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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa alternatiivsete meediakanalite toetusmeetmed, et tagada pluralistlikku 
meediakeskkonda ja kultuurilist mitmekesisust
(2008/2011(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 150 ja 151;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja 
vastastikuse sidumise kohta (juurdepääsu käsitlev direktiiv)2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta 
(loadirektiiv)3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 
2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude 
ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv)4;

– 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 kohta;5

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust 676/2002/EÜ
Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit 
käsitlev otsus)6;

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut Euroopa teabevahetuspoliitika kohta 
(KOM(2006)0035);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Sotsiaal- ja 
Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Meediapädevus digitaalkeskkonnas –
Euroopa lähenemisviis” (KOM(2007)0833);

                                               
1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.
2 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 7.
3 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 21.
4 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.
5 ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.
6 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni töödokumenti „Meediakanalite paljusus Euroopa Liidu 
liikmesriikides” (SEK(2007)0032);

– võttes arvesse oma resolutsiooni sõna- ja infovabaduse rikkumise riskide kohta ELis ja 
eriti Itaalias (põhiõiguste harta artikli 11 lõige 2)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellitud uurimust „Ühenduse meedia olukord Euroopa 
Liidus ”;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust Media/Rec(2007)2 
liikmesriikidele meediakanalite paljususe ja meediasisu mitmekesisuse kohta;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee deklaratsiooni (Decl-31.01.2007E) 
meedia rolli kaitsmise kohta demokraatias meedia koondumise kontekstis;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

A. arvestades, et kogukonna meediakanalite puhul on tegemist 
mittetulundusorganisatsioonidega, millel on aruandekohustus teenindatava kogukonna 
ees;

B. arvestades, et mittetulunduslik tähendab, et kõnealuse meedia esmane eesmärk on 
tegutseda avalikes ja erahuvides ilma majanduslikku või rahalist kasu saamata;

C. arvestades, et aruandekohustus kogukonna ees tähendab, et kogukonna meediakanalid 
peavad teavitama kogukonda oma tegevusest ja otsustest, neid põhjendama, ja kandma 
võimaliku väärkäitumise eest karistust;

D. arvestades, et kogukonna meediakanalid on kogukonna liikmetele meediasisu loomise 
eesmärgil osalemiseks avatud;

E. arvestades, et kogukonna meediakanalid ei esinda väga sageli ühiskonnaliikmete 
enamikku, vaid teenindavad selle asemel erinevaid väiksemaid, paljudel juhtudel 
kohalikke teatavaid sihtrühmi;

F. arvestades, et kogukonna meediakanalid on kohustatud esitama selgelt määratletud 
ülesande, näiteks sotsiaalse kasu tagamine, mis peab kajastuma ka meediasisus;

G. arvestades, et Euroopas on kogukonna meediakanalite üks peamisi nõrkusi õigusliku 
tunnustuse puudumine paljudes riiklikes õigussüsteemides;

H. arvestades, et siiani ei käsitle mitte ükski asjakohane Euroopa Liidu õigusakt kogukonna 
meediakanalite teemat;

I. arvestades, et ülemaailmne võrk on viinud sektori uusi võimalusi ja väljakutseid 
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P5_TA(2004)0373.
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pakkuvasse uude ajastusse;

J. arvestades, et analoogedastuselt digitaaledastusele ülemineku kulud panevad kogukonna 
meediakanalitele märkimisväärse koormuse,

1. rõhutab, et kogukonna meediakanalid on tõhus vahend kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse, sotsiaalse kaasatuse ja kohaliku identiteedi tugevdamiseks, mis selgitab 
sektori mitmekesisust;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et kogukonna meediakanalid aitavad tugevdada teatavate 
huviringkondade identiteeti, võimaldades samal ajal selliste kogukondade liikmetel 
suhelda teiste ühiskonnarühmadega, ja seetõttu kanda võtmerolli sallivuse ja paljususe 
soodustamisel ühiskonnas ning aidata kaasa kultuuridevahelise dialoogi edendamisele;

3. rõhutab, et kogukonna meediakanalid on vahend sisserändajate integreerimiseks ja 
võimaldab ebasoodsas olukorras ühiskonnaliikmetel aktiivselt osaleda nende jaoks 
olulistes aruteludes;

