
PR\914699ET.doc PE496.665v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2011/2246(INI)

8.10.2012

RAPORTI PROJEKT
ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis
(2011/2246(INI))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Renate Weber



PE496.665v01-00 2/7 PR\914699ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\914699ET.doc 3/7 PE496.665v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi harta ja ühesuguste tingimuste kohta meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis
(2011/2246(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 19, kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelise pakti artiklit 19 ja UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse 
kaitse ja edendamise konventsiooni,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 10, 
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid, Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee ja 
Parlamentaarse Assamblee deklaratsioone, soovitusi ja resolutsioone ning Veneetsia 
komisjoni ja inimõiguste voliniku dokumente, mis käsitlevad sõna-, teabe- ja 
meediavabadust,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11, ELi lepingu artikleid 2, 7 ja 9–
12, aluslepingu artikleid, mis käsitlevad asutamisõigust, teenuste osutamise vabadust, 
isikute ja kaupade vaba liikumist, konkurentsi ja riigiabi, ning ELi toimimise lepingu 
artiklit 167 (kultuur),

– 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 komisjoni talituste töödokumenti massiteabevahendite mitmekesisuse kohta 
Euroopa Liidu liikmesriikides (SEK(2007)0032),

– võttes arvesse meediavabadust ja -pluralismi käsitleva kõrgetasemelise töörühma loomist 
Euroopa Komisjonis,

– võttes arvesse oma 20. novembri 2002. aasta resolutsiooni meedia koondumise kohta2, 4. 
septembri 2003. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2002)3, 4. 
septembri 2003. aasta resolutsiooni piirideta televisiooni kohta4, 6. septembri 2005. aasta 
resolutsiooni direktiivi 89/552/EMÜ („Piirideta televisioon”) artiklite 4 ja 5 kohaldamise 
kohta, muudetud direktiiviga 97/36/EÜ, ajavahemikuks 2001–20025, 22. aprilli 2004. 
aasta resolutsiooni sõna- ja teabevabaduse (põhiõiguste harta artikli 11 lõige 2) rikkumise 
ohu kohta ELis ja eelkõige Itaalias6, 25. septembri 2008. aasta direktiivi meediakanalite 
koondumise ja meedia pluralismi kohta Euroopa Liidus7 ning 10. märtsi 2011. aasta 

                                               
1 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
2 ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 205.
3 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 412.
4 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 453.
5 ELT C 193 E, 17.8.2006, lk 117.
6 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 1026.
7 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 75.
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resolutsiooni Ungari meediaseaduse kohta1,

– võttes arvesse OSCE ja eelkõige OSCE meediavabaduse esindaja tehtud tööd 
meediavabaduse valdkonnas ja sellega seotud aruandeid,

– võttes arvesse valitsusväliste organisatsioonide meediateemalisi aruandeid, näiteks 
Piirideta Reporterite (Reporters Without Borders) pressivabaduse indeksi ja Freedom 
House’i pressivabaduse aruannet,

– võttes arvesse meediaga seotud teemade kohta tehtud uurimusi, mille on avaldanud 
parlament2 ning Euroopa Ülikool-Instituudi meediapluralismi ja meediavabaduse keskus3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

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

A. arvestades, et meedial on demokraatlikes riikides oluline avaliku järelevalve roll, sest 
meedia võimaldab kodanikel kasutada oma õigust saada teavet ning kontrollida ja anda 
hinnanguid võimu- või mõjupositsioonidel olevate isikute tegevusele ja otsustele, eriti kui
on tegemist valimisdebattidega;

B. arvestades, et kodanike õigust sõna- ja teabevabadusele saab tagada üksnes 
meediavabaduse ja massiteabevahendite mitmekesisuse tingimustes, mille puhul 
ajakirjanikud ja massiteabevahendid saavad kasutada oma õigust ja kohustust teavitada 
kodanikke üldsusele huvipakkuvatest sündmustest ja otsustest;

C. arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, meediavabadust jälgivad ühingud, Euroopa 
Nõukogu ja OSCE ning ka Euroopa Parlament oma uuringutes ja resolutsioonides on 
kirjeldanud ohtusid, mida riikide valitsused, sh Euroopa Liidus, meediale kujutavad, ning 
nende ohtude eest hoiatanud4;

