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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

massiteabevahendite koondumise ja mitmekesisuse kohta Euroopa Liidus
(2007/2253(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11;

– võttes arvesse komisjoni töödokumenti massiteabevahendite mitmekesisuse kohta 
Euroopa Liidu liikmesriikides (SEK(2007)0032);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiivi 
2007/65/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ 
teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide 
koordineerimise kohta1;

– võttes arvesse oma 20. novembri 2002. aasta resolutsiooni massiteabevahendite 
koondumise kohta2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Liit on kinnitanud oma pühendumust massiteabevahendite 
mitmekesisuse kaitsmisele ja edendamisele, mis on põhiõiguste harta artiklis 11 sätestatud 
teabe- ja sõnavabaduse keskse sambana ja kuulub demokraatia kaitsmise aluspõhimõtete 
hulka;

B. arvestades, et massiteabevahendite mitmekesisuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii 
omanike (välist) kui ka sisu (sisemist) mitmekesisust;

C. arvestades, et omandi piiramatu koondumine võib ohustada nii massiteabevahendite kui 
ka kultuurilist mitmekesisust ning et teatud turgudel läheneb see piirile, kus mitmekesisus 
ei ole enam vaba turu konkurentsiga automaatselt tagatud;

D. arvestades, et Euroopa aluslepingutega on tagatud ettevõtete asutamise ja omamise õigus;

E. arvestades, et uued tehnoloogiad ning kommunikatsiooni- ja teabeteenused peaksid 
suurendama massiteabevahendite ja kultuurilist mitmekesisust;

F. arvestades, et kuigi meediaettevõtjate peamine mure võib olla majanduslik kasu, jäävad 
massiteabevahendid endiselt arvestatava mõjuga ideoloogiliseks ja poliitiliseks tööriistaks, 
mida ei tuleks käsitleda pelgalt majanduslikust aspektist;

                                               
1 ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.
2 ELT C 025, 29.1.2004, lk 205.
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G. arvestades, et 2004. ja 2007. aastal ühinenud liikmesriikide turgudel on suured 
meediaettevõtjad saavutanud märkimisväärse ja sageli domineeriva positsiooni;

H. arvestades, et ehkki uutes liikmesriikides on rahvusvaheliste meediaettevõtjate panused 
tehnilisse varustusse ja käibekapitali olnud määrava tähtsusega meediamaastiku 
taaselustamisel, on investeeringud inimkapitali jäänud meediatöötajate töötingimuste ja 
töö kvaliteedi parandamiseks vajalikust tasemest madalamale;

I. arvestades, et ELi pädevus massiteabevahendite mitmekesisuse valdkonnas piirdub 
konkurentsiõigusega ning massiteabevahendite omandi vertikaalsele ja horisontaalsele 
koondumisele suunatud tegevuse rahaline maht kõige uuemates ELi liikmesriikides ei 
küüni ELi konkurentsiõiguse kohaldamise läveni;

J. arvestades, et massiteabevahendite tarbijatel peaks olema juurdepääs mitmekülgsele sisule 
alates kvaliteetajakirjandusest kuni kerge meelelahutuseni;

K. arvestades, et ehkki meediasisu loojad püüavad toota nii kvaliteetset sisu kui antud 
tingimustes võimalik, ei ole need tingimused kõikides liikmesriikides ühtlaselt 
rahuldavad;

L. arvestades, et üha enam ajakirjanikke töötab ebakindlates tingimustes ja neil puuduvad 
normaalsel tööturul tavapärased sotsiaalsed tagatised, ning taolised tingimused esinevad 
suurema tõenäosusega uutes liikmesriikides;

M. arvestades, et kommertskanalid kasutavad üha enam nominaaltasu alusel kasutajate 
loodud infosisu, eriti audiovisuaalset infosisu, mis tõstatab küsimuse ebaausast 
konkurentsist meediatöötajate vahel;

N. arvestades, et kasutajate loodud infosisu suurenev kasutamine ja kasvav sõltuvus sellest 
võib kodanike ja avaliku elu tegelaste privaatsust negatiivselt mõjutada, luues tingimused 
alaliseks jälgimiseks;

O. arvestades, et veebipäevikud on üha tavapärasem eneseväljendusvahend nii 
meediatöötajate kui ka eraisikute jaoks, kuid nende autorite ja avaldajate staatust, 
sealhulgas õiguslikku staatust ei ole määratletud ega veebipäevikute lugejatele selgitatud, 
mis põhjustab ebakindlust seoses sõltumatuse, usaldusväärsuse, teabeallikate kaitse, 
eetikakoodeksite rakendamise ja vastutusega kohtuprotsessi korral;