4. juhib tähelepanu, et kogukonna meediakanalid toimivad kohaliku loovuse 
katalüsaatorina, pakkudes kunstnikele ja loomingulistele ettevõtjatele avaliku platvormi 
uute ideede ja kontseptsioonide katsetamiseks;

5. on seisukohal, et kogukonna meediakanalid aitavad kaasa kodanike meediapädevuse 
suurendamise eesmärgi saavutamisele nende vahetu kaasamise kaudu meediasisu 
loomisse ja levitamisse;

6. juhib tähelepanu, et inimeste koolitamine digitaalsete, veebi kasutamise ja 
toimetamisoskuste valdkonnas inimeste osalemise kaudu kogukonna meediakanalite
tegevustes pakub kasulikke ja ülekantavaid oskusi;

7. rõhutab, et kogukonna meediakanalid aitavad tugevdada meediakanalite paljusust, kuna 
need pakuvad antud kogukonna jaoks äärmiselt tähtsate teemade osas täiendavaid 
teostamisvõimalusi;

8. tervitab asjaolu, et kogukonna meediakanalid võivad tõsta kodanike teadlikkust 
kättesaadavate avalike teenuste osas ja võivad aidata soodustada kodanike osalemist 
avalikes aruteludes;

9. märgib, et kogukonna meediakanalite rahalised vahendid on väga erinevad, kuid üldiselt 
üsna napid;

10. märgib, et sektoril puudub toetus suurte jõupingutuste tegemiseks, et parandada oma 
esindatust ja võtta ühendust Euroopa Liidu ja riikide otsustajatega;

11. nõuab tungivalt, et komisjon teeks aktiivsemalt koostööd kogukonna meediakanalitega, et 
algatada põhjalikum dialoog kodanikega;

12. kutsub komisjoni üles määratlema kogukonna meediakanaleid kui meediat, mis on:
a) mittetulunduslik, tegutsedes eelkõige avalikes või erahuvides ilma majanduslikku või 
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rahalist kasu saamata;
b) aruandekohustuslik teenindatava kogukonna ees, mis tähendab, et meedia kohustus 

on teavitada kogukonda oma tegevusest ja otsustest, neid põhjendada, ja kanda 
karistust võimaliku väärkäitumise eest;

c) avatud kogukonna liikmetele meediasisu loomisel osalemiseks;

13. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tunnustaksid õiguslikult kogukonna meediakanaleid kui 
selgelt eristatavat rühma äri- ja avaliku meedia kõrval, kus selline tunnustus veel puudub;

14. palub komisjonil meediakanalite paljususe näitajate kavandamisel arvestada kogukonna 
meediakanalitega kui meediakanalite paljususe suurendamise alternatiivse, altpoolt 
ülespoole suunatud lahendusega;

15. palub liikmesriikidel kogukonna meediakanaleid aktiivsemalt toetada, et tagada 
meediakanalite paljusus;

16. soovitab liikmesriikidel nimetada riiklikku reguleerivasse asutusse ametisse kogukonna 
meediakanalite sektori liikme, et käsitletaks kogukonna meediakanalite probleeme;

17. palub liikmesriike kohustuslike tegevuste kindlaksmääramise käigus lisada konkreetsed 
sätted kogukonna meediakanalite tegevuse jaoks;

18. palub komisjonil võtta telekommunikatsioonisektori reguleeriva raamistiku käimasoleval 
reformimisel ning samuti meediasektori tulevaste õigusaktide väljatöötamisel arvesse 
kogukonna meediakanalite mõistet;

19. tunnistab, et ühest küljest on ainult väikesel osal sektorist teadmised ja kogemused ELi 
toetuse taotlemiseks ja sellest kasusaamiseks, samal ajal teisest küljest ei ole 
rahastamisalaseid otsuseid tegevad ametnikud teadlikud kogukonna meediakanalite 
potentsiaalist;

20. julgustab sektorit paremini ära kasutama ELi rahastamissüsteeme, näiteks Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, elukestva õppe programmid ja teised;

21. teeb ettepaneku, et komisjon rajab Euroopa Interneti-põhise süsteemi, mille kaudu 
levitada sektori jaoks kasulikku ja asjakohast teavet, lihtsustada võrgustike loomist ja 
vahetada häid tavasid;

