kohandada, nagu nõutakse artiklis 33;

Kättesaadavus 

4. rõhutab, et komisjoni kohaldamisaruandes ei käsitleta sisuliselt kättesaadavuse küsimust, 
millele on osutatud direktiivi artiklis 7, ning peab kahetsusväärseks, et sellega seoses ei 
käsitleta ka liikmesriikide rakenduseeskirjade tõhusust;

5. palub komisjonil selle puuduse kõrvaldada, esitades ülevaate liikmesriikides võetud 
meetmetest ja nende tõhususe hinnangu eemärgiga tagada, et audiovisuaalmeedia 
teenused muudetaks ühe kättesaadavamaks;

6. nõuab saadete ja eriti tellitavate teenuste abil edastatavate saadete laiemat kättesaadavust, 
mida aitab saavutada muu hulgas audiokirjelduse, subtiitrite pealelugemise, viipekeele ja 
eriti elektrooniliste programmijuhtide (EPG) menüüjuhtimise edasiarendamine;

Euroopa päritolu audiovisuaalteoste edendamine

7. rõhutab, et enamik liikmesriike täidab Euroopa päritolu teoste edendamise eeskirju, kuid 
eelistatakse siiski oma riigi teoseid ja sõltumatute teoste osakaal televisioonis väheneb;

8. peab kahetsusväärseks, et esitatud andmed on ebapiisavad, et teha järeldusi Euroopa 
päritolu teoste edendamise kohta tellitavate teenuste osutajate poolt;

9. rõhutab, et direktiivi artikli 13 kohaselt ei ole esitatud eraldi aruandeid kahekordse 
kohustuse kohta edendada Euroopa päritolu teoseid ja suurendada nende kättesaadavust 
tellitavate teenuste kaudu, ning palub komisjonil seda küsimust selgitada;

10. kutsub liikmesriike üles püüdma saavutada suuremat sünergiat reguleerivate asutuste, 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajate ja komisjoni vahel, sest see võimaldaks ELi 
filmidel jõuda suurema vaatajaskonnani nii oma riigis kui ka teistes liikmesriikides;
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Alaealiste kaitse 

11. võtab teadmiseks enesereguleerimise algatused ja tegevusjuhendid, mille eesmärk on 
piirata laste ja alaealiste kokkupuudet toiduainete reklaamide ja turundusega, näiteks 
komisjoni tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu tegevuskava raames 
käivitatud algatused; 

12. rõhutab, et kuigi enesereguleerimise algatused on varasema olukorraga võrreldes samm 
edasi, ei ole need osutunud piisavalt tõhusaks ega saa asendada juriidiliselt siduvaid 
kohustusi, mis võivad olla vajalikud alaealiste tõhusa kaitse tagamiseks;

13. palub komisjonil kaaluda, kuidas oleks võimalik laiendada mittelineaarsete teenuste 
suhtes kohaldatavaid direktiivi põhinõudeid muule võrgupõhisele infosisule ja 
võrguteenustele, mis ei kuulu praegu direktiivi kohaldamisalasse, ning esitada 
parlamendile selle mõttetöö tulemused hiljemalt 31. detsembriks 2013;

Reklaam

14. märgib, et mitmes liikmesriigis on rikutud piirangut, mille kohaselt ei või reklaami näidata 
üle 12 minuti tunnis;

15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid täielikult, nõuetekohaselt ja viivitamata 
direktiivi vastavasisulised sätted;

16. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks 12 minuti piirangust kinnipidamise tõhusat jälgimist 
liikmesriikides ja algataks vajaduse korral rikkumismenetlused;

17. palub komisjonil analüüsida, kas lastele ja alaealistele suunatud reklaami kohta on vaja 
rangemaid eeskirju, pöörates erilist tähelepanu eksitavale tele- ja internetireklaamile;

18. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle ajakohastada 2013. aastal oma tõlgendavat 
teatist telereklaamiga seotud sätete teatavate tahkude kohta, sest see võib anda vihjeid 
selle kohta, kuidas saavutada kõigi direktiivi artiklis 9 osutatud audiovisuaalsete äriliste 
teadaannete kvaliteedi miinimumstandardite täitmine;

Meediapädevus

19. palub komisjonil ja liikmesriikidel edendada meediapädevust kõigi ELi kodanike, eriti 
laste ja alaealiste seas algatuste ja koordineeritud tegevuse kaudu, et suurendada 
audiovisuaalmeedia teenuste kriitilise hindamise võimet ja ergutada avalikku arutelu ning 
kodanike osalemist, soodustades ühtlasi kõigi sidusrühmade, eriti meediatööstuse aktiivset 
osalemist;