P. arvestades, et liikmesriikidel on hulgaliselt võimalusi avalik-õigusliku meedia teenuste ja 
selle rahastamise tõlgendamiseks ning kommertskanalid on väljendanud muret ebaõiglase 
konkurentsi pärast;

Q. arvestades, et avalik-õiguslik meedia turulolek on märgatav ainult audiovisuaal- ja 
mittelineaarsetes valdkondades ning sageli kannatab ELi liikmesriikide avalik-õiguslik 
meedia nii ebapiisava rahastamise kui ka poliitilise surve all;

R. arvestades, et teatud turgudel on avalik-õiguslik meedia domineeriv nii kvaliteedi kui ka 
turuosa poolest;



PR\712320ET.doc 5/8 PE402.864v01-00

ET

S. arvestades, et ehkki avalik-õiguslikul meedial on oma missiooni täitmiseks vaja teatud 
stabiilset turuosa, ei tohiks turuosa näol olla tegemist omaette eesmärgiga;

T. arvestades, et viimase kümnendi jooksul on tekkinud uued meediakanalid ning et 
Interneti-väljaannete reklaamitulude üha suurenev osakaal valmistab muret trükimeedia 
väljaannetele;

U. arvestades, et uuel meediamaastikul domineerivad kogenud avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud teenusepakkujad; 

V. arvestades, et hiljuti on suuremat kõlapinda pälvinud juhtumid, kus sõnavabaduse 
põhimõte on vastuolus usuliste jm veendumuste austamisega;

W. arvestades, et Euroopa Liidu kodanike meediaalane asjatundlikkus on soovitust madalam 
ning teadlikkus meediaalase asjatundlikkuse vajadusest on madalal tasemel,

1. palub tungivalt komisjonil ja liikmesriikidel tagada massiteabevahendite mitmekesisus 
ning kõikidele ELi kodanikele juurdepääs vabale ja mitmekülgsele meediale kõikides 
liikmesriikides, samuti teha vajaduse korral soovitusi olukorra parandamiseks;

2. soovitab sellega seoses luua liikmesriikides sõltumatud meedia ombudsmani ametikohad;

3. tunneb heameelt, et on tehtud jõupingutusi meediavabaduse harta loomiseks ja selle 
üleeuroopalise tunnustamise eest võitlemiseks;

4. rõhutab vajadust luua massiteabevahendite mitmekesisuse järelevalve- ja 
rakendussüsteemid, mis tugineksid usaldusväärsetele ja sõltumatutele näitajatele;

5. nõustub, et massiteabevahendite mitmekesisust tuleks mõõta iga üksiku liikmesriigi 
tasandil;

6. rõhutab, et EL ja liikmesriikide ametiasutused peavad kindlustama asjakohaste ja 
konkreetsete õiguslike ja sotsiaalsete tagatiste abil ajakirjanike ja toimetuste sõltumatuse 
ning selle, et massiteabevahendite omanikud järgiksid parimaid tavasid kõikidel turgudel, 
kus nad tegutsevad;

7. teeb ettepaneku kehtestada kasutajate loodud infosisu kaubanduslikule väärtusele vastavad 
tasud, samuti eetikakoodeksid ja tingimused kasutajate loodud infosisu kasutamiseks 
kommertskanalites;

8. tunneb heameelt uue meedia poolt meediamaastikule toodud dünaamika ja mitmekesisuse 
üle ning julgustab uute kanalite, nagu näiteks mobiil-TV, vastutustundlikku kasutamist;

9. soovitab selgitada veebipäevikute õiguslikku või muud staatust ning julgustab nende 
vabatahtlikku märgistamist vastavalt nende autorite ja avaldajate erialastele ja 
majanduslikele kohustustele ja huvidele;

10. soovitab lisada meediaalane asjatundlikkus üheksa peamise pädevusvaldkonna hulka ja 
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toetab meediaalase asjatundlikkuse põhiõppekava arendamist Euroopa tasandil;

11. toetab meediaväljaannete omanike avalikustamist, et aidata mõista väljaandja eesmärke ja 
tausta;

12. soovitab liikmesriikidel tagada, et ELi konkurentsiõiguse rakendamine 
massiteabevahenditele ning Interneti- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektorile 
lihtsustaks ja edendaks massiteabevahendite mitmekesisust, ning võtta sobivad meetmed 
seal, kus omandi koondumine mõjutab negatiivselt massiteabevahendite mitmekesisust;

13. soovitab, et riigiabi käsitlevaid määrusi rakendataks sellisel viisil, mis võimaldaks avalik-
õiguslikul meedial täita dünaamilises keskkonnas oma funktsiooni, vältides 
meediamaastikku kahjustavat ebaõiglast konkurentsi;

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

2004. aasta algusega võrreldes on ELi liikmete arv peaaegu kahekordistunud. Üks peamisi 
laienemisjärgseid väljakutseid on tagada demokraatia ja põhivabaduste kaitsmise standardite 
lähendamine kõige kõrgema võimaliku tasemeni.