22. kutsub komisjoni üles pidama sektoriga Euroopa tasandil korrapärast dialoogi, võttes 
arvesse kogukonna meediakanalite lisandväärtust ELi eesmärkide elluviimisel, ja toetama 
sektori osalemist sellistes aruteludes;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ja liikmesriikide 
valitsustele ning parlamentidele.
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SELETUSKIRI

1. Kogukonna meediakanalite mõiste

Käesolev raport vaatleb kogukonna meediakanalite ehk alternatiivsete meediakanalite 
toetamise meetmeid Euroopas, et tagada pluralistlikum meediakeskkond, kultuuriline 
mitmekesisus ja selgelt piiritleda sektor kui eristatav valdkond meediasektoris. Kogukonna 
meediakanaleid ehk alternatiivseid meediakanaleid võib määratleda kui:

meediakanaleid, mis on mittetulunduslikud ja millel on aruandluskohustus teenindatava 
kogukonna ees. Kõnealused meediakanalid on avatud kogukonna liikmetele osalemiseks 
meediasisu loomisel. Sellisel juhul on tegemist äri- ja avaliku meedia kõrval eristatava 
valdkonnaga meediasektoris.

Kogukonna meediakanalid on suunatud konkreetsele sihtrühmale. Kogukonna meediakanalite 
ülesanne on selgelt määratletud ja viiakse ellu vastavalt meediasisule. Esiplaanile seatakse 
ühiskonna kasu.

Kogukonna meediakanalid loovad ühtekuuluvustunde, annavad identiteedi, soodustavad 
ühistegevust ning kaitsevad kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.

Kogukonna meediakanalite tegevust korraldavad eelkõige pühendunud, loomingulised 
kodanikud, kellele ühiskondlikud ülesanded on südameasjaks.

Kogukonna meediakanalid aitavad kaasa kodanike meediapädevuse suurendamise eesmärgi 
saavutamisele nende vahetu kaasamise kaudu meediasisu loomisse ja levitamisse.

2. Ajalooline taust ja praegune olukord

Alternatiivne meedia tekkis 1940. aastatel Ladina-Ameerikas protestiliikumisena ühes 
tinakaevanduses ja arenes edasi 1950. aastatel Põhja-Ameerikas.

Lääne-Euroopas tekkisid alternatiivsed meediakanalid 1960. ja 1970. aastatel ja need püüdsid 
pakkuda alternatiivset meediasisu, võrreldes avalik-õigusliku ringhäälingu kanalitega, mis 
pidid järgima riigi kehtestatud rangeid reegleid meediasisu kohta. 1980. aastatel toimunud 
liberaliseerimine andis teatavatele alternatiivsete meediakanalite algatustele õigusliku 
staatuse. Sellest alates on sektori tunnustamine kogu Lääne-Euroopas aeglaselt, kuid pidevalt 
suurenenud.

Paljudes Euroopa Liiduga 2004. ja 2007. aastal ühinenud riikides on sektoril olnud siiski veidi 
erinev ajalugu. Ringhäälingusaadete põrandaalust edastamist on kasutatud kodanikuõiguste 
liikumiste vahenditena protestimiseks autoritaarsete valitsuste vastu. Näitena võib tuua 
Sloveenia raadio Radio Student, mis asutati 1969. aastal. Lisaks on mõnes Kesk-Euroopa 
riigis alternatiivsete meediakanalite liikumiste arengus olulist rolli mänginud kirik. Näiteks 
Poolas oli katoliku kogukonna meediakanal raadio tihedalt seotud Poola opositsiooniga, kes 
oli 1989. aasta muutuste eesotsas.

Ülemaailmse võrgu esilekerkimine on viimaste aastate jooksul viinud sektori tasandile, mida 
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mõned kutsuvad praegu alternatiivsete meediakanalite kolmandaks ajastuks. Alternatiivsed 
meediakanalid jagavad seda väljakutset koos muude meediakanalitega.

3. Sotsiaalne ja kultuuriline kasu

Kogukonna meediakanalid võivad teenida väga erinevaid sotsiaalseid ja kultuurilisi eesmärke.

