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1. Sissejuhatus: meedia demokraatlikes riikides

Meediale on tihti viidatud kui „avalikule järelevalveinstantsile” või „neljandale võimule” 
demokraatlikes riikides: „avalik valvekoer”, kuna ta aitab kodanikel uurida võimulolijate 
tegevust – olgu tegemist riigi, valitsuse, parlamendi, erakondade või majanduslike või 
sotsiaalsete ettevõtetega – pakkudes kodanikele teavet, mis on neile vajalik selleks, et hinnata 
valimisarutelusid ja langetada sellega seoses teadlikke otsuseid. Meediat on nimetatud 
„neljandaks võimuks”, kuna see mängib olulist osa avaliku arvamuse kujundamisel, mida on 
võimalik teatud rühmade, tavaliselt võimulolijate, huvides väärkasutada ja ära kasutada. 
Selline vastuolu kujutab sisuliselt positiivseid ja negatiivseid rolle, mida meedia võib 
demokraatlikes riikides mängida.

Totalitaarsed ja diktaatorlikud režiimid üritavad pidevalt haarata kontrolli meedia 
üle, et nende kriitikat vaigistada, piirata väljendus-, teabe- ja meediavabadust, mis on 
muutnud meedia režiimi „ruuporiks”. Ahvatlus kontrollida meediat selleks, et reklaamida 
võimulolijate tegevusi ja nõrgestada kriitikute võimalust oma arvamuste esitamiseks, on ka 
demokraatlikes riikides hästi teada.

Valitsusvälised organisatsioonid, meediavabadust jälgivad ühingud, Euroopa Nõukogu 
ja OSCE ning ka EP uuringud ja resolutsioonid on ulatuslikult kirjeldanud ohtusid, mida 
riikide valitsused, sh Euroopa Liidus, meediale kujutatavad: muuhulgas otsene või kaudne 
poliitiline kontroll ja mõju, mis tuleneb meediajuhtide või kontrollivate asutuste nimetamisest 
valitsuse või parlamendi enamuse poolt; mõnele meediaväljaandele turule juurdepääsu 
keelamine või piiramine ringhäälingu litsentseerimise ja lubade andmise kaudu; riigile, 
rahvus- või sõjaväejulgeolekule, avalikule korrale või moraalsusele kehtestatud eeskirjade 
väärkasutamine ja ärakasutamine, et kehtestada tsensuur ja takistada dokumentidele ja teabele 
juurdepääsu1; allikate konfidentsiaalsuse põhimõtte rikkumine; meedia koondumise ja huvide 
konflikti alaste õigusaktide puudumine; reklaami kasutamine juhtkirjalise seisukoha 
muutmiseks.

Need meediavabaduse rikkumised toimuvad ka ELi liikmesriikides, nagu see kajastub 
valitsusväliste organisatsioonide poolt 2012. aastal avaldatud aruannetes: Piirideta 
Reporterite (Reporters Without Borders) pressivabaduse indeksi2 alusel on Bulgaaria 80. 
kohal, Kreeka 70. kohal, Itaalia 61. kohal, Ungari 40. kohal, Prantsusmaa 38. kohal, 
Ühendkuningriik 28. kohal ning Leedu ja Läti kukkusid vastavalt 30. ja 50. kohale. Freedom 
House’i pressivabaduse aruanne3 liigitab meedia olukorra „erakondade poolt osaliselt 
puutumatuks” Itaalias (70. kohal), Bulgaarias ja Ungaris (78. kohal) ning Rumeenias (86. 
kohal). OSCE meediavabaduse esindaja esitab iga-aastaselt aruande oma tegevuse kohta 
meediavabaduse kaitsmisel: 2012. aasta aruandest järeldub, et päris mitme ELi liikmesriigi 
suhtes on vaja endiselt meetmeid rakendada4.

                                               
1 Selline protsess on tänapäeval isegi rohkem oluline, kuna meediaväljaanded pakuvad teavet, mida valitsused 
üritavad avalikkuse eest peita (Wikileaksi teave, mida avaldati avalikus meedias, ajakirjanduslikud uurimised, 
mis paljastasid LKA erakorralised väljaandmised ja salavanglad ELi pinnal jne).
2 Vt http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
3 Vt http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
4 Vt http://www.osce.org/fom



DT\906103ET.doc 3/5 PE491.182v03-00

ET

Selline üldpilt näitab, et meediavabadus on Euroopas endiselt ebakindlatel alustel
ning meediavabaduse tagamiseks peaks välja arendama ühtsed standardid ja meetmed.

