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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et väärinfo ja libauudiste vastu võitlemiseks, meedia suhtes usaldusliku 
õhkkonna taastamiseks ja demokraatiale avalduvate ohtudega võitlemiseks on vaja 
koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega välja töötada ELi 
ulatuslik meedia- ja infokirjaoskuse strateegia, mille eesmärk on anda kõigile ELis 
võime tuvastada uudisteallikaid ja kriitiliselt hinnata meediasisu, mõista toimetatud ja 
kaubandusliku sisu erinevust ning eristada arvamusi faktidest; on veendunud, et meedia 
ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on meediapädevuse edendamisel ja vihakõne 
leviku tõkestamisel väga olulised;

2. rõhutab, et meediavabadus on viimase kümne aasta jooksul kogu Euroopas kiiresti 
halvenenud, seistes silmitsi kohtuprotsessides, ELi institutsioonide ja valitsusväliste 
organisatsioonide ametlikes uurimistes ning aruannetes esile toodud probleemidega; on 
veendunud, et kuigi langust võib seostada paljude juriidiliste, poliitiliste ja majanduslike 
teguritega, peavad ELi institutsioonid austama ja kaitsma meediavabaduse ja pluralismi 
põhiõigusi kui demokraatia olulist tugisammast, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama oma jõupingutusi desinformatsiooni 
ja väärinformatsiooni vastu võitlemiseks, mille eesmärk on õõnestada usaldust Euroopa 
demokraatlike sihtasutuste vastu, et tuvastada need kui oht Euroopa Liidule ja selle 
liikmesriikidele ning teha ettepanek rahaliste ja personaliressursside piisavaks 
suurendamiseks, et selle nähtuse vastu võidelda;

4. tunneb heameelt hiljuti käivitatud Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskuse üle, mille 
eesmärk on aidata faktikontrollijatel ja teadlastel luua võrgustik ning pakkuda 
meediaspetsialistidele, õpetajatele ja üksikisikutele teavet, mis aitab neil võltsuudistest 
paremini aru saada; on kindel, et vaatluskeskus aitab koguda parimaid tavasid ja 
kohandada meediapädevuse programme viimaste järelduste kohaselt; nõuab, et avaliku 
ohutusega seotud teavet esitataks selgel ja lihtsal viisil, sealhulgas puuetega inimestele 
kättesaadavas ja kasutatavas vormingus;

5. kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd liikmesriikide, kandidaatriikide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega teabe-, meedia- ja andmekirjaoskuse ning 
algoritmiteadlikkuse õppekavade väljatöötamiseks ning jõudma kõikide nendes riikides 
elavate inimesteni ametliku, mitteformaalse ja informaalse hariduse ning elukestva õppe 
kaudu; on seisukohal, et ka ajakirjanikel peaks olema juurdepääs piisavale koolitusele ja 
seda on võimalik saavutada nii töökohal toimuva koolituse kui ka ajakirjanduskoolides 
pakutava koolituse kaudu; usub, et ajakohastatud digiõppe tegevuskava võib neid 
algatusi hõlbustada, kui see hõlmab oma prioriteetide hulgas meediapädevust;

6. nõuab meediapädevuse ühtlustamist ja integreerimist teistesse ELi programmidesse, mis 
toetavad haridust ja meediat kui kaasamise vahendit, ja nõuab, et inimesi julgustataks 
arendama kriitilist mõtlemist;
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7. rõhutab, et tähtis on tagada võrguvälise ja võrgumeedia pluralism, mis on praegu 
meediaomandi ülemäärase kontsentreerumise tõttu tõsises ohus, ja märgib, et see võib 
viia selleni, et meediasektoris domineerivad osalejad kasutavad teavet poliitilisel, 
sotsiaalsel ja kaubanduslikul eesmärgil, ohustades demokraatlikku konkurentsi, 
sealhulgas kohalikul ja piirkondlikul tasandil; nõuab võrdsete võimaluste ja 
õigusselguse tagamist olemasoleva teabe kvaliteedi, mitmekesisuse ja usaldusväärsuse 
tagamiseks ning tunnistab, et ametiasutustel on nii kohustus hoiduda väljendusvabaduse 
piiramisest kui ka positiivne kohustus võtta vastu õigus- ja poliitikaraamistik, mis toetab 
vaba ja pluralistliku meedia kujunemist; tuletab meelde läbipaistva teabe vajadust 
meediaomandi ja selle rahastamisallikate kohta ning kinnitab veel kord, et see teave 
peab olema üldsusele hõlpsasti kättesaadav, et suurendada usaldust meedia vastu;

