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Meediavabaduse ühesugused tingimused

Selleks, et meediavabaduse ja -pluralismi osas saaks Euroopas sammu edasi astuda, teeb 
raportöör ettepaneku hakata tegelema järgmiste küsimustega.

a) Koondada ELi meediavabaduse ja -pluralismi valdkonna erialateadmised: vaja on 
algatada laialdane arutelu kodanike, sidusrühmade, institutsioonide, Euroopa Nõukogu, OSCE 
jt osalusel, et analüüsida olukorda ELis ja liikmesriikides, teha kindlaks probleemid ja 
pakkuda välja lahendused. Euroopa Parlamendis, komisjonis, töörühmas ja mujal koostatavad 
uurimused ja soovitused on teadlike otsuste tegemiseks väga olulised.

b) Tuvastada ja koondada rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil, Euroopa Nõukogu 
(Euroopa Liidu Nõukogu, parlamentaarse assamblee, Euroopa Inimõiguste Kohtu, Veneetsia 
komisjoni), OSCE ja meediavabaduse valdkonna esindaja, ÜRO meediavabaduse 
eriraportööri, UNESCO jt koostatud mittesiduvad standardid. Nimetatud asutused on 
demokraatia ja meediavabaduse ning -pluralismi edendamiseks teinud pingelist tööd ning on 
olemas ühine standardite kogumik, mida hakatakse kohaldama ELi liikmesriikides.

c) Tagada standardite ja meediavabaduse hetkeolukorra järelevalve ELis ja 
liikmesriikides: meediavabaduse standardite kohaldamise üle korraldatakse järelevalvet, et 
tuvastada meediavabadust ohustavad tegurid ning leida neile lahendused. Volitused 
standardite ja ELi ning liikmesriikide meediavabaduse olukorra üle järelevalve teostamiseks 
võidakse parlamendi LIBE komisjoni kunagisel palvel anda põhiõiguste ametile. Aluseks võib 
võtta sõltumatu uuringu käigus loodud näitajad; järelevalvet teostatakse koos vabaühenduste 
ja sidusrühmadega, et luua varajase hoiatamise süsteem. Komisjon, nõukogu ja parlament 
saavad seejärel käivitada meediavabadust ohustavate tegurite osas vajalikke algatusi ja leida 
probleemidele lahendusi.

d) ELi pädevused meediavabaduse ja -pluralismi valdkonnas: on vaja välja selgitada, 
kas ELil on pädevus esitada ja teha sel teemal õigusloomealgatusi. Parlamendi juriidiliselt 
teenistuselt tuleb paluda õiguslikku arvamust ning sama võiksid teha ka teised institutsioonid; 
osaleda tuleb paluda ka teadlastel ja ekspertidel, eelkõige Euroopa Ülikool-Instituudi 
Meediavabaduse ja -pluralismi keskusel, mis selle temaatikaga juba tegeleb.

e) ELi õigusloomealgatus, eneseregulatsiooni algatused, tagavarasekkumine: 
meediavabaduse kaitsmiseks sobivaima lahenduse leidmiseks tuleb algatada laialdane arutelu. 
Vastused tuleb leida järgmistele küsimustele: Kas EL toetab liikmesriikides aset leidvate 
meediavabaduse ja -pluralismi valdkonda puudutavate rikkumiste korral õigusloome- ja 
eneseregulatsiooni algatusi või tagavarasekkumisi? Millistele aspektidele pööratakse 
tähelepanu, millisel kujul ning mis tasandil? Kas ELi õigusloomealgatus saab olla kõigi 
meediavabaduse ja -pluralismi valdkonnaga seotud probleemide lahenduseks? Kuidas tagada, 
et ELi või siseriiklikud õigusaktid ei anna valitsustele poliitilise mõjuvõimu näol 
meediakanalite kontrollimiseks lisajõudu? 