D. arvestades, et Euroopa Nõukogu ja OSCE on käsitlenud kommunikatsiooni 
demokraatlikku ja inimmõõdet üksikasjalistes deklaratsioonides, resolutsioonides, 
soovitustes, arvamustes ja aruannetes meediavabaduse, massiteabevahendite 
mitmekesisuse ja koondumise kohta, luues selles valdkonnas ulatusliku ühtsete 
üleeuroopaliste miinimumstandardite kogumi;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0094.
2 „The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States” (Kodanike õigus 
teabele: ELi ja liikmesriikide õigus ja poliitika), juuni 2012, kättesaadav aadressil
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131
3 http://cmpf.eui.eu/Home.aspx
4 Kõnealused ohud on järgmised: meedia või meediat haldavate asutuste otsene või kaudne parteipoliitiline 
kontrollimine ja mõjutamine; mõnele meediaväljaandele turule juurdepääsu keelamine või selle piiramine 
ringhäälingu litsentseerimise ja lubade andmise menetluste kaudu; riiklikku või sõjalist julgeolekut, avalikku 
korda või moraalsust käsitlevate eeskirjade väärkasutamine ja ärakasutamine, et kehtestada tsensuur ning 
takistada dokumentidele ja teabele juurdepääsu; allikate konfidentsiaalsuse põhimõtte rikkumine; meedia 
koondumise ja huvide konflikti alaste õigusaktide puudumine; reklaami kasutamine juhtkirjas avaldatavate 
seisukohtade mõjutamiseks.
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E. arvestades, et Euroopa Liit on võtnud endale ülesandeks kaitsta massiteabevahendite 
mitmekesisust kui teabe- ja sõnavabaduse olulist eeldust, nagu on sätestatud põhiõiguste 
harta artiklis 11;

F. arvestades, et parlament on korduvalt väljendanud muret meediavabaduse, 
massiteabevahendite mitmekesisuse ja nende koondumise pärast ning on palunud 
komisjonil võtta asjakohaseid meetmeid ja muu hulgas teha vastavasisulisi seadusandlikke 
ettepanekuid;

G. arvestades, et 16. jaanuaril 2007. aastal algatas komisjon nn kolmeetapilise lähenemisviisi, 
mis hõlmab komisjoni talituste töödokumenti massiteabevahendite mitmekesisuse kohta, 
sõltumatut uurimust massiteabevahendite mitmekesisuse kohta ELi liikmesriikides koos 
näitajatega massiteabevahendite mitmekesisuse hindamiseks ELi liikmesriikides (aastal 
2007) ning komisjoni teatist massiteabevahendite mitmekesisuse näitajate kohta ELi 
liikmesriikides (aastal 2008), millele järgnes avalik arutelu1; 

H. arvestades, et komisjon katkestas selle lähenemisviisi, sest teatist ei avaldatud ja avalikku 
arutelu ei algatatud;

I. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumisega on põhiõiguste harta muutunud siduvaks; 
arvestades, et harta on esimene rahvusvaheline dokument, milles on selgelt kirjas, et 
massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse (artikli 11 lõige 2); arvestades, 
et aluslepingud annavad ELile õiguse ja pädevuse tagada, et Euroopa Liidus kaitstakse 
põhiõigusi, eelkõige ELi lepingu artiklite 2 ja 7 alusel;

J. arvestades, et liikmesriigid on kohustatud kaitsma arvamus-, sõna-, teabe- ja 
meediavabadust, sest need põhimõtted on tagatud ka nende põhiseaduste ja õigusaktidega; 
arvestades, et juhul kui need vabadused sattuvad mõnes liikmesriigis ohtu või neid 
rikutakse, peab Euroopa Liit aluslepingutest ja hartast tulenevalt sekkuma, et kaitsta 
Euroopa demokraatlikku ja pluralistlikku korda ja põhiõigusi;

