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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa teabevahetuspoliitikat käsitleva valge raamatu kohta
(2006/2087(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist “Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta” 
(KOM(2006)0035);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu II osa;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 195;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 211;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308;

– võttes arvesse põhiõiguste harta artikleid 11, 41, 42 ja 44;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) 
nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele;

– võttes arvesse komisjoni teatist “Euroopa Liidu alase teabevahetuse parandamist käsitlev 
komisjoni tegevuskava” (SEK(2005)0985);

– võttes arvesse komisjoni teatist “Komisjoni panus järelemõtlemisperioodiks ja 
kauemakski: demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava” (KOM(2005)0494);

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2002. aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni teatist uue 
koostööraamistiku kohta seoses Euroopa Liidu teabe- ja kommunikatsioonipoliitika 
meetmetega1;

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2003. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia kohta2;

– võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

A. arvestades, et teabevahetus on osalusdemokraatia oluline element;

B. arvestades, et seetõttu on ELi demokraatlike elementide tugevus seotud teabevahetuse 

  
1 ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 406.
2 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 591.
3 ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 403.
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struktuuridega Euroopa tasandil, mis seovad institutsioonid kodanikega;

C. arvestades, et Euroopa valimiste ja rahvahääletuste kogemus on näidanud, et 
tõenäolisemalt osalesid need, kes olid ELi küsimustest teadlikud ja huvitatud, samas kui 
need, kellel polnud teavet, tõenäolisemalt ei osalenud;

D. arvestades, et praegu ei ole olemas Euroopa avalikkust, kuid on väga elavad liikmesriikide 
avalikud arutelud; need liikmesriikide avalikud arutelud erinevad suuresti selle poolest, 
kui suures ulatuses arutatakse Euroopa küsimusi, ning sisu poolest;

E. arvestades, et oleks oluline edusamm, kui liikmesriikide avalikel aruteludel oleksid 
Euroopa küsimused silmapaistvamad;

F. arvestades, et Euroopa avaliku arutelu loomisel oleks esimeseks sammuks ületada 
liikmesriikide avalike arutelude eraldatus Euroopa suhtlustegevuse kaudu; arvestades, et 
see on tihedalt seotud üleeuroopaliste või vähemalt riikidevaheliste meediastruktuuridega;

G. arvestades, et on olemas selged tõendid selle kohta, et kodanikud on Euroopa küsimuste 
teemal alainformeeritud, nagu kajastavad Eurobaromeetri paljude uuringute tulemused;

H. arvestades, et teabevahetus on samuti seotud läbipaistvuse, kodakondsuse ja jagatud 
väärtuste küsimusega;

I. arvestades, et 15.–16. juunil 2006 kokku tulnud Euroopa Ülemkogus toodi päevakorda 
tagasi põhiseadusreformi küsimus,

Teabevahetuspoliitika ja Euroopa avalik arutelu
1. mõistab vajadust parandada teabevahetust ELi ja tema kodanike vahel; seetõttu toetab 

püüet vaadata põhjalikult läbi see, kuidas on korraldatud suhtlemine kodanikega; rõhutab, 
et parem suhtlus ei korva ebapiisavaid poliitikavaldkondi, kuid see saab muuta 
tähendusrikkad poliitikavaldkonnad paremini mõistetavaks;

2. nõuab kindlalt, et komisjon toetaks Euroopa avaliku arutelu loomist, mis oleks esmalt 
struktureeritud riiklike, kohalike ja piirkondlike teabevahendite kaudu, ent pidades 
seejuures meeles riiklike kvaliteetpäevalehtede tähtsat rolli piisava leheruumi 
pühendamisel Euroopa asjadele;

3. märgib, et Euroopa teabevahetuspoliitika eesmärk ei tohiks olla riiklike avalike 
aruteludega konkureeriva teabevahetusalase arutelu loomine, vaid pigem riiklike arutelude 
tihe liitmine ELi tasandi aruteludega;

4. nõuab kindlalt, et komisjon võtaks teabevahetuspoliitika kavandamisel arvesse Euroopa 
Parlamendi 12. mai 2005. aasta resolutsioonis ELi teabe- ja kommunikatsioonistrateegia 
kohta sätestatud selgepiirilisi ettepanekuid;

