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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0205/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike 
kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 1966. aastal vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist 
pakti (ICCPR), eriti selle artiklit 19,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee üldist märkust nr 34 kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 (arvamus- ja väljendusvabadus) kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11, milles tunnustatakse 
arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu 
sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest ning nõutakse massiteabevahendite vabaduse ja 
mitmekesisuse austamist,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembril 2018 avaldatud väärinfovastast tegevuskava,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0205/2020),

A. arvestades, et meedia vabadus, mitmekesisus ja sõltumatus ning ajakirjanike turvalisus 
on väljendus- ja teabevabaduse õiguse olulised osad; arvestades, et mõnes liikmesriigis 
edastab peavoolumeedia ainult subjektiivset vasakpoolset narratiivi;

B. arvestades, et riigi omandis olevad meediakanalid on oma tegevust laiendanud ja on 
nüüd aktiivselt tegevad internetis ja sotsiaalmeedia platvormidel ning edastavad sageli 
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narratiivi, mis on valitsuse tegevuse suhtes kriitikavaba;

C. arvestades, et sellised sotsiaalmeedia platvormid nagu Twitter ja Facebook on ühelt 
poolt muutunud valitsusvõimu reguleerimise objektiks, teisalt on nad aga tahes-tahtmata 
hakanud rakendama enesetsensuuri poliitikat, mille tulemusena on tsenseeritud või 
eemaldatud sotsiaalmeedia kasutajate, sealhulgas USA presidendi postitusi, ning 
sotsiaalmeedia kasutajatele on nende platvormide kasutamine koguni blokeeritud, kui 
platvormide endi palgatud nn faktikontrollijad on kasutajate postitused valeks 
tunnistanud;

D. arvestades, et teadaolevalt levitas Hiina 2019. aasta detsembris desinformatsiooni 
COVID-19 puhangu kohta; arvestades, et Euroopa välisteenistus varjas ja pisendas seda 
teadmist;

E. arvestades, et 2020. aasta septembris ilmus uus mitmeosaline dokumentaalfilm „Estonia 
– leid, mis muudab kõike“, milles käsitletakse parvlaeva Estonia hukku 1994. aastal ja 
näidatakse laevakerest leitud neljameetrist auku, mille olemasolu oli seni teadmata ja 
dokumenteerimata; arvestades, et see uus asitõend räägib vastu laevahuku asjaolude 
ametlikule selgitusele; arvestades, et 1995. aastal allkirjastasid Rootsi, Soome, Eesti, 
Läti, Poola, Taani, Venemaa ja Ühendkuningriik Estonia kohta kokkuleppe, millega 
kuulutasid laeva uppumiskohale välja hauarahu ja keelasid oma kodanikel vrakile 
läheneda; arvestades, et ajakirjanik Henrik Evertsson ja tema kaameramees Linus 
Andersson on vahepeal vahistatud ja neile on esitatud süüdistus „hauarahu rikkumises“ 
ning neile võidakse määrata kaheaastane vanglakaristus, kui nad mõistetakse süüdi 
kohtuprotsessil, mis peaks algama 2021. aasta jaanuaris Göteborgis;

F. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret desinformatsiooni 
ohu pärast; arvestades, et opositsioonierakondi on ebaproportsionaalselt ja ebaõiglaselt 
süüdistatud sellise desinformatsiooni kasutamises ja sellest kasu saamises;

G. arvestades, et Euroopa Parlament kulutas 36,3 miljonit eurot Euroopa maksumaksjate 
raha 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste teavitus- ja propagandakampaaniale, 
milles ei olnud võrdselt esindatud kõik üle ELi esitatud tundlikud poliitilised teemad ja 
erinevad visioonid Euroopa kohta;

1. on seisukohal, et õigus sõnavabadusele on üks põhilisi kodanikuvabadusi, mis on meie 
lääne demokraatlikele ühiskondadele omane olnud kogu ajaloo vältel;

2. rõhutab, et kuivõrd ei ole võimalik selgelt eristada desinformatsiooni vastast võitlust ja 
tsensuuri, peaksid valitsused ja riigiasutused hoiduma desinformatsiooniga võitlemast; 
märgib, et on võimatu määrata lõpliku otsuse tegijat selle kohta, mis on õieti 
desinformatsioon, ning et valitsused ei tohiks selliste otsuste tegemisel osaleda;

3. on seisukohal, et liiga üldine ja ebamäärane „vaenukõne“ määratlus võib osutuda 
mõjutuks ning seda võidakse kasutada ebaproportsionaalselt ja meelevaldselt, 
väljendusvabadust ja algseid kavatsusi kahjustavalt;

4. rõhutab, et iga liikmesriik on ise suuteline lahendama oma väljendus- ja 
ajakirjandusvabaduse ning desinformatsiooni ja propagandaga seotud probleeme ning 
ELi sekkumine on vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega;
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5. kutsub liikmesriike üles võtma vastu mõjusaid ja selgeid õigusakte, millega tagataks 
meedia omandisuhete läbipaistvus, ja pöörama erilist tähelepanu peavoolu 
meediaväljaannete rahastusele, läbipaistvusele ja eesmärkidele;