8. toonitab, et meediatöötajad ja kunstnikud töötavad tihti ebakindlates tingimustes, mis 
puudutab nende lepinguid, palkasid ja sotsiaalseid tagatisi, ning see ohustab nende 
võimet tulemuslikult töötada ja takistab seega meediapluralismi ja -vabadust; palub 
komisjonil teha tihedat koostööd liikmesriikidega, et parandada kunstnike staatust ja 
töötingimusi;

9. rõhutab oma seisukohta, et mittediskrimineeriv, kõikehõlmav ja tasakaalustatud 
meediakajastus on ülioluline vaba ja teadliku ühiskonna jaoks Euroopas; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles edendama kaasavat ja soolist võrdõiguslikkust austavat 
meediaruumi, kus vähemusrühmade liikmed, sisserändajad ja pagulased, samuti 
LGBTI+ kogukondade liikmed ja puuetega inimesed töötavad loomingulistel ja otsuseid 
tegevatel ametikohtadel, ning toetama mitmekeelseid ja tõkkevabu meediaprojekte, mis 
omakorda aitaks vähendada meedias levinud stereotüüpe;

10. on seisukohal, et desinformatsiooni ja väärinfo vastu võitlemisel peaksid teabele 
juurdepääsu ja eelkõige väljendusvabaduse, sealhulgas kunstivabaduse aluspõhimõtted 
alati domineerima täpsuse, sõltumatuse, õigluse, konfidentsiaalsuse, inimlikkuse, 
vastutuse ja läbipaistvuse taustal; on mures juhtumite pärast, kus valitsused piiravad 
desinformatsioonivastase võitluse varjus meediavabadust, sealhulgas kunstivabadust; 
tunnistab õigust kunstivabadusele ja vajadust seda esile tõsta põhivabaduste ja 
väljendusvabaduse laiema raamistiku kontekstis; rõhutab vajadust lisada kunstiline 
väljendusvabadus programmi „Loov Euroopa“ 2021–2027 konkreetsete eesmärkide 
hulka;

11. on seisukohal, et kõigis tulevastes ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste 
mehhanismides tuleb sätestada, et meediavabadus, kaasa arvatud kunstivabadus, on 
demokraatliku süsteemi tugisammas;

12. tuletab meelde, et demokraatia selgroog on sõltumatu, erapooletu, professionaalne ja 
vastutustundlik meedia, mille eesmärk on teavitada ja ergutada arutelu; rõhutab, et 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul meedial ning eelkõige avalik-õiguslikul meedial on 
oluline kohustus teenida avalikke huve meie ühiskondade kultuurilise, keelelise, 
sotsiaalse ja poliitilise mitmekesisuse asjakohasel kajastamisel ning avalikkuse 
põhjalikul teavitamisel kõikidest olulistest ja nende igapäevaeluga seotud teemadest, 
sealhulgas sõltumatu ja objektiivne teave ELi poliitika ja asjade kohta; on märganud, et 
mõnes liikmesriigis ei ole seda mitmekesisust piisavalt kajastatud ja meedia ei ole 
edastanud piisavat ja objektiivset teavet ELi poliitika kohta; rõhutab, et olukorda tuleb 



AD\1213716ET.docx 5/9 PE648.611v02-00

ET

parandada;

13. palub komisjonil koostada tihedas koostöös liikmesriikide ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega sektoripõhine terviklik strateegia, mis tagab võrdse juurdepääsu 
usaldusväärsetele teabeallikatele ning toetab sõltumatu meedia ja kvaliteetse 
ajakirjanduse tugevdamist, taaselustades sealhulgas kohalikke uudiste ökosüsteeme; 
rõhutab, et see strateegia aitab tõhusalt võidelda desinformatsiooni ja 
väärinformatsiooni leviku vastu, sealhulgas valimiskampaaniate ajal;