Ühiste põhimõtete määratlemine
5. toetab mõtet luua kahepoolne suhtlus ELi ja selle kodanike vahele, kes suudavad ja 

tahavad kuulata lähemalt seda, mida kodanikud soovivad Euroopa kohta öelda; juhib 
siiski tähelepanu asjaolule, et kodanike kavatsus saada osaluse ja dialoogi juhtideks ei näi
olevat mõistlik, kuna mitte nemad ei peaks otsima teavet, vaid teave peaks otsima 
kodanikke;
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6. ei pea asjakohaseks, et Euroopa Parlament järgiks tegevusjuhendit, mis korraldab Euroopa 
Parlamendi suhtlemist ELi kodanikega;

7. nõuab kindlalt, et komisjon uuriks, kas on võimalik algatada tõelist ühenduse programmi 
Euroopa teabevahetuse kohta, mis põhineb EÜ asutamislepingu artiklil 308, et parandada 
olemasolevaid institutsioonidevahelise partnerluse viise selles valdkonnas; kinnitab, et kui 
komisjon tuleb välja vastava ettepanekuga, kaasatakse Euroopa Parlament täielikult 
programmi täpse sisu ja ulatuse määratlemisse ning piiritlemisse;

8. on seisukohal, et tuleks viidata tugevamalt põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtetele ja 
väärtustele, et määrata kindlaks Euroopa teabevahetuspoliitika reguleerimisala;

Kodanike rolli tugevdamine

9. tunneb heameelt komisjoni soovi üle tuua Euroopa kõikidele tasanditele, s.t tuua Euroopa 
küsimused riiklikule, piirkondlikule ja kohalikule tasandile sõnumi detsentraliseerimiseks; 
tunneb heameelt komisjoni tegevuskava üle ja ootab selle kiiret rakendamist;

10. peab piirkondi ja linnu Euroopa idee edendamise seisukohast kõige sobivamaks 
platvormiks kodanike seas ning nõuab Regioonide Komitee osalemist tulevase 
teabevahetuspoliitika rakendamisel;

11. toetab kavatsust tõhustada arutelusid Euroopa küsimuste üle liikmesriikide parlamentides;

12. rõhutab kodanikuhariduse tähtsust ELi integratsiooni puhul; arvab, et teatud arusaam 
Euroopast on ELiga eduka kahepoolse suhtlemise eeltingimus;

13. tunneb kahetsust, et on kärbitud selliste valdkondlike programmide toetust, millel on 
tugev mitmekordne mõju, nt Leonardo da Vinci, Socrates ja Erasmus, kuna need 
rõhutavad Euroopa mõõdet ja hõlbustavad riikidevaheliste võrgustike loomist;

14. on seisukohal, et kodanikeni jõudmiseks on oluline suhelda paremini ja näidata ELi 
igapäevaelu puudutavate otsuste tähtsust;

Massiteabevahendite ja uute tehnoloogiate kasutamine

15. rõhutab teabevahendite tähtsust vahendajate, arvamusekujundajate ning kodanikele 
sõnumite toojatena Euroopa avalikus arutelus, mille väljaarendamine on komisjoni 
eesmärk;

16. palub komisjoni määratleda võimalikult täpselt, millise rolli ta tahaks anda 
teabevahenditele, ning rõhutab vajadust leida retsept, mis kaasab riiklikud, piirkondlikud 
ja kohalikud teabevahendid tihedamalt teabevahetuspoliitikasse;

17. tunneb heameelt ELi uudisteagentuuri loomist käsitleva ettepaneku tagasivõtmise üle;

18. soovitab, et komisjon kasutaks laitmatult puhast ja lakoonilist keelt kodanike ja meediaga
suhtlemisel; on veendunud, et ELi erikeel pigem suurendab lõhet ELi institutsioonide ja 
kodanike vahel, kui sulgeb selle;

19. soovitab hakata korrapäraselt vahetama Euroopa teabevahetusalaseid küsimusi käsitlevaid 
seisukohti Euroopa institutsioonide ja teabevahendite vahel;



PE 376.333v01-00 6/8 PR\621413ET.doc
Freelance-tõlge

ET

20. peab komisjoni vastutust objektiivse, usaldusväärse ja erapooletu teabe esitamisel 
Euroopa poliitikavaldkondade kohta hästi informeeritud arutelu aluseks;

21. tunneb heameelt, et uute tehnoloogiate puhul on valge raamat kooskõlas Euroopa 
Parlamendi viimase raportiga ELi teabe- ja kommunikatsioonistrateegia kohta;

