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Sissejuhatus

Meediavabadus ja massiteabevahendite mitmekesisus on demokraatia seisukohast üliolulised, 
arvestades nende tähtsat rolli arvamuste ja ideede vaba väljendamise tagamisel ning kodanike 
tõhusa osalemise toetamisel demokraatlikus protsessis.
Euroopa Parlament on näidanud jätkuvalt üles huvi massiteabevahendite mitmekesisuse 
kaitsmise ja edendamise vastu, mis on põhiõiguste harta artiklis 11 sätestatud teabe- ja 
sõnavabaduse keskse sambana, kuuludes demokraatia kaitsmise aluspõhimõtete alla. 

Eri allikatest pärit teabe rohkus ja kvaliteetse teabe laiaulatuslik kättesaadavus on avatud ja 
demokraatlikus ühiskonnas demokraatliku teabevahetuse eeltingimused. 

Euroopa kodanikel ei ole juurdepääsuõigust mitte ainult sõltumatule, objektiivsele ja 
erapooletule teabele, vaid ka suurele hulgale muule kvaliteetsele infosisule. 

Nagu komisjon oma töödokumendis1 rõhutab, ei saa massiteabevahendite mitmekesisuse 
mõistet piirata massiteabevahendite omandi koondumisega. Kõnealuse teema käsitlemisel 
tõstatub rida küsimusi, sealhulgas avalik-õigusliku ringhäälingu teenus, poliitiline võim, 
majanduslik konkurents, kultuuriline mitmekesisus, uue tehnoloogia ja läbipaistvuse ning 
ajakirjanike töötingimuste areng ELis.
Üks enim korduvaid küsimusi kõnealuse teema puhul on järgmine: milline peaks olema ELi 
roll massiteabevahendite mitmekesisuse tagamisel. Mitmekesisust käsitlevad arutelud viivad 
seega laiema küsimuseni Euroopa Liidu mudelist – mis tüüpi Euroopa ühiskonda me üritame 
üles ehitada, millistele väärtustele tuleks pühenduda ning millise pärandi me sooviksime jätta 
tulevastele põlvkondadele.

Käesolevas töödokumendis uuritakse kõnealuste küsimuste eri aspekte ning selle eesmärk on 
tuua esile massiteabevahendite mitmekesisuse kaitsmisel esinevad takistused. 

ELi pädevus massiteabevahendite mitmekesisuse valdkonnas

ELi tegutsemispädevus massiteabevahendite mitmekesisuse valdkonnas piirdub 
konkurentsiõigusega. Samas ei ulatu enamikus uutes ELi liikmesriikides massiteabevahendite 
omandi vertikaalse ja horisontaalse koondumise suunas toimuva tegevuse rahaline maht 
tasemeni, mille puhul oleks võimalik kohaldada ELi konkurentsiõigust.
Massiteabevahendid ei ole mitte üksnes äri, vaid ka arvestatava mõjuga ideoloogiline ja 
poliitiline vahend. Seepärast on vaja teha ettepanek suurendada ELi ja rahvusvahelist osalust.
Kaaluda võiks massiteabevahendite vabaduse harta loomist ning püüelda selle üleeuroopalise 
ja isegi ülemaailmse vastuvõtmise ja ratifitseerimise poole. Massiteabevahendite 
mitmekesisuse tagamine nõuab stabiilsetel, usaldatavatel ja erapooletutel näitajatel põhinevat 
järelevalvesüsteemi.
Lisaks sellele tuleb leida viise, kuidas anda parandamist vajavate olukordade kohta edasi 
liikmesriikide ja ELi ametiasutuste sõnumeid, nagu näiteks eraldi sõltumatu 
massiteabevahendite ombudsmani ametikoha loomine, kellel on aruandekohustus vaid 
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avalikkuse ees.

Massiteabevahendite koondumine Euroopas

Uute infotehnoloogiate arengule vaatamata on televisioon endiselt Euroopa kodanike jaoks 
mõjukaim teabeallikas. Televaatajate käsutuses on sajad telekanalid. Uute formaatide (näiteks 
mobiiltelevisioon) arengu ja digitaalsüsteemile üleminekuga kaasnenud uute kanalite 
vaatamise võimalus on loonud lõpmatul hulgal võimalusi laiaulatusliku infosisu esitamiseks. 