Kogukonna meediakanalite roll kultuuride dialoogis, sotsiaalses kaasatuses ja 
kogukonna ühtsuses

Kogukonna meediakanalid aitavad tugevdada teatavate huviringkondade identiteeti, 
võimaldades samal ajal nende kogukondade liikmetel astuda ühendusse teiste 
ühiskonnarühmadega. Seetõttu on neil võtmeroll sallivuse ja meediakanalite paljususe 
edendamisel ühiskonnas.

Näide: Londonis korraldatakse koolist lahkuvatele noortele ja jalgpallisõpradele mõeldud 
Interneti-põhist raadioprojekti, mis on pühendatud poolehoidmise erinevatele tahkudele. 
Noorukid kommenteerivad mänge, küsitlevad iidoleid, vahetavad mõtteid rassismi, 
homofoobia ja korrarikkumiste üle, vastandavad kurjategijaid ohvritega. Neid juhendavad 
Londoni ülikooli elukutselised raadiomeedia spetsialistid. Projekt saab toetust riigilt ja ühelt 
Londoni suurelt jalgpalliklubilt, mille koduleheküljel seda ka avaldatakse.

Kogukonna meediakanalid on tõhus vahend sotsiaalse kaasatuse tugevdamiseks ja samuti 
kohaliku mõjuvõimu suurendamiseks. Kogukonna meediakanalid võimaldavad ebasoodsamas 
olukorras olevatel kogukonna liikmetel saada aktiivseteks ühiskonnaelus osalejateks, et astuda 
läbirääkimistesse nende jaoks olulistel teemadel.

Näide: Angel Radio (Ühendkuningriik) sihtrühmaks ja kuulajateks on eakad kodanikud, kes 
püüavad kogukonna elus aktiivsemat rolli täita. Raadiojaam loob rohkesti meediasisu, mis 
keskendub eelkõige eakaid inimesi puudutavatele teemadele. Raadiojaam püüab algatada 
avalikke arutelusid kogukonnale olulistel teemadel. Jaam on valmistanud kohalikele koolidele 
laserplaate, püüdes tõsta teadlikkust selliste teemade osas nagu eakate hooletussejätmine ning 
eakate kodanike füüsiline ja vaimne väärkohtlemine.

Kogukonna meediakanalid aitavad kodanikel uute väljakutsetega paremini toime tulla, sest 
kogukonna meediakanalite kaudu on asjaomaseid inimesi kergem leida.

Näide: Uus algus riigis, mille kultuuri ja keelt ei tunta, kuulub liikuva eurooplase 
igapäevaellu. Iga uus algus on kergem, kui osutub võimalikuks vahetada kogemusi 
samasuguses olukorras inimestega vanalt kodumaalt. Temaatilised Interneti-põhised 
süsteemid on toimivate kogukonna meediakanalite heaks näiteks.
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Kogukonna meediakanalid ja meediapädevus

Kogukonna meediakanalid pakuvad suuri võimalusi konkreetsete erialaoskuste süvendamise 
vahendina meediakeskkonnas. Kogukonna meediakanalite tegevusega seotud digitaalsete 
oskuste ja veebikasutamise oskuste alane koolitus pakub äärmiselt kasulikke ja ülekantavaid 
oskusi. See aitab inimestel meediasektoris töö leidmise kõrval ka enesehinnangut ja 
enesekindlust tõsta. Neil tekib uuesti motivatsioon õppimiseks. 

Kogukonna meediakanalid kui ühenduslüli kohalike kogukondade ja kohaliku tasandi 
avalike teenuste vahel

Kogukonna meediakanalid võivad muuta kodanikud teadlikumaks olemasolevate avalike 
teenuste osas ja samuti julgustada neid kaasa aitama selles, et avalikud teenused rahuldaksid 
kogukonna vajadusi paremini. Kohaliku tasandi avalikke teenuseid pakkuvad asutused võivad 
koostöös kogukonna meediakanalitega suhelda kohaliku kogukonnaga.

Kohaliku loomingulise potentsiaali edendamine

Kogukonna meediakanalid toimivad kohaliku loovuse katalüsaatorina ning annavad 
kunstnikele ja loomingulistele ettevõtjatele platvormi uute ideede ja kontseptsioonide 
avalikuks katsetamiseks. 