Selles kontekstis tervitatakse raportis kõiki algatusi, mille eesmärk on kindlustada 
demokraatiat, ning juhitakse tähelepanu sellele, et massiteabevahendite näol on endiselt 
tegemist mõjusa poliitilise vahendiga, mida ei tohiks käsitleda üksnes majanduslikust 
vaatevinklist.

Raportis tunnustatakse Euroopa Komisjoni otsust usaldada massiteabevahendite 
mitmekesisuse usaldusväärsete ja sõltumatute näitajate määratlemine kolmest Euroopa 
ülikoolist koosnevale konsortsiumile. Lisaks rõhutatakse raportis vajadust luua nendel 
näitajatel põhinevad järelevalve- ja rakendussüsteemid. Osana vajalikest süsteemidest nähakse 
meedia ombudsmane.
Samuti tunnustatakse raportis väljaandjate ja ajakirjanike esindajate jätkuvaid ponnistusi 
meediavabaduse harta loomiseks. Ühtlasi rõhutatakse vajadust ajakirjanike ja toimetajate 
sotsiaalsete ja õiguslike tagatiste järele. 

Raportis pooldatakse ka seda, et rahvusvahelised ettevõtjad kinnitaksid toimetuste ja 
ajakirjanike vabaduse parimad tavad igas riigis, kus nad tegutsevad.  Muu hulgas 
väljendatakse muret 2004. ja 2007. aastal ELiga ühinenud liikmesriikides kehtivate 
madalamate standardite pärast.

Uute tehnoloogiate areng ja levik on tinginud uute meediakanalite ja uut tüüpi infosisu 
tekkimise. Uue meedia teke on meediamaastikule toonud rohkem dünaamikat ja 
mitmekesisust ning raportis soositakse uute kanalite vastutustundlikku kasutamist. 
Seoses kirjeldatuga juhitakse tähelepanu sellele, et veebipäevikute autorite ja avaldajate
määratlemata ja selgitamata staatus põhjustab ebakindlust seoses sõltumatuse, 
usaldusväärsuse, teabeallikate kaitse, eetikakoodeksite rakendamise ja vastutusega 
kohtuprotsessi korral. 
Raportis soovitatakse selgitada veebipäevikute eri kategooria autorite ja avaldajate õiguslikku 
staatust ja avaldada nende huvid ning veebipäevikud vabatahtlikult märgistada.
Raportis märgitakse kommertskanalites kasutajate loodud infosisu üha levinumat tasustamist 
nominaaltasuga, samuti sellest tingitud privaatsust ja konkurentsi käsitlevate küsimuste 
tekkimist. Meediatöötajate hulka mittekuuluvaid isikuid soovitatakse tasustada vastavalt 
nende loodud kaubanduslikule väärtusele, kasutades kodanike ja avaliku elu tegelaste 
privaatsuse kaitsmiseks eetikakoodekseid.

Raportis märgitakse trükiväljaannete väljakutseid seoses reklaamitulude kandumisega 
Interneti-väljaannetele, kuid rõhutatakse, et uuel kommertsmeediamaastikul domineerivad 
kogenud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud meediakanalid. Ühtlasi võetakse seisukoht, et 
meediaomandi koondumine läheneb tasemele, kus massiteabevahendite mitmekesisus ei ole 
vaba turu jõududega tagatud, seda eriti uutes liikmesriikides.
Raportis nenditakse, et avalik-õiguslik meedia vajab oma missiooni täitmiseks piisavat ja 
stabiilset turuosa, kuid palutakse samas vältida ebaõiglast konkurentsi ja keskendumist üksnes 
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turuosa suurendamisele. Samuti rõhutatakse, et ehkki teatud turgudel on avalik-õiguslikul 
meedial juhtiv turuosa, kannatab see enamasti ebapiisava rahastamise ja poliitilise surve all.

Raportis tunnistatakse ka vajadust suurendada meediaalast asjatundlikkust ELis, soovitatakse 
lisada meediaalane asjatundlikkus üheksa peamise pädevusvaldkonna hulka ning toetatakse 
meediaalase asjatundlikkuse põhiõppekava arendamist Euroopa tasandil.
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