Euroopa avaliku arvamuse mõistmine

22. palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti läbiviidud konsultatsiooni hindamisest;

23. peab küsitavaks Euroopa avaliku arvamuse uuringute keskuse loomist lähemas tulevikus 
ning arvab, et enne sellise ülesande elluviimist tuleks kooskõlastatumalt kasutada juba 
kättesaadavaid andmeid ja vahendeid;

Koostöö

24. palub komisjonil koostada selgepiirilised ettepanekud teabevahetuspoliitika rakendamise 
ning selle õiguslike ja rahaliste mõjude kohta;

25. arvab, et tuleks analüüsida institutsioonidevahelise teaberühma tööd, et näha, kas on 
võimalik seda täiustada; arvab, et rühm peaks olema eelkõige poliitilise iseloomuga ja 
tegutsema tagajana ning tema liikmete arvu tuleks vähendada, et oleks võimalik tegutseda 
tõhusamalt; 

26. rõhutab vajadust kaasata rohkem üleeuroopalisi erakondi ELi küsimusi käsitlevasse 
dialoogi valijatega;

27. toetab ombudsmani rolli tugevdamist, tagades läbipaistvusele suurema usaldusväärsuse;

28. soovitab olemasolevate rahastamisprogrammide (nt „Elukestev õpe“, „Noored“, 
„Kodanikud Euroopale“, „Meedia“ ja „Kultuur“) kasutamist Euroopa integratsiooni 
parema teabevahetuse eesmärgil, tingimusel, et austatakse täielikult üksikute 
programmide eesmärke;

29. rõhutab, et edukaks suhtluseks on oluline liikmesriikide aktiivne toetus ning seetõttu 
kutsub liikmesriike üles otsima võimalusi ELi ühiste teabevahetusalaste jõupingutuste 
toetamiseks;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

2006. aasta veebruaris avaldas komisjon valge raamatu Euroopa teabevahetupoliitika kohta.
Teksti eesmärk oli anda vastulöök Prantsusmaa ja Hollandi referendumitel põhiseaduse 
lepingu tagasilükkamisest tulenevale mõjule ning peatada euroskeptitsismi üldine tõus.

Komisjon kirjeldab valges raamatus Euroopa uue teabevahetuspoliitika põhieesmärki, milleks 
on liidu ja tema kodanike vahelise lõhe ületamine. Käesolevas raportis esitab raportöör oma 
kommentaarid komisjoni valges raamatus esile toodud ettepanekute kohta.

1. Ühiste põhimõtete määratlemine

Komisjon on teinud ettepaneku koostada teabevahetuse tegevusjuhend, s.t ühiseeskirjad 
Euroopa institutsioonidele, liikmesriikide asutustele jt, millega luuakse alused, millele tuleb 
rajada teabevahetuspoliitikad. Raportööri arvates ei ole see kavatsus üksnes oma olemuselt 
ekslik, vaid ka ebasobiv sel määral, et see oleks tõelise õigusliku aluse halb asendaja. 
Tegelikult puudub Euroopa institutsioonidel just teabevahetusele pühendatud ühenduse 
aruannete õiguslik alus. Selle tulemusena ei kaitse komisjon end liiga tihti selle eest, et segab 
end oma vastutusalast väljapoole jäävasse valdkonda või isegi levitab propagandat. Parim 
võimalus selle lõksu vältimiseks ei ole siiski mitte teabevahetuspoliitika rajamine 
tegevusjuhendile, vaid liikmesriikide ühehäälse otsuse nõudmine Euroopa Ülemkogus, 
võimaldades sedakaudu vahendid asutamislepingu artikli 308 alusel õigusliku aluse 
tagamiseks täiel määral.

Lisaks sellele võiks ELi institutsioonide poolt järgitavate tegevuseeskirjade kehtestamine viia 
negatiivsete tagajärgedeni, vähendades sõltumatu ja vabatahtliku arvamuse reguleerimisala.
Seetõttu ei usu raportöör, et Euroopa Parlament peaks järgima juhendit, mis määraks kindlaks, 
kuidas ta peaks Euroopa kodanikega suhtlema.