K. arvestades, et ELil on pädevus meediaga seotud valdkondades, nagu siseturg, 
audiovisuaalpoliitika, konkurents, telekommunikatsioon, riigiabi, avalik-õiguslikud 
kohustused ja põhiõigused; arvestades, et parlament on tõdenud, et sellest lähtuvalt tuleks 
kindlaks määrata peamised miinimumstandardid, et tagada, kindlustada ja edendada 
teabevabadust ning massiteabevahendite piisavat mitmekesisust ja sõltumatut meedia 
juhtimist2; arvestades, et komisjon on teinud Euroopa Ülikool-Instituudi meediapluralismi 
ja meediavabaduse keskusele ülesandeks analüüsida ELi pädevuste ulatust 
meediavabaduse valdkonnas;

L. arvestades, et liigne poliitiline ja rahaline sekkumine ning majanduskriis põhjustavad 
avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide jaoks raskusi seoses toimetuste 
sõltumatuse, töötajate värbamise, massiteabevahendite mitmekesisuse, teabe neutraalsuse 
ja kvaliteedi, kättesaadavuse ja rahastamisega;

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Vt Ungari meediaseadust käsitleva Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni lõiget 6 
(P7_TA(2011)0094).
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M. arvestades, et erameediakanalid peavad toime tulema suurema riigisisese ja ka piiriülese 
koondumisega, meediakonglomeraatidega, kes levitavad oma tooteid eri riikides, ELi-
siseste meediainvesteeringute kasvuga ning väljastpoolt Euroopat pärit investorite ja 
massiteabevahendite üha suureneva mõjuga Euroopas;

1. kutsub liikmesriike ja Euroopa Liitu üles austama, tagama, kaitsma ja edendama sõna- ja 
teabevabaduse põhiõigust, meediavabadust ja massiteabevahendite mitmekesisust ning 
seega hoiduma ohustamast meediavabadust ja töötama välja mehhanismid, et tõkestada 
meediavabaduse ohustamist meedia ebakohase poliitilise mõjutamise ning parteipoliitilise 
kontrolli ja tsensuuri kehtestamise teel;

2. nõuab, et töötataks välja meediajuhtide, juhatuste, nõukogude ja reguleerivate asutuste 
liikmete valimise ja ametissenimetamise läbipaistvad menetlused ja mehhanismid, mis 
põhineksid saavutustel ja vaieldamatul kogemusel ning tagaksid professionaalsuse, 
aususe, sõltumatuse, järjepidevuse ja konsensuse kogu poliitilise ja sotsiaalse skaala 
ulatuses, mitte ei lähtuks valimistulemustest või võimulolijate tahtest sõltuva poliitilise 
kohtadejagamise süsteemi raames poliitikute või parteide poolt ette kirjutatud 
kriteeriumidest;

3. rõhutab, et massiteabevahendite paljusus on meediavabaduse tugisammas, sest see tagab 
meedia mitmekesisuse, kindlustab juurdepääsu mitmesugustele sotsiaalsetele ja 
poliitilistele huvirühmadele, arvamustele ja seisukohtadele (sh valitsusvälised 
organisatsioonid, kodanikeühendused, alaealised jms) ning võimaldab kajastada laia 
arvamusteringi;

4. tuletab meelde kodanike poolt riigi kaudu rahastatud avalik-õiguslike meediakanalite rolli 
ja nende seisundist tulenevat kohustust pakkuda kvaliteetset, täpset ja usaldusväärset 
teavet; rõhutab, et erameediakanalitel on samasugused kohustused, eelkõige 
institutsioonilise ja poliitilise iseloomuga teabe puhul ning eriti valimiste, rahvaküsitluste 
jms korral;

5. rõhutab, et meetmeid, millega reguleeritakse meediaväljaannete turulepääsu ringhäälingu 
litsentseerimise ja lubade andmise menetluste kaudu, ning eeskirju, mis käsitlevad 
riikliku, rahvusliku või sõjalise julgeoleku, avaliku korra, moraalsuse või laste kaitsmist, 
ei tohi ära kasutada selleks, et kehtestada meedia üle parteipoliitilist kontrolli ja tsensuuri 
ning takistada kodanike põhiõigust saada teavet üldsusele huvi pakkuvate tähtsate 
teemade kohta; hoiatab, et massiteabevahendeid ei tohiks ähvardada konkreetsete 
huvirühmade ja lobistide, ettevõtjate või usurühmituste mõju;