14. rõhutab, et uudistemeedia on kriitilise tähtsusega avalik hüve, mis võimaldab inimestel 
langetada teadlikke otsuseid; rõhutab seetõttu, et juurdepääs teabele ja kvaliteetsele 
ajakirjandusele on demokraatia jaoks esmatähtis; kordab ajakirjanike ja 
ajakirjandusallikate kaitse tagamise tähtsust; kutsub komisjoni üles lisama 
asjakohastesse ELi rahastatud projektidesse ja programmidesse sõltumatut ajakirjandust 
käsitlevad uuringud ja kursused;

15. on seisukohal, et riigi sekkumine või kaubanduslik surve toimetuse poliitikale õõnestab 
vaba ajakirjandust ja demokraatlikku arutelu; leiab, et meediavabaduse tagamine ja 
teatavatel tingimustel vastutuse võtmine toimetuse poolt on oluline ka teabe edastamise 
korral suuremahulistel platvormidel, mis avaldavad või edastavad uudiseid ja saateid 
otse või kasutajate kaudu; rõhutab vajadust valitsusasutuste ja veebiplatvormide parema 
koostöö järele vihakõne vastu võitlemiseks; tuletab meelde, et audiovisuaalmeedia 
teenuste direktiiviga koostati eeskirjad vihakõne, alaealiste kaitse ning riiklike 
meediasektorit reguleerivate asutuste sõltumatuse, läbipaistvuse, meediapädevuse 
kohustuse ja reklaamide paigutamise küsimustega tegelemiseks; tuletab meelde, et 
direktiivi rakendamine ja järgimine peaks olema läbipaistev ja seda tuleks hinnata ning 
selle eesmärk peaks olema pikas perspektiivis meediavabaduse jätkumine;

16. väljendab tõsist muret olukorra pärast mõnes liikmesriigis, kus on kehtestatud 
meediaseadused, mis võimaldavad suuremat poliitilist sekkumist, mille tulemusena on 
avalik ja erameedia sunnitud loobuma erapooletuse põhimõttest, nagu tõendavad muu 
hulgas ka Piirideta Reporterite 2020. aasta ajakirjandusvabaduse indeksi andmed;

17. kutsub liikmesriike üles tagama ajakirjanike ja eriti uurivate ajakirjanike isikliku 
turvalisuse paremat kaitset; rõhutab, et rikkumisest teatamine on uuriva ajakirjanduse 
oluline osa; nõuab tungivalt, et ajakirjanike suhtes, kes tegutsevad avalikes huvides, 
tuleb kohaldada pigem õiguskaitset kui kohtuliku süüdistuse esitamist; rõhutab, et 
hirmutavad agressioonid, sealhulgas ajakirjanike küberkiusamine, ohustavad 
väljendusvabadust; rõhutab, et eriti tähtis on kaitsta ajakirjanduse allikaid; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et nende õigusraamistik ja õiguskaitsetavad pakuksid 
ajakirjanikele ja meediaspetsialistidele tuge, kaitset ja abi; kordab oma üleskutset 
komisjonile esitada direktiivi ettepanek üldsuse osalemise vastase strateegilise hagi 
kasutamise vastu;

18. kutsub liikmesriike ja meediaorganisatsioone üles tagama, et ajakirjanikud saaksid oma 
tööd teha kõige kõrgemate standardite kohaselt, tagades õiglase tasu, head 
töötingimused, ajakirjandusallikate kaitse, ajakirjandusuuringute toimetusliku toe, 
sõltumatu toimetuse ja pideva kvaliteetse koolituse nii lepingulistele kui ka 
vabakutselistele meediaspetsialistidele, kuna see on tasakaalustatud ja faktidel põhineva 



PE648.611v02-00 6/9 AD\1213716ET.docx

ET

ajakirjanduse eelduseks;

19. kutsub komisjoni üles suurendama otsest ja kaudset toetust kvaliteetsele ajakirjandusele 
ja sõltumatutele meediaorganisatsioonidele, tagades sõltumatuse põhimõtte 
kohaldamise; juhib tähelepanu sellele, et meedia seisis silmitsi süsteemse turutõrkega, 
mis takistas kvaliteetajakirjanduse jätkusuutlikkust, eriti väiksematel turgudel, 
sealhulgas kohalikel ja piirkondlikel meediaturgudel, juba enne COVID-19 kriisi; on 
veendunud, et meediasektorile tuleks COVID-19 kriisi ajal pakkuda lisatoetust, sest 
juurdepääs teabele on pandeemia tõrjumise oluline osa;