20. julgustab liikmesriike lisama meediapädevuse oma koolide õppekavadesse;

Eesseisvad ülesanded

21. peab kahetsusväärseks, et komisjon täitis direktiivi artiklist 33 tulenevat aruandekohustust 
ainult osaliselt, ning nõuab vahearuande koostamist enne komisjoni järgmise 
kohaldamisaruande esitamist;
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22. palub komisjonil jälgida tähelepanelikult hübriidteenuste, eriti nutiteleteenuste arengut 
ELis ning tuua oma rohelises raamatus nutiteleteenuste kohta selgelt välja sellistest 
teenustest tulenevad mitmesugused probleemid;

o

o o

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Raporti põhieesmärk on hinnata audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiivi 2010/13/EL 
tõhusust ja selle ülevõtmisel tehtud edusamme. See direktiiv on Euroopa Liidu 
meediaregulatsiooni nurgakivi. Artikli 33 kohaselt on komisjon kohustatud esitama iga kolme 
aasta järel Euroopa Parlamendile aruande direktiivi kohaldamise kohta liikmesriikides. 
Komisjoni esimese aruande avaldamine jäi märkimisväärselt hiljaks muu hulgas selle pärast, 
et mõned liikmesriigid ei olnud direktiivi ettenähtud tähtaja jooksul täielikult üle võtnud.

On selge, et direktiivi on liikmesriikides rakendatud erineval määral.

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on siseturu vahend, mis ühendab endas 
audiovisuaalteenuste osutamise õiguse, sõna- ja teabevabaduse õiguse ning oluliste avalike 
huvide eesmärkide kaitse. On oluline meeles pidada, et see direktiiv koostati arvestusega, et 
see oleks asjakohane vaatamata tehnoloogia arengule, kuna selle aluseks on 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõte. Direktiivi sõnastuseni jõuti pikkade ja raskete 
läbirääkimiste tulemusena ning saavutatud kompromisse tuleks pidada tasakaalustatuks ja 
need peaksid teenima tõhusalt kodanike ja ettevõtjate huve.

Lisaks avaldab direktiivi kohaldamine positiivset mõju turu arengule. Euroopa 
Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse andmetel on praegu – 2012. aasta lõpus – Euroopa Liidus 
üle 8000 televisiooniteenuse osutaja ja üle 2000 tellitavate teenuste osutaja.

Raporti esimeses osas antakse kvalitatiivne hinnang kõikidele sätetele ja teises osas 
käsitletakse eesseisvaid ülesandeid, mis tulenevad tehnoloogia kiirest arengust, eriti seoses 
nutiteleteenustega.

Kättesaadavus

Selles valdkonnas juhib raportöör tähelepanu asjaolule, et komisjoni aruandes ei käsitleta 
kättesaadavuse küsimust põhjalikult ega hinnata vastavate sätete rakendamise tõhusust eri 
liikmesriikides. Arvestades raporti ebarahuldavaid järeldusi, kutsub raportöör komisjoni üles 
jälgima olukorda seoses meediateenuste pakkumisega nägemis- või kuulmiskahjustusega 
inimestele. Samas on oluline, et liikmesriigid ergutaksid ringhäälinguorganisatsioone saama 
paremat ülevaadet selliste inimeste vajadustest ning jätkama tööd selliste tehnoloogiate 
väljaarendamiseks, mis tagaksid kõigile inimestele parema juurdepääsu saadetele. Seda aitab 
saavutada muu hulgas audiokirjelduse, subtiitrite pealelugemise, viipekeele ja eriti 
elektrooniliste programmijuhtide (EPG) menüüjuhtimise edasiarendamine.