f) Meediavabaduse kaitse ELi tasandil koostööd tegevate siseriiklike sõltumatute 
reguleerivate asutuste poolt: võimalik tegutsemisviis võiks olla audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiivi läbivaatamine ja liikmesriikide reguleerivate asutuste staatuse ja ELi tasandil 
tehtava koostöö ühtlustamine – sealhulgas vaadates läbi ja tõhustades artiklit 29 
„kontaktkomitee” kohta, samuti artiklit 30, mis käsitleb „liikmesriikide reguleerivate asutuste 
koostööd” –, tagades nende sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse nii otsustusprotsessis 
kui ka pädevuse ja järelevalve teostamise ajal. Ajakirjandus, online-ajakirjandus ja 
raadioringhääling praeguse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi reguleerimisalasse ei 
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kuulu, kuid võimaluse korral tuleks see lünk täita. 
g) Konkreetsed küsimused: Raportis käsitletakse ka järgnevaid meediavabaduse 

seisukohast olulisi küsimusi: Ajakirjanike sõltumatuse kaitse nii toimetajate ja omanike 
seesmise surve kui poliitiliste jõudude või teiste huvigruppide välise surve vastu. Väga oluline 
on ka kaitse ähvarduste ja vägivalla vastu, sest uurivaid ajakirjanikke ähvardatakse nende 
tegevuse tõttu sageli (organiseeritud kuritegevuse, majandusjõudude, äärmuslaste jt poolt). 
Ajakirjanikel on laialdane ligipääsuõigus dokumentidele ja informatsioonile ning allikaid 
kaitstakse, sealhulgas ka siseinformaatoreid; selles kontekstis analüüsitakse Islandi moodsa 
meedia algatuse mudelit. Avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid peaksid olema 
vabad poliitilistest mõjutustest meediateenuse osutaja sõltumatuse ja personali värbamise ning 
rahastamise seisukohast ning pakkuma kõrgetasemelist teavet, tagades samal ajal ligipääsu 
erinevatele sidusrühmadele. Poliitilisele informatsioonile kehtivad erieeskirjad peavad tagama 
poliitilistele konkurentidele, arvamustele ja seisukohtadele, eelkõige valimiste ja 
referendumite ajal, õiglase ligipääsu, selleks et kodanikud saaksid kujundada oma arvamuse, 
ilma et mõni valitsev arvamust kujundav jõud neid liigselt mõjutaks. Uute meediakanalite 
(internetis, blogidena jne) eripära tuleb teadvustada ning registreerimismenetlustest, mis 
tekitavad ebaproportsionaalselt suure koormuse, tuleb hoiduda. Edendatakse eetilist 
ajakirjandust, tehes kindlaks, et meediakanalid toetavad diskrimineerimisvastasust ning 
hoiduvad rassismist, ksenofoobiast, homofoobiast, romavaenulikkusest, seksismist, kajastades 
sobilikult vägivallaakte puudutavat informatsiooni ning austades eraelu puutumatust ja 
andmekaitset. Meediavabaduse ja -pluralismi tagamise kontekstis käsitletakse ka ELi 
ühinemispoliitikat ja meediakanalite paljusust, meediakanalite kuuluvust ja koondumist, 
meediakanalite kuuluvuse läbipaistvust ja huvide konflikte.

Järeldused

Raportöör peab talle koostamiseks antud raportit oluliseks instrumendiks, mille kaudu 
parlamendil on võimalik osa võtta laialdasest arutelust meediavabaduse teemal ja anda 
omapoolne panus ELi põhiõiguste kaitsmisesse ja edendamisesse, eelkõige sõnavabaduse, 
arvamusvabaduse ja meediapluralismi seisukohast. Et seda teha, on vaja varuda piisavalt aega 
laialdaseks aruteluks ja muuta raporti tähtaegu, et oleks võimalik pöörata piisavalt tähelepanu 
kavandatavale Saarbrückeni ja Brüsseli Euroopa Meediaõiguse Instituudi läbiviidavale
Euroopa Parlamendi uuringule „Kodanike õigusest infole: ELi ja liikmesriikide õigus ja 
poliitika”1, komisjoni töörühma soovitustele ja komisjoni järgnevate otsustele. Raportöör 
teeb ka ettepaneku korraldada sügisel meediavabaduse ja -pluralismi teemal ekspertide, 
sidusrühmade, vabaühenduste, institutsioonide ja kodanike ärakuulamine ning lisada 
kasulikud soovitused raportisse. 

                                               
1 Uuring ajakohastab Düsseldorfi ja Pariisi Euroopa Meediainstituudi 2004. aasta uuringut „Teave Euroopa Liidu 
kodanikele: meedia ja institutsioonide kohustused, mis lähtuvad kodanike õigusest olla täielikult ja objektiivselt 
informeeritud.”