2. Sõna- ja teabevabadusest meediavabaduseni

Rahvusvahelised ja Euroopa inimõigustealased õigusaktid kaitsevad arvamus-, sõna- ja 
teabevabadust. Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 19, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelise pakti artikkel 19 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artikkel 10 on selles valdkonnas peamisteks viideteks. Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta astub sammu võrra kaugemale, sätestades oma artikli 11 lõikes 2, et 
„massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse”, mis on uuendus, võrreldes 
eelnevate inimõigustealaste lepingutega. Lissaboni lepingu jõustumisega on harta muutunud 
siduvaks ning seetõttu käsitletakse massiteabevahendite vabaduse ja mitmekesisuse austamise 
kohustust ELis uuel viisil, eelkõige seoses ELi lepingu artiklitega 2 (ELi väärtused ja 
põhimõtted), 7 ja 9–12 demokraatia ja kodakondsuse kohta.

Arvamus-, sõna-, teabe- ja meediavabaduse kaitsmine on ennekõike liikmesriikide 
ülesanne, kuna need põhimõtted on tagatud ka nende põhiseaduste ja seadusandlusega. Olles 
seda öelnud, peaks Euroopa Liit haarama aluslepingute ja harta alusel initsiatiivi, kui 
meediavabadus ja -mitmekesisus on ohus või seda rikutakse liikmesriigis, ning sekkuma, et 
kaitsta Euroopa demokraatlikku ja mitmekesistatud korda ja kodanike õigusi. EP on 
seda aluslepingute ja harta tõlgendust pidevalt toetanud, samal ajal kui doktriin kirjeldab seda 
lähenemist kui „vastupidist Solange’i”, mis üritab kaitsta inimõiguste, ja Euroopa 
kodakondsuse, iseloomu, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2, kogu ELi õigusruumis 
nende ELi liikmesriikide vastu, kes neid Euroopa ja siseriiklikul tasemel rikuvad1.

Meediavabadus on olnud üks valdkondadest, kus need komisjoni, Euroopa Parlamendi 
ja liikmesriikide erinevad tõlgendused on vastuollu sattunud. Euroopa Liidu sekkumise piirid 
seoses meediavabadusega, õigusliku aluse olemasoluga ELi jaoks meediavabaduse ja -
mitmekesisuse reguleerimisel seadusandlike algatustega ning vastavasisuliste sekkumiste 
poliitilise võimalikkusega on juba üle kümnendi arutlusel olnud.

3. EL ja meediavabadus

Euroopa Parlament on väljendanud korduvalt muret meediavabaduse ja -mitmekesisuse 
pärast ning palunud komisjonil tegutseda, sh esitades meediavabaduse ja -mitmekesisusega 
seotud seadusandliku algatuse ettepaneku, kuna Euroopa Parlament on pidevalt seoses 
meediavabaduse ja -mitmekesisusega ELi õigusliku ja poliitilise sekkumise vajalikkust ja 
asjakohasust toetanud, sh tegeliku õigusliku aluse olemasolu lepingutes selle tegemiseks2. 
                                               
1 Doktriin on seda seisukohta sisuliselt toetanud, vt Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, Johanna 
Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, 'Reverse Solange–Protecting the essence of 
fundamental rights against EU Member States' (2012) 49 Common Market Law Review, väljaanne 2, lk 489–519.
2 Resolutsioonid: 20. novembril 2002 meedia kontrantratsiooni kohta, ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 205, 4.
septembril 2003 põhiõiguste olukorra kohta ELis, ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 412, 4. septembril 2003 piirideta 
televisiooni kohta ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 453; 6. septembri 2005. aasta direktiivi 89/552/EMÜ („Piirideta 
televisioon”) artiklite 4 ja 5 kohaldamise kohta, nagu seda on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ perioodi 2001–
2002 kohta, ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 117; 22. aprillil 2004 sõna- ja teabevabaduse (põhiõiguste harta artikli 
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Boogerd Quaaki aruanne1 on selles suhtes oluline. EP kordas hiljuti taas oma palvet, mis 
sisaldus tema 10. märtsi 2011. aasta resolutsioonis meediaseaduste kohta Ungaris (lõige 6).

Kui EL on meediavabaduse ja -mitmekesisuse valdkonnas õigusakti vastuvõtmise 
kaudu sekkunud, oleks komisjonil „lepingute kaitsjana” vaieldamatu volitus ELi õigusaktide 
rakendamist ELis kontrollida: see suurendaks ELi sekkumise võimalust, et selles valdkonnas 
ohtudega tegeleda ja tagada, et hartast tulenevad meediavabaduse ja -mitmekesisuse 
austamise kohustusi kohaldataks kogu ELis.