Euroopa päritolu teoste edendamine

Euroopa Parlamendi seisukohast on kultuurilise mitmekesisuse edendamine Euroopa päritolu 
teoste levitamise kaudu üks peamisi eesmärke. Komisjoni esitatud aruande põhjal, mis 
käsitleb direktiivi 2010/13/EL Euroopa päritolu teoste ja sõltumatute tootjate loodud teoste 
edendamist puudutavate artiklite 13, 16 ja 17 kohaldamist, võib öelda, et komisjoni esitatud 
andmed ei ole järelduste tegemiseks piisavad. Lisaks on kahtlusi liikmesriikides kasutatud 
uurimismeetodite asjus. Komisjoni esitatud aruande kohaselt kasvas 2010. aastal ülekantud 
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Euroopa päritolu teoste arv 2009. aastaga võrreldes 0,5%. Euroopa päritolu teoste keskmine 
ülekandeaeg ELis oli 2009. aastal 63,8% ja 2010. aastal 64,3%. Sõltumatute tootjate loodud 
teoste kohta 2010. aastal esitatud andmete kohaselt vähenes nende teoste ülekandmine 2009. 
aastaga võrreldes 0,3%. ELis keskmiselt oli sõltumatute teoste osakaal 2009. aastal 34,1% ja 
2010. aastal 33,8%1. Kõik liikmesriigid täitsid direktiivis sõltumatute teoste jaoks kehtestatud 
minimaalselt 10%lise osakaalu nõuet. Eri liikmesriikides saavutatud tasemed olid siiski 
erinevad. Komisjoni esitatud järeldused ei ole täiesti rahuldavad. Sellega seoses palub 
raportöör komisjonil jälgida liikmesriikides tehtavaid edusamme ning kutsub riiklikke 
ametiasutusi üles soodustama Euroopa teoste laialdasemat ülekandmist ja esitama selle kohta 
korrapäraselt oma põhjalikud järeldused.

Alaealiste kaitse

Raportöör peab seda küsimust eriti oluliseks, sest alaealised on kõige rohkem mõjutatud 
ohtudest, mis tulenevad eelkõige ärilistest teadaannetest. Täpsemalt puudutab see 
alkohoolsete jookide ja ebatervislike toodete reklaame ning teatavaid tarbimisharjumusi 
soodustavaid reklaame. Raportöör tunneb heameelt liikmesriikides alaealiste kaitseks võetud 
meetmete, sealhulgas rangemate riiklike normide kehtestamise üle. Lisaks tervitab ta selliseid 
algatusi nagu ELi alkoholi- ja tervisefoorum ning ELi tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse 
ja tervishoiu tegevuskava. 

Alaealiste kaitse osas tuleks soodustada käitumisjuhendite koostamist liikmesriikides, et 
lahendada lastesaadetes ebasobivate audiovisuaalsete äriliste teadaannete esitamisest 
tulenevad küsimused, mis puudutavad eelkõige kõrge rasva-, soola- või suhkrusisaldusega 
toiduainete ja jookide reklaami.

Tuleks rõhutada, et enesereguleerimise algatused ei saa mingil juhul asendada juriidiliselt 
siduvaid kohustusi, mis on väga vajalikud alaealiste tõhusa kaitse tagamiseks.

Meediavabadus ja pluralism, õigus teabele ja päritoluriigi põhimõte

Raportöör tunneb heameelt selle üle, et direktiivis käsitletakse meediavabadust ja pluralismi 
(artiklid 3 ja 4), mis on Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud demokraatliku ühiskonna 
põhimõtted, ning kodanike õigust teabele üldsusele suurt huvi pakkuvate sündmuste kohta 
(artiklid 14 ja 15). Tuleb rõhutada, et kodanikud ja liikmesriigid kasutavad üha sagedamini 
oma õigusi, mis tulenevad kõnealustest sätetest.

Direktiivi artikkel 2, milles käsitletakse päritoluriigi põhimõtet, pakub lahendusi siseturu 
probleemidele. Teenuseid võib kõikjal ELis vabalt osutada, kui need vastavad teenuse 
päritoluriigis kehtivatele õigusnormidele.

Vihkamise õhutamise keelamine

Raportöör on seisukohal, et direktiivi mõju saab hinnata ühe selle peamise aspekti põhjal, 
milleks on keeld õhutada vihkamist rassilise või etnilise päritolu, soo või rahvuse alusel 
(artikkel 6). Komisjoni aruandes on välja toodud ainult üks näide, mille puhul direktiivi rikkus 

                                               
1 Andmed on võetud esimesest aruandest, mis käsitleb direktiivi 2010/13/EL artiklite 13, 16 ja 17 
kohaldamistajavahemikul 2009–2010.
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satelliitkanal Al Aqsa TV, kus kanti üle antisemiitlikke materjale. Pärast komisjoni sekkumist 
nende saadete ülekandmine lõppes.