20. on seisukohal, et õige keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine on hädavajalik, et 
leevendada domineerivate veebiplatvormide ärimudeli häirivat mõju, mis on 
soodustanud vaatajate ja reklaami liikumist peamiselt veebi; rõhutab, et internetis on 
reklaam üha enam mikrosihitud ja selle tulud on üha enam standardsed, peamiselt 
veebiplatvormide kasuks, mis tähendab, et meediateenused peavad tegema uusi ja 
uuenduslikke pakkumisi; rõhutab, et õige raamistik hõlmaks muu hulgas 
veebikeskkonna käsitlemist võrguühenduseta keskkonnaga sarnaselt, sealhulgas seoses 
reklaami ja maksustamisega; rõhutab digitaalset turgu käsitleva ELi konkurentsiõiguse 
ajakohastamise tähtsust ja vajadust suurendada veebiplatvormide vastutust ja 
ajakohastada vastutuse raamistikku; on seisukohal, et sisule juurdepääsu kontrollivad 
veebiplatvormid peavad tagama, et usaldusväärne kvaliteetne meediasisu oleks hõlpsasti 
kättesaadav ja seda ei kahjustataks; usub, et nende platvormide võetud meetmed peaksid 
olema kohandatud asjaomastele turgudele, austades riiklikke keeleseadusi ja 
piirkondlikke keeli; rõhutab siiski, et uued kohustused peaksid olema proportsionaalsed 
ja et nende praktiline rakendamine peaks võtma arvesse asjaomaste teenusepakkujate 
turuosa ja finantssuutlikkust, et toetada võimaluste võrdsustamist, selle asemel et 
konkurentsi lämmatada;

21. rõhutab asjaolu, et kohalikud ja kogukonna meediaorganisatsioonid on kohalike ja 
vähemuste korraldatud kunsti- ja kultuurisündmustega seotud teabe ja faktide 
propageerimise, tootmise ja levitamise põhistruktuurid; peab neid oluliseks vahendiks 
meedia pluralismi ja mitmekultuurilise keskkonna säilitamisel Euroopas; on seisukohal, 
et kogukonna meediaväljaanded tuleks sidusrühmadena kaasata ka ajakirjanduse ja 
meediapädevuse edendamisele suunatud ELi programmidesse, ning kutsub liikmesriike 
üles pakkuma neile piisavat tuge, tagades, et nad saaksid täita oma hariduslikku ja 
kultuurilist rolli;

22. tunnistab internetti uue ühise digitaalse teabeallikana, mis annab inimestele uued 
võimalused osalemiseks, aruteludeks, arvamuste kujundamiseks ja teabe jagamiseks; 
rõhutab, et meediaplatvormide langetatud otsustel, nt nende kasutajastandardite või 
soovitusalgoritmide puhul, on märkimisväärsed tagajärjed väljendusvabadusele, 
õigusele saada erapooletut teavet, meediavabadusele, pluralismile ja demokraatia 
teostamisele; kutsub komisjoni üles põhiõiguste ja sõnavabaduse austamiseks tagama 
platvormidele kaitsemeetmeid;

23. rõhutab, et liikmesriigid peavad tagama, et avalik-õiguslik meedia oleks vaba 
tsensuurist ja poliitilisest mõjust, sest selle kohus on olla pluralistlik ja avalikkust kursis 
hoida, peegeldades samal ajal kultuurilist ja poliitilist mitmekesisust; nõuab tungivalt, et 
liikmesriikide valitsused ei sekkuks toimetuse otsustesse;
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24. tuletab meelde nõukogu 2018. aasta järeldusi, mis käsitlevad Euroopa sisu tugevdamist 
digitaalmajanduses ja milles tunnistatakse nii meedia kui ka muude kultuuri- ja 
loomesektorite loodud sisu kui „Euroopa sotsiaalse ja majandusliku arengu olulise 
tugisamba“ tähtsust.
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