Euroopa Komisjon on alati võtnud selle probleemi lahendamiseks tagasihoidlikuma 
lähenemise ega ole täitnud Euroopa Parlamendi palvet. Komisjoni teenistused on kavandanud 
mitmekesisuse kaitse kohta direktiivi projekti (1996.-1997. aasta Monti-Bangemanni algatus), 
kuid otsustas seejärel 1997. aastal ettepaneku peatada, kuna talle avaldati sisest ja välist 
poliitilist vastupanu ning ta avaldas hiljem, et tal on kahtlusi piisava õigusliku alususe suhtes.2

Pärast Euroopa Parlamendi korduvaid palveid algatas komisjon 16 jaanuaril 2007. aastal nn 
„3-sammulise lähenemise”, mis hõlmab järgmist: 1) komisjoni talituste töödokumendi 
väljaandmist meediamitmekesisuse kohta, mis avaldati 2007. aastal, mis sätestas, et
„ühenduse mitmekesisuse alase algatuse esitamine ei ole asjakohane”; 2) 
meediamitmekesisuse alase sõltumatu uuringu algatamist ELi liikmesriikides, et määratleda 
meediamitmekesisuse hindamise näitajaid ELi liikmesriikides: uuring avaldati 2009. aastal; 3) 
komisjoni teatise koostamist meediamitmekesisuse näitajate kohta ELi liikmesriikides, mida 
kunagi ei avaldatud, millele oleks pidanud järgnema avalik arutlus, mida ei toimunud3. 
„Meediamitmekesisuse seire”, riskipõhine järelevalvevahend, mis töötati välja sõltumatu 
uuringuga, kuid mida samuti kunagi ei rakendatud. Komisjon sisuliselt peatas „3-sammulise 
lähenemise”, mille avaldasid volinikud Reding ja Wallström, loobudes kolmandast sammust 
ja kogu algatusest.

Praegune komisjoni koosseis on astunud sammu edasi, et ennetada valitsuse 
avaliku ja erameedia kontrollimise ohtu, alustades kriisist Ungaris: ta palus Ungari 
ametivõimudel meediaõigus läbi vaadata, et ühtlustada seda ELi õiguse, audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiivi ja Euroopa Nõukogu standarditega, eelkõige inimõiguste voliniku ja 
Veneetsia komisjoni soovitustega.

Samal ajal ning selleks, et neid küsimusi lahendada, asutas volinik Kroes 
kõrgetasemelise meediavabaduse ja -mitmekesisuse töörühma, mille eesmärk on „meedia-
ja pressivabadust hinnata, sh kehtivat õigusraamistikku, ja…hinnata meetmete vajalikkust, 
esitades konkreetseid meetmeid meediamitmekesisuse ja -vabaduse ohtude ennetamiseks”4. 
Kõrgetasemeline töörühm esitab soovitused selleks, et tagada pressi- ja meediavabadus 

                                                                                                                                                  
11 lõige 2) rikkumise kohta ELis ja eelkõige Itaalias (Boogerd Quaaki aruanne), ELT 104 E, 30.4.2004, lk 1026;
25. septembri 2008 meedia kontsentratsiooni ja mitmekesisuse kohta ELis, ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 75; 10 
märtsil 2011 meedia kohta Ungaris, P7_TA(2011)0094.
1 ELT 104 E, 30.4.2004, lk 1026.
2 Vt Booger Quaaki aruande selgitusi. Kuni praeguseni ei ole komisjon nõudnud õigusteenistuse arvamust 
selleks, et kontrollida, kas ELi õiguses on õiguslikku alust seadusandliku algatuse, jaoks ning kaalub seda 
probleemi endiselt.
3 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
4 Vt kõrgetasemelise meediavabaduse ja –mitmekesisuse töörühma pädevusalasid 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
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internetikeskkonnas, ning määrab kindlaks, kuidas riske maandada, sh õigusaktide, jõustamise 
ja muude meetmete kaudu, ning millisel tasemel seda tegema peaks. Kõrgetasemelise 
töörühma töö tulemused peaks esitatama enne käesoleva aasta lõppu.
Kõrgetasemeline töörühm teeb koostööd ELi Meedia Tulevikuperspektiivide Foorumiga, 
mille ülesanne on digitaalse revolutsiooni mõjude kaalumine Euroopa meediatööstuses ning 
kaasnevate riskide, võimaluste ja tekkivate uute ärimudelite kaalumine1, kuid ka Euroopa 
Ülikooli instituudiga Firenzes, Meediamitmekesisuse ja -vabaduse Keskusega, mis avaldab 
töödokumente, sh ELi pädevuste kohta meediavabaduse ja -mitmekesisuse suhtes, mille 
avaldamist oodatakse juuli lõpus.

Valitsusvälised organisatsioonid on samas jätkanud ELi meediavabaduse ja -
mitmekesisuse algatuse nõudmist. Euroopa kodanikualgatust meediamitmekesisuse kohta
arutatakse seoses selle käivitamisega, ühtlasi palutakse komisjonil esitada seadusandlik 
algatus, mis ühtlustaks riiklikud eeskirjad meediaettevõtete omandiõiguse kohta, et kaitsta 
mitmekesisust ja siseturu nõuetekohast toimimist uue direktiivi või audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiivi muutmise kaudu. Meediavabaduse ja -mitmekesisuse probleemi ning 
eelneva liikmesriikides ja ELis kaitsmise ja edendamise probleemi arutelu on uut hoogu 
saamas, millele soovib kaasa aidata ka käesolev töödokument „ELi harta ja ühesugused 
tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis”.

                                               
1 Vt pressiavaldust 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