6. on seisukohal, et massiteabevahendite omandisuhted ja juhtimine peavad olema 
läbipaistvad ja nad ei tohiks olla koondunud; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama 
konkurentsi, et hoida ära domineeriva seisundi tekkimist ja sellele reageerida ning tagada 
uute sisenejate turulepääs; nõuab, et kehtestataks eeskirjad, mis aitaksid tagada 
nõuetekohast reageerimist huvide konfliktidele ja nende lahendamist; rõhutab, et reklaam 
ja sponsorlus võivad mõjutada meediaväljaannete juhtkirju;

7. rõhutab, et on oluline tagada ajakirjanike sõltumatus, seda nii toimetajate ja omanike 
sisemist survet kui ka poliitiliste või majanduslike lobistide või teiste huvigruppide välist 
survet silmas pidades; rõhutab, et dokumentidele ja teabele juurdepääsu õigus on äärmiselt 



PR\914699ET.doc 7/7 PE496.665v01-00

ET

oluline ning nõuab allikate konfidentsiaalsuse põhimõtte täielikku kaitsmist ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu vastava valdkonna kohtupraktika ranget kohaldamist, muu hulgas 
seoses rikkumistest teatamisega; nõuab ajakirjanike kaitsmist ähvarduste ja vägivalla eest, 
sest uurivad ajakirjanikud saavad tihti oma tegevuse tõttu ähvarduste osaliseks; rõhutab 
vajadust toetada ja edendada uurivat ajakirjandust, propageerida massiteabevahendites 
eetilist ajakirjandust ning töötada välja kutsestandardid ja asjakohased 
õiguskaitsemenetlused; 

8. rõhutab vajadust koostada audiovisuaalmeedias poliitilise teabe edastamise eeskirjad, et 
tagada õiglane juurdepääs mitmesugustele poliitilistele konkurentidele, arvamustele ja 
seisukohtadele, eelkõige valimiste ja rahvaküsitluste puhul, eesmärgiga kindlustada, et 
kodanikud saavad kujundada oma seisukoha, ilma et neid mõjutaks üks domineeriv 
arvamust kujundav jõud;

9. rõhutab, et on oluline jälgida meediavabadust Euroopas ning koostada selle kohta iga-
aastaseid aruandeid, võttes aluseks Euroopa Nõukogu ja OSCE väljatöötatud 
üksikasjalikud standardid ning riskipõhise analüütilise käsitlusviisi ja näitajad, mis töötati 
välja komisjoni jaoks koostöös valitsusväliste organisatsioonide, huvirühmade ja 
ekspertidega koostatud sõltumatu uurimuse käigus; on seisukohal, et selle ülesandega 
peaks tegelema komisjon, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ja/või Euroopa Ülikool-
Instituudi meediapluralismi ja meediavabaduse keskus;

10. kutsub komisjoni üles institutsionaliseerima ELi tasandi koostöö ja meediaküsimuste 
koordineerimise, näiteks luues Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate 
asutuste töörühma, ning ühtlustama audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artiklites 29 ja 
30 sätestatud riiklike reguleerivate asutuste staatuse, tagades et nad on oma 
otsustusprotsessides, oma ülesannete täitmisel ja jälgimisprotsessis sõltumatud, 
erapooletud ja läbipaistvad ning et neil on pädevus kehtestada asjakohaseid sanktsioone 
tagamaks, et nende otsused täidetakse; 

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma õigeaegselt asjakohaseid meetmeid, kui on 
kahtluse all sõna-, teabe- ja meediavabadus ja massiteabevahendite mitmekesisus ELis ja 
liikmesriikides; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama läbipaistvuse massiteabevahendite 
omandisuhetes ja tegema kindlaks, kas liikmesriigid kasutavad avalik-õigusliku meedia 
jaoks eraldatud avalikke vahendeid tõhusalt;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile, OSCEle 
ning Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteele, Parlamentaarsele Assambleele, Veneetsia 
komisjonile ja inimõiguste volinikule.