Suurem olemasolevate kanalite arv ei ole aga kaasa toonud kvaliteedi paranemist. Selle 
asemel on kogu ELis toimunud märgatav langus infosisu, kõige märgatavamalt ja tõsisemalt 
uudiste edastamise kvaliteedis. Televisioon on kogu Euroopas muutumas vähem 
informatiivseks ja enam sensatsiooniliseks.

Massiteabevahendite omandi koondumine on põhjustanud infosisu kvaliteedi halvenemise. 
Praegune teleprogrammide kvaliteedi langus on kõige märgatavam liikmesriikides, kus 
massiteabevahendite omandi koondumine on suurem.
Kõige võimsamad meediakorporatsioonid saavad kasutada oma ärimudelite mastaapsust, et 
võimalikud uued sisenejad kõrvale tõrjuda. Uutel ja kvaliteetsetel teenuseosutajatel on raske 
võistelda teistelt turgudelt, teistest kanalitest või suure äriühingu arhiivist odavalt 
korduvkasutusse lastava infosisuga.
Seega suurendab uute kanalite levik väikese arvu ühingute võimu, keda huvitab ainuüksi 
kasumi suurendamine.
Käesoleval ajal erineb olukord liikmesriigiti märkimisväärselt.

Sellistes riikides nagu Itaalia, Saksamaa, Madalmaad ja Rootsi on massiteabevahendite 
koondumine väga suur. Eriti silmatorkav on olukord Itaalias, kus meediaturg on kahe 
meediaettevõtte, RAI ja Mediaseti käes, kes jagavad turgu ligikaudu samadel tingimustel.
Teiselt poolt on mõnes riigis, näiteks Ühendkuningriigis, omandi koondumine väiksem. 
Ühendkuningriik on kehtestanud avalik-õiguslikule ringhäälingule kohustuse osutada 
nõuetekohaselt tasakaalustatud teenust, mis peab sisaldama suurt hulka teemasid ning vastama 
eri vanuse ja taustaga inimeste maitsele ning vajadustele.
Uute liikmesriikide meediaturgudel toimuvad arengud on tõsiselt murettekitavad. Mõnda riiki, 
nagu Ungarit või Eestit, iseloomustab välismaise omandi suur osakaal televisioonisektoris. 
Peale selle ei ole massiteabevahendite omandiline kuuluvus kodanike ja tarbijate jaoks 
piisavalt läbipaistev. 
Kõnealune kasvav suundumus hakkab ilma õigusliku reguleerimiseta ohustama pluralismi, 
demokraatiat ja kultuurilist mitmekesisust ELis.

Uute tehnoloogiate ja digitaalsüsteemile ülemineku mõju massiteabevahenditele 

Halvasti juhitud digitaliseerimine võib juhtivatele äri alal tegutsevatele ettevõtetele anda 
võimaluse häirida pluralismi ja mitmekesisust veelgi ning tõrjuda kõrvale avalik-õigusliku 
ringhäälingu pakutava kvaliteetse infosisu. 
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Meediakanalite ja -platvormide arvu suurenemine ei tähenda, et see tingimata edendaks 
massiteabevahendite mitmekesisust ja parandaks infosisu kvaliteeti. Peamine oht seisneb 
ühesuguse vormi ja sisu ning võimalikult suure kasumi teenimiseks kavandatud 
kommertskanalite ülekülluses.

Uusi audiovisuaalseid tehnoloogiaid tuleks ennekõike kasutada massiteabevahendite 
mitmekesisuse tagamiseks ja kvaliteetprogrammide pakkumiseks järjest suuremale arvule 
kodanikele.
EL ja selle liikmesriigid peavad arvesse võtma sotsiaalseid, kultuurilisi ja poliitilisi tegureid, 
et kaitsta massiteabevahendite mitmekesisust ning edendada kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust. 