Näide: Amsterdami telemeediakanal Open Channel on kogukonna televisioonialane algatus. 
Telesaated nagu „Hoekstreen Live” pakuvad eeskujulikke loomingulisi programme. 
„Hoekstreen Live” on kaksteist tundi kestev osaleva lähenemisviisiga jutusaade, kus kaamera 
antakse edasi käest kätte igaühele, kes soovib filmida. Soovijad võivad stuudiosse siseneda ja 
otsesaates osaleda. Tegemist on ka katsega ühitada Internet ja ringhäälingumeedia. Kanalil on 
virtuaalne teletiim, kes filmib ja kannab üle sündmusi, mis leiavad aset n-ö teises elus, 
veebipõhises virtuaalmaailmas. 

Meediakanalite paljusus ja kogukonna meediakanalid

Meediakanalite paljusus on mõiste, mis hõlmab kodanike juurdepääsu väga erinevatele 
laiaulatusliku infosisuga teabeallikatele, mis võimaldavad neil kujundada oma arvamust ilma 
ühe domineeriva seisukoha mõju alla sattumata. Tegemist on demokraatliku ühiskonna olulise 
elemendiga, mida seetõttu kajastatakse ka põhiõiguste harta artiklis 11. Kogukonna 
meediakanalid aitavad tugevdada meediakanalite paljusust, pakkudes täiendavaid 
arendusvõimalusi küsimuste osas, millel on antud kogukonna jaoks suur tähtsus.

Näide: La Maison des Media Libres on Prantsusmaa algatus, mis ühendab neli kogukonna 
meediakanalite televisioonialgatust üheks katusorganisatsiooniks, et pakkuda alternatiivset 
võimalust nii päevakajaliste küsimuste kui ka sotsiaalsete ja kultuuriteemade käsitlemisele. 
Eesmärk on luua kogukonna meediakanalite keskus, mis hõlmab televisiooni- ja 
raadiosaateid, raamatute kirjastamist, filmilevi ja muid tegevusi.

4. EL ja kogukonna meediakanalid

Teabevahetuspoliitika
Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta teeb selge viite õigusele saada teavet, 
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õigusele sõnavabadusele, kaasatusele, mitmekesisusele ja osalemisele, mis peaks kõnealuses 
valdkonnas suunama ELi poliitikate kujundamist. Üks valges raamatus kajastatud 
aluspõhimõte on kodanike muredega tegelemine vahetult kohale minnes. ELi poliitilisi 
algatusi ja nende mõju tuleks arutada inimeste igapäevaelu kohalikest oludest lähtudes. 
Kogukonna meediakanalid võiksid kaasa aidata üldsuse osalemisele avalikes aruteludes ja 
abistada komisjoni ühenduslüli loomisel kodanike murede ja ELi poliitikate vahel. Aktiivsem 
koostöö kohaliku tasandi kogukonna meediakanaliga võiks komisjonile anda võimaluse 
astuda kodanikega tihedamasse dialoogi.

Haridus ja meediapädevus
Komisjoni hiljuti avaldatud teatises meediapädevuse kohta kinnitatakse, et „oluline [on] ka 
see, et kodanikud mõistaksid paremini meedia majanduslikku ja kultuurilist mõõdet ning et 
arutataks seda, kui vajalik on Euroopa majandusele ülemaailmsel tasandil tugev ja 
konkurentsivõimeline meedia, mis tagab meediakanalite paljususe ja kultuurilise 
mitmekesisuse”. Kogukonna meediakanalid soodustavad selgelt eesmärgi – kodanike 
parem arusaamine meediatööstusest – saavutamist, eriti kodanike vahetu kaasamisega 
meediasisu loomisse ja levitamisse.

Meediakanalite paljusus
Komisjon kavatseb 2009. aasta kevadel avaldada teatise meediakanalite paljususe näitajate 
kohta, mis kajastab ELi institutsioonide laialdast muret selle pärast, et meedia koondumine
takistab meediakanalite paljususe ja mitmekesisuse saavutamist. Eeldatavalt korraldatakse 
teatises käsitletavate teemade osas ka avalik arutelu. Kõnealune arutelu peaks arvesse 
võtma kogukonna meediakanaleid kui alternatiivi, altpoolt ülespoole suunatud 
lahendust meediakanalite paljususe suurendamiseks. 
Lisaks võiks liikmesriikide aktiivsem toetus kogukonna meediakanalitele olla üheks 
võimaluseks meediakanalite paljususe kindlustamiseks.

