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ET

ETTEPANEKUD

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

1. on arvamusel, et meediaomandi koondumine võib kahjustada teabevabadust, eelkõige 
õigust saada teavet, ja palub seepärast, et komisjon täpsustaks ELis kindlaks tehtud 7500 
ringhäälinguorganisatsiooni vahel kehtivaid omandisuhteid eesmärgiga välja tuua 
võimalikud probleemid, mis on seotud kõnealuste meediateenuste pluralismiga;

2. palub, et komisjon jätkaks 12-minuti eeskirja täitmise kontrolli ja tegeleks kõigi 
rikkumistega, uuriks reklaami tegelikku mahtu ning kaaluks eelkõige seda, kas limiiti 
tuleks vähendada tarbijate võimalike kaebuste tõttu;

3. palub, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti vajalikud täpsustused seoses 
probleemidega, mis ta tegi kindlaks nende äriliste teadeannete puhul, mis käsitlesid 
sponsorlust, enesereklaami ja tootepaigutust;

4. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõiki põhiõiguste harta artiklis 21 osutatud põhjusi ei 
mainita audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artiklis 6; palub komisjonil kaaluda 
kõnealuse artikli reguleerimisala laiendamist, et viia see hartaga kooskõlla;

5. peab tervitatavaks komisjoni ja Euroopa Kohtu kasutatud lähenemist audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiivi artikli 14 tõlgendamisele; nõuab, et jätkataks termini „ühiskonna jaoks 
suure tähtsusega üritused” laia tõlgendamist, hõlmates spordi- ja üldist huvi pakkuvad 
meelelahutusüritused, ja ergutab liikmesriike koostama selliste ürituste loetelu;

6. toonitab asjaolu, et üha digitaalsemas keskkonnas etendavad avalikud meediateenused 
olulist rolli kodanikele internetis leiduvale teabele juurdepääsu tagamisel, ning tunnistab 
sellega seoses, et avalike meediateenuste pakutavad internetiteenused aitavad nende 
missioonile otseselt kaasa;

7. kinnitab taas, kui oluline on kaitsta alaealisi teleringhäälingus; soovitab liikmesriikidel 
kaaluda äriliste teadeannete keelamise lastesaadetes, muu hulgas selleks, et mitte sundida 
alaealisi ostma toodet või teenust, kasutades ära nende kogenematust või kergeusklikkust;

8. palub komisjonil lisada ELi väliskaubanduslepingutesse direktiivis esitatud 
audiovisuaalmeedia teenuste mõisted kõnealuste teenuste kujundamiseks.