Avalik-õigusliku ringhäälingu ja ühenduse massiteabeahendite roll

Et teha ruumi kvaliteetse ja mitmekülgse televisiooniteenuse tootmisele ja levitamisele, peaks 
avalik-õiguslikul ringhäälingul olema võimalik kasutada palju ressursse ja vahendeid, et 
tagada talle tõeline sõltumatus poliitilisest survest ja turujõududest. 

Ometi on tänapäeval avalik-õiguslik ringhääling ebaõiglaselt ja mõtlematult sunnitud turuosa 
pärast konkureerima kommertskanalitega, kellel on tavaliselt publiku ees vähe kohustusi või 
puuduvad need üldse. 
Kommertskanalitega võistlemiseks on avalik-õiguslikud kanalid asjatult pidanud oma infosisu 
kohandama, alandades selle taset. Paljudes liikmesriikides on olukord muutunud kriitiliseks. 
Näiteks Poolas ja Ungaris on avalik-õigusliku teenuse osakaal televisiooniturul aastatel 1997–
2003 langenud 80%lt 20%le. 

Seetõttu on ülioluline leida paremaid ja tõhusamaid viise massiteabevahendite õiguslikuks 
reguleerimiseks ning eraldada piisavalt vahendeid kvaliteetse avalik-õigusliku televisiooni 
edendamiseks ja tagamiseks, mis suudaksid tasakaalustada kommertskanalite ülemvõimu ning 
muuta kvaliteetprogrammid laialdaselt kättesaadavaks. 

Avaliku ja erasektori vahelisel konkurentsil on olnud vastupidine mõju sellele, mida pakub 
konventsionaalne liberaalne teooria. Selline konkurents ei ole kaasa toonud avalik-õiguslike 
ringhäälinguteenuste kvaliteedi paranemist. Praegune enamikus liikmesriikides toimuv 
arengusuundumus näitab liikumist mitmekesisuse puudumise või tõsise ebapiisavuse, infosisu 
kommertslikuks muutumise, triviaalsuse, väärteabe edastamise, sensatsioonilisuse ning odava 
ja ühetaolise meelelahutuse suunas. 

Seepärast on oluline tugevdada avalik-õiguslike teenuste rolli kui sammast, mille abil säilitada 
massiteabevahendite mitmekesisus, demokraatlik dialoog ja kõikide kodanike juurdepääs 
kvaliteetsele infosisule, tagades neile sõltumatuse ja autonoomia koos piisava rahastamisega. 
Avalik-õiguslik ringhääling peaks saavutama parema ja nähtavama koha ELi meediamaastikul 
mitte turuosa ja reklaamitulude pärast konkureerimise kaudu, vaid pakkudes laias valikus 
originaaltoodangut ja -programme, mida eraõiguslik ringhääling tavaliselt ei paku. Avalik-
õiguslik ringhääling peaks aitama kaasa pluralismi, uuenduste ja infosisu mitmekesisuse 
arendamisele, mida iseloomustavad kõrged eetika- ja kvaliteedistandardid ning erapooletud ja 
sõltumatud uudised, teave ja kommentaarid.
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Ühenduse massiteabevahendeid, nagu üldkättesaadavad meediakanalid, ajalehed ja muu 
infosisu, mida avaldavad näiteks üliõpilased ülikoolide ajalehtedes ja raadios, tuleks käsitleda 
osana avalikest teenustest ning neid tuleks vajaduse korral avalikkuse poolt toetada. 
Samal ajal tuleb leida rahuldav vastus reklaami käsitlevale küsimusele sellistes kanalites. 
Ühelt poolt võiks kohalike teenuste ja ettevõtete kohta avaldatavaid reklaame vaadelda 
avaliku teenusena. Abikõlblike ettevõtete kommertsteadaannete toetusmäärasid tuleks 
seepärast aktsepteerida. Teiselt poolt tuleks hoolitseda selle eest, et ei ohustataks kutselise 
ajakirjanduse reklaamitulusid.