5. Sektori vajadused

Üheks olulisemaks kogukonna meediakanalite positsiooniga seotud nõrkuseks Euroopas on 
õigusliku tunnustuse puudumine paljude riikide õigusaktides. Positiivseks näiteks on 
Ühendkuningriik, kus kogukonna meediakanalid on koos era- ja ärimeediaga õiguslikult 
tunnustatud. Vastupidiselt sellele ei ole EL siiani viidanud kogukonna meediakanalitele kui 
eristatavale meediavormile ning kasutab vaid avaliku ja ärimeedia teenuseosutajate mõisteid. 

Mitte üheski asjakohases õigustekstis ei leidu märget kogukonna meediakanalite kohta.

Nendes tingimustes on kogukonna meediakanalid raskes olukorras.

Ametlikult tunnustatud õigusliku staatuse omandamine on kogukonna meediakanalite arengu 
jaoks tähtis. See võimaldaks sektoril teha ennast märgatavamaks poliitikakujundajate seas 
ning luua kontakte võimalike reklaamijate või rahastajatega.

Liikmesriigid peaksid kooskõlas praegu kehtivate õigusaktidega kasutama võimalust 
määratleda riigisiseses õiguses kogukonna meediakanaleid hõlmavad kohustuslikud 
tegevused. Kohustuslikud tegevused peavad olema mõistlikud, arvestades selgesti määratletud 
üldhuvi eesmärke. Sellised eesmärgid hõlmavad muu hulgas sõnavabaduse, meediakanalite 



PR\712949ET.doc 11/11 PE402.919v01-00
Freelance-tõlge

ET

paljususe, kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning sotsiaalse kaasatuse. 

Kultuuriline mitmekesisus ja meediakanalite paljusus aitaksid riigi ametiasutustel hinnata, kas 
on vajalik nõuda ettevõtjatelt oma võrgustikele teatavate ringhäälinguteenuste lisamist. 
Digitaalses keskkonnas on samuti tähtis kindlustada, et sellised vahendid nagu elektroonilise 
programmeerimise juhendid sisaldaksid oma loeteludes kättesaadavaid kogukonna 
meediakanaleid. Seetõttu peaksid EL ja liikmesriikide reguleerivad asutused nimetatud 
märkustega arvestama, et õigustada raadiosageduste eraldamist kogukonna
meediakanalitele ja nende kaasamist digitaalkeskkonda, kaasa arvatud üleminek 
digitaallevile.

Sellega seoses tuleks märkida, et analoogedastuselt digitaaledastusele ülemineku kulud ei 
tohiks kogukonna meediakanalite tegevusele märkimisväärseks koormuseks osutuda.

6. Kogukonna meediakanalite rahastamine

Kogukonna meediakanalite rahalised vahendid on väga erinevad, kuid üldiselt üsna napid. 
ELi-poolne rahastamine võib olla oluliseks tuluallikaks. Tänu asjaolule, et sektor on 
heterogeenne, ja kogukonna meediakanalite üldisele kasulikkusele võib sektor saada toetust 
mitmetest ELi rahalistest vahenditest, näiteks Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, elukestva õppe programmid ja teised vahendid. 

Siiski on ainult väikesel osal sektorist teadmised ja kogemused ELi toetuse taotlemiseks ja 
sellest kasusaamiseks. Teisest küljest pole ka rahastamisalaseid otsuseid tegevad ametnikud 
teadlikud kogukonna meediakanalite potentsiaali ulatusest. 

Seetõttu on olemas arenguruum kogukonna meediakanalite kontseptsiooni edasiseks 
integreerimiseks ELi toetusmeetmetesse. Teavet olemasolevate ELi rahaliste vahendite 
kohta tuleks levitada Euroopa Interneti-põhiste kogukonna meediakanaleid käsitlevate 
allikate kaudu. 

7. Sektori korraldus ja esindatus ELi tasandil

Vähimagi viite puudumine kogukonna meediakanalitele ELi dokumentides on selge märk, et 
sektoril puuduvad