2. Kodanike kaasamine

Eeldusel, et ELis puudub avalik arutelu, peavad institutsioonid kasutama vahendeid, mis 
võimaldavad võimalikult paljudel Euroopa kodanikel saada juurdepääs teabele. Kui liit 
soovib, et teda kuulda võetaks, peab ta viima Euroopa asjad riiklikule, piirkondlikule ja 
kohalikule tasandile. On siiski mõistlik vaadelda osaluse ja dialoogi põhialgatajatena 
kodanikke. Oleks mõttetu kuulata hoolikalt seda, mida kodanikel on öelda, kui nad on halvasti 
informeeritud. Enne, kui nende panus täidab oma otstarvet, peavad Euroopa institutsioonid 
leidma võimaluse edastada kogu teave, mida nad vajavad Euroopa projektis osalemiseks ja 
enda sellega sidumiseks. Kõigepealt peab olema teave, vastasel juhul ei ole võimalik 
arvamust avaldada. Või vähemalt mitte kasulikku arvamust. Seetõttu tuleb ELi teabe- ja 
kommunikatsioonipoliitikat reguleerida üldise põhimõtte abil: mitte kodanikud ei ole need, 
kes peaksid otsima teavet, vaid teave peab otsima kodanikke.
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3. Massiteabevahendite ja uute tehnoloogiate kasutamine

Valge raamat omistab liiga palju tähtsust mõttele, et dialoogi ja suhtlemist kodanikega saab 
kooskõlastada institutsioonide algatuste kaudu. Sellest tulenevalt toetub see rohkem uutele 
tehnoloogiatele kui tavapärasele massimeediale. Mõnikord tundub, et massiteabevahendite 
mõju ühiskonnale alahinnatakse.

Raportöör usub, et tuleks koostada esmatähtsate meetmete nimekiri, keskendudes näiteks 
ajakirjanike parematele töötingimustele Euroopa institutsioonides, infotehnoloogide 
koolitusele, parematele otsesuhtluse meetoditele jne.

4. Euroopa avaliku arvamuse mõistmine

Komisjon teeb ettepaneku luua riiklike arvamusuuringute ekspertide võrgustik, et aidata kaasa 
hea tava vahetamisele ja arendada koostoimet. Raportöör usub siiski, et parem oleks kasutada 
olemasolevaid vahendeid kooskõlastatumalt, et saada maksimaalset kasu. Teavet ja head tava 
saab vahetada ka ilma uut Euroopa avaliku arvamuse uuringute keskust loomata. Tõepoolest 
oleks uuringute keskuse loomine küsitav tegevus lähemas tulevikus, kuna juba kogutud 
andmeid tuleks hakata täielikult arvestama enne seda liiki ettevõtmise alustamist.

5. Koostöö

On oluline, et liikmesriigid kaasataks ELi teabe- ja kommunikatsioonipoliitikasse. Ilma 
nendeta oleks peaaegu võimatu üheainsagi sõnumi läbipääsemine. Tähelepanu tuleb pöörata 
suuremal määral sellele, mis on öeldud, et tagada sõnumite kooskõla kodanikega, käsitledes 
nende erinevaid probleeme. Me peame saavutama edu selle selgitamisel, mida Euroopa saab 
viimase kui ühe kodaniku jaoks ära teha. Me peame leidma viisi, et meie panus puudutaks 
kindlamalt teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
Huvirühmad, nt erakonnad, peavad suutma koondada kodanikke, toetamaks Euroopa 
poliitikat, ja neil peab vastavalt olema oluline roll.

Raportöör on veendunud, et Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu peaksid tugevdama 
oma kolmepoolset dialoogi ja sel eesmärgil oma tegevusi rohkem kooskõlastama.

Ainus foorum, mis komisjoni ja Euroopa Parlamendi teabe- ja kommunikatsioonitalitustel on 
oma arvamuste avaldamiseks, on institutsioonidevaheline teaberühm. Selle põhiülesanne on 
seada programmi PRINCE prioriteedid. Nimetatud programmiga hõlmamata algatusi 
käsitatakse erimeetmetena ning jätkatakse kas komisjoni või Euroopa Parlamendi õhutusel, 
nagu olukord nõuab. Raportöör usub, et programm PRINCE peaks hõlmama rohkem 
esmatähtsaid valdkondi ning iga institutsioon peaks võtma erimeetmed üksnes vajaduse 
korral. Institutsioonidevaheline rühm peaks lisaks olema peamiselt poliitilise iseloomuga, 
ning selle liikmete arv vähenes, et tegevus oleks tõhusam.