Ärilised teadaanded

Uusi tooteedendusviise arvestades on äriliste teadaannete teema eriti oluline. Komisjoni 
aruande kohaselt on mitmes liikmesriigis tuvastatud 12 minuti nõude rikkumisi. Seetõttu 
palub raportöör komisjonil jätkata selle nõude täitmise jälgimist. Äriliste teadaannetega seoses 
on samuti väga oluliseks saanud sponsorlus, enesereklaam ja tootepaigutus. Tuleb rõhutada, et 
praegusel meedia kiire arengu perioodil kerkib esile palju uusi reklaamivorme, mille suhtes on 
raske ühetaolisi eeskirju kehtestada. Eriti kehtib see nutiteleteenuste puhul, mis võivad 
tarbijate jaoks ohte kaasa tuua. Seetõttu palub raportöör seda teemat edasi analüüsida, 
eelkõige liikmesriikide tasandil. Veel üks teema, millele tuleb tähelepanu pöörata, on vajadus 
võidelda soo või rassilise või etnilise päritolu alusel diskrimineerimise vastu reklaamides. 
Ilmselgelt on olemas probleem, et tooteid reklaamitakse otseselt või kaudselt stereotüüpide 
kasutamise abil. Seetõttu on vaja võtta tõhusaid meetmeid stereotüüpide vastu võitlemiseks.

Meediapädevus

Direktiivi artikli 33 kohaselt peab komisjon vajaduse korral esitama ettepanekuid direktiivi 
kohandamiseks audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna arenguga, võttes arvesse tehnika 
viimaseid arenguid ja meediapädevuse taset liikmesriikides. Komisjon ei ole siiski artiklist 33 
tulenevaid kohustusi täitnud. Seetõttu palub raportöör komisjonil esitada meediapädevust 
käsitlevaid ettepanekuid.

Meediapädevus on üks direktiivi peamisi eesmärke, eriti arvestades nutiteleteenustest 
tulenevaid probleeme ja ohte. Kuna piir lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste vahel 
hägustub, on tarbijatel raske eristada erinevaid meediavorme ja nende sisu allikaid. 
Liikmesriikide pädevuses on lisada oma haridussüsteemidesse meediapädevuse 
koolitusprogramme.

Eesseisvad ülesanded

Tehnoloogiliste muudatuste järsk kiirenemine avaldab audiovisuaalteenuste turule ülisuurt 
mõju. Interneti ja televisiooni lähenemine tähendab, et ettevõtjad pakuvad kaasaegsetes 
telerites üha rohkem interneti ja Web 2.0 rakendusi. Lineaarsete ja mittelineaarsete teenuste 
piir muutub tarbijate jaoks hägusemaks. Üha enam populaarsust võidab nn nutitelevisioon 
(Connected TV e. Hybrid TV). Lisaks pakuvad kultuurilised ja tehnoloogilised muutused ja 
lairibaühendusega interneti suurem kättesaadavus miljonitele tarbijatele võimaluse vaadata 
tavapäraseid televisiooniprogramme tahvelarvutite, nutitelefonide või konsoolidega. 
Nutitelevisioon toob kaasa nii suuri võimalusi kui ka märkimisväärseid probleeme, kuid me 
peame tagama, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi peamised eesmärgid täidetakse. Uute 
tehnoloogiliste lahenduste taustal peame endalt küsima, kuidas edendada tõhusalt Euroopa 
teoseid ja sõltumatute tootjate loodud teoseid, kaitsta tarbijaid – sealhulgas lapsi – reklaami
liigse mõju eest, luua ringhäälinguorganisatsioonidele võrdsed võimalused, kaitsta 
sõnavabadust ja meedia pluralismi ning suurendada meediapädevust, eriti kõige nooremate 
seas.

Ühtlasi tuleb märkida, et audiovisuaalteenuste turul valitseb tugev rahvusvaheline konkurents. 
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Enam kui 1500 väljaspool Euroopa Liitu asuvat teenuseosutajat suunab oma teenused 
Euroopa turule. Need ringhäälinguorganisatsioonid ei järgi alati samu juriidilisi nõudeid nagu 
Euroopa ringhäälinguorganisatsioonid.

On oluline, et komisjon jätkaks turgude ja tarbijate käitumise muutumise põhjalikku 
analüüsimist selliste uute teenuste arendamise tingimustes ning analüüsiks nende võimalikku 
lühi- ja pikaajalist mõju ELi audiovisuaalmeedia teenuste turule. Parlament palub komisjonil 
nende analüüside põhjal esitada selged soovitused reguleeriva raamistiku kohandamise 
vajaduse kohta.