Kasutajate loodud infosisu kasutamine

Eelkõige massimeediaturu toodete tarbija lõbustamisele suunatud väljaanded kasutavad järjest 
enam infosisu, mida loovad nende lugejad ja vaatajad. Mobiiltelefonidega tehtud videod ja 
fotod, puhkuse- ja tõsielulood ning -naljad on mõned näited tavapubliku loodud infosisust, 
mida kasumipõhised meediakanalid avaldavad. Tarbijad saavad oma infosisu eest parimal 
juhul sümboolse tasu, mõnikord peaauhinna või mitu väiksemat auhinda tarbijaloterii kujul. 

Selline infosisu tõrjub kõrvale professionaalse infosisu, tehes seda elukutseliste 
meediatöötajate elatise ja infosisu ajakirjandusliku taseme arvelt. Kõnealuste 
arengusuundumuste vastased meetmed võiksid hõlmata institutsionaliseeritud tariife 
kasutajate loodud infosisu kompenseerimiseks. 

Kasutajate loodud infosisu loob samuti nii avaliku elu tegelaste kui ka eraisikute pideva 
jälgimise ning nende eraellu sissetungimise ohu. Tuleks korraldada arutelu eetika- ja 
õiguskoodeksi kohaldamise võimalikkuse üle sellise infosisu suhtes. 

Isiklikud üllitised – veebipäevikud ehk blogid ja foorumid

Veebipäevikute pidamine kogub populaarsust nii tavapubliku kui ka elukutseliste 
meediatöötajate hulgas. Mitmel korral on need märkimisväärselt mõjutanud ettevõtete ja 
meediakanalite juhtkonna otsuseid – või isegi suhtumist neisse endisse1.
Paljud elukutselised ajakirjanikud peavad blogisid oma tööandja koduleheküljel, teised teevad 
seda veebipäevikute pidamisele pühendunud lehekülgedel. Elukutseliste meediatöötajate 
isiklike veebipäevikute õiguslik staatus on selguseta, tekitades ebakindlust seoses teabeallika 
kaitse, eetikakoodeksi rakendamise ning kohtuprotsessi korral usaldusväärsuse tagamisega. 
Samad küsimused kehtivad teatud määral ka poliitikute / avaliku elu tegelaste ja eraisikute 
veebipäevikute suhtes.
Lisaks sellele tekitab elukutseliste meediatöötajate poolne laiaulatuslik veebipäevikute 
pidamine küsimusi seoses infosisu pluralismiga nende põhitöökohal.

Meediaalane asjatundlikkus

                                               
1 Vt Whole Foods’i tegevjuhi John Mackey (USA) ja teiste blogisid ning foorumipostitusi.
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Võib väita, et lõppude lõpuks on vaatajad piisavalt vastutustundlikud, et ennast kontrollida ja 
valida, mida nad soovivad vaadata, ning et puudub igasugune õigusliku reguleerimise vajadus 
kaitsta massiteabevahendite mitmekesisust. See oleks nii, kui vaatajad oleksid meedia alal 
asjatundjad. Kahjuks ei ole see aga kaugeltki nii. 

Teave on tänapäeval eelkõige visuaalne. Kõik meediasõnumid pannakse kokku, kasutades 
selleks loomekeelt, millel on omad reeglid, mille abil edendatakse kindlaid väärtusi ja 
seisukohti, ning mis on sageli mõeldud kasu ja/või tulu saamiseks.
Meediaalane asjatundlikkus oleks hea vahend massiteabevahendite mitmekesisuse kaitsmisel, 
sest vaatajad on suutelised iseseisvalt hindama nendele kättesaadavate programmide ja teabe 
infosisu. 

Selles suhtes tuleks ELi kodanikke julgustada arendama infosisu ja teabe analüüsimise oskust, 
mis võimaldaks neil loominguliselt ja kriitiliselt kaasa mõelda. 

Ajakirjanike töötingimused kogu Euroopas

Paljude ajakirjanike töötingimused ELis on ebakindlad. Lühiajaliste töölepingute kasutamine 
on suurenemas, eriti olukorras, kus massiteabevahendite omanikud asuvad ühes riigis, nende 
töötajad aga teistes riikides. Selline olukord ei loo ajakirjanike sõltumatust, eetikat ja 
professionaalsust edendavat õhkkonda. 


	699878et.doc