6. rõhutab vajadust austada meedia sõltumatust ja hoiduda katsetest meediale väljastpoolt 
tegevuskava kehtestada; on seisukohal, et avalik-õiguslikel 
ringhäälinguorganisatsioonidel on eriline kohustus anda neutraalset teavet ja hoiduda 
poliitiliste tegevuskavade kujundamisest;

7. austab eraettevõtjate õigust ise oma ärimudelid kindlaks määrata; soovitab 
sotsiaalmeedia platvormidel siiski kooskõlas väljendusvabaduse õigusega soodustada 
võrdsete võimaluste andmist kõikidele poliitiliste, filosoofiliste ja usuliste veendumuste 
kandjatele; taunib sotsiaalmeedia platvormide enesetsensuuri praktikat, millega 
kasutajaid alandatakse, keelustatakse või heidetakse kõrvale ainuüksi arvamuste 
avaldamise eest; on veendunud, et sõnavabaduse õigusraamistiku määratlemine ja 
platvormide sisu reguleerimine peab jääma iga riigi eesõiguseks, kaasa arvatud püüded 
jälgida nende platvormide monopoolset või peaaegu monopoolset seisundit, et kaitsta 
vaba turgu ja demokraatiat;

8. rõhutab, et täidesaatva võimu osalemine üksikisiku või avaliku arvamuse kustutamises, 
muutmises või mõjutamises võib rikkuda sõnavabaduse põhimõtet, mis kaitseb õigust 
sõnavabadusele ilma valitsuse sekkumiseta; rõhutab, et riigi kohtutel peab olema õigus 
läbi vaadata kõik valitsuse otsesed või kaudsed meetmed – näiteks kui sotsiaalmeedia 
platvorme kohustatakse sisu reguleerima –, et vältida täidesaatva võimu tsensuuri ja 
tagada võimude lahusus;

9. tuletab meelde, et Euroopa Liit peaks hoiduma oma kodanikele enesetsensuuri 
kehtestamast, sisendades neile hirmu, et igasugune kriitika ELi aadressil summutatakse 
ja/või selle eest karistatakse; rõhutab et desinformatsiooni- ja propagandavastaseid 
strateegiaid ei tohiks kasutada tööriistana Euroopa Liidu vastase kriitika tõkestamiseks 
või lämmatamiseks;

10. märgib, et Hiina varjas tahtlikult COVID-19 pandeemiaga seotud teavet ning on 
koroonapuhangu ajal levitanud desinformatsiooni, Euroopa välisteenistus paindus aga 
Hiina surve ees, selle asemel et Hiina tegevuse ulatus tõeselt teatavaks teha;

11. toonitab, et valimistesse sekkumise süüdistused peaksid põhinema kindlatel ja 
järjepidevatel tõenditel, mitte põhjendamata väidetel, nagu ilmnes pärast Brexiti 
referendumit; märgib, et kui kindlad tõendid välismaise valimistesse sekkumise kohta 
puuduvad, vallanduvad tõenäoliselt desinformatsioonikampaaniad;

12. märgib, et varasemast leidub palju näiteid selle kohta, et valitsused on peamised 
valeinformatsiooni levitajad, kui võtta näiteks väited, et kõik majandusmigrandid on 
pagulased, et ränne ei ole seotud terrorismiga või et Iraagil on massihävitusrelvad;

13. väljendab muret seoses Evertssoni ja Anderssoni vahistamisega, mis toimus pärast 
parvlaeva Estonia uppumist käsitleva dokumentaalfilmi avaldamist, eelkõige seetõttu, et 
nende vahistamine näib olevat teabe levitamise õiguse ning arvamus- ja 
ajakirjandusvabaduse otsene rikkumine, ning kujutab endast sammu, mida võiks oodata 
mõnelt kolmanda maailma diktatuurirežiimilt; väljendab kahtlust Estoniat käsitleva 
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1995. aasta kokkuleppe õiguspärasuse suhtes, kuivõrd selle kokkuleppega 
kriminaliseeritakse Estonia vrakile lähenemine; on sellega seoses seisukohal, et kuna 
Euroopa Komisjon on varemalt valjuhäälselt rõhutanud, kui oluline on kaitsta 
ajakirjanikke rünnakute ja süüdistuste esitamise eest, eriti kolmandates riikides, peaks ta 
võtma samasuguse seisukoha ka kõnealuses asjas, kus liberaalne ELi riik süüdistab 
ajakirjanikke väärtuslikus uurimistegevuses, mis on selgelt avalikes huvides;

14. märgib, et nn parempoolsete erakondade vastu suunatud desinformatsiooni tahtlikul 
levitamisel on tugev mõju valimistulemustele ning sellega õõnestatakse võrdseid 
poliitilisi tingimusi ja demokraatia olemust; rõhutab, et kooskõlas Euroopa väärtustega, 
mille hulka kuuluvad võrdsus, õigusriik ja demokraatia, tuleks vastustada igasugust 
desinformatsiooni, ka seda, mis on suunatud „parempoolsete erakondade“ vastu.

15. hoiatab selle eest, et EL kuulutaks ennast „tõeministeeriumiks“ ning hakkaks piirama 
väljendusvabadust ja õigust jagada infot ja ideid avaliku võimu sekkumiseta; nõuab, et 
EL jälgiks, et ta ei muutuks (vastu-)propagandamasinaks, mis summutab igasuguse 
vastuseisu oma üha tihedama liidu narratiivile;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Or. en


