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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on veendunud, et pluralistlik meediasüsteem on põhieeldus demokraatliku, euroopaliku 
ühiskonnamudeli edasikestmiseks;

2. nendib, et Euroopa meediamaastik on allutatud jätkuvale lähenemisele nii meediakanalite 
kui ka turgude osas;

3. rõhutab, et meediaomandi koondumine loob keskkonna, kus soodustatakse reklaamituru 
monopoliseerimist, takistatakse uute osalejate turule sisenemist ning muudetakse 
meediakanalite sisu ühetaoliseks;

4. täheldab, et meediasüsteemi arengut suunab üha rohkem kasumile orienteeritus ning 
seetõttu ei kaitsta piisaval määral ühiskondlikke, poliitilisi või majanduslikke protsesse 
ega ajakirjanike kutsealase tegevusjuhendi põhimõtteid; on seetõttu seisukohal, et 
konkurentsiõigus ja meediaõigus peavad olema omavahel seotud, et tagada ligipääs, 
konkurents ja kvaliteet, ning vältida huvide konflikte meediaomandi koondumise ja 
poliitilise võimu vahel, mis kahjustavad vaba konkurentsi, võrdset mänguruumi ja 
pluralismi;

5. nõuab seetõttu tasakaalu tagamist avalik-õiguslike ja eraringhäälingute vahel neis 
liikmesriikides, kus avalik-õiguslik ringhääling käesoleval ajal eksisteerib, ning 
konkurentsi- ja meediaõiguse omavahelise sidumise tagamist, et tugevdada pluralismi 
meedias; rõhutab, et ka avalik-õiguslikku ringhäälingut suunab üha enam kasumile 
orienteeritus, mis tekitab sageli küsimusi riiklike vahendite otstarbeka kasutamise kohta;

6. on seisukohal, et ametivõimude peamine eesmärk peaks olema selliste tingimuste 
loomine, mis tagavad meedia (sealhulgas avalik-õiguslike meediakanalite) kõrge 
kvaliteedi, kindlustavad meedia mitmekesisuse ja garanteerivad ajakirjanike täieliku 
sõltumatuse;

7. nõuab meetmeid Euroopa meediakontsernide konkurentsivõime parandamiseks, et 
märkimisväärselt toetada majanduskasvu, muu hulgas ka kodanike teadlikkuse ja 
teadmiste suurendamise kaudu majandus- ja finantsküsimuste teemal;

8. rõhutab kolmandatest riikidest pärit meediainvestorite kasvavat mõju Euroopa Liidus, eriti 
uutes liikmesriikides;

9. nõuab konkurentsiõiguse sätete järjepidevat kohaldamist Euroopa ja liikmesriigi tasandil, 
et tagada kõrge konkurents ja uute konkurentide turule tulek;

10. on seisukohal, et Euroopa konkurentsiõigus on aidanud piirata meediaomandi 
koondumist; rõhutab siiski iseseisva, liikmesriigi teostatava meediakontrolli tähtsust ning 
nõuab seetõttu tungivalt, et meedia riiklikul tasandil reguleerimine oleks tulemuslik, selge, 
läbipaistev ja heal tasemel;
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11. kiidab heaks komisjoni kava töötada välja konkreetsed näitajad, et mõõta 
meediapluralismi Euroopa Liidus;

12. nõuab lisaks meediapluralismile ka muude näitajate väljatöötamist, mida saaks kasutada 
kriteeriumitena meedia analüüsimisel, näiteks demokraatlikku, õigusriiklikku, inim- ja 
vähemusõiguslikku suunitlust ja ajakirjanike kutsealast tegevusjuhendit;

13. on arvamusel, et meediaomandi koondumist käsitlevad eeskirjad peaksid lisaks omandile 
ja meediasisu tootmisele hõlmama ka (elektroonilisi) kanaleid ja mehhanisme Internetile 
ligipääsuks ja selle sisu levitamiseks, näiteks otsingumootoreid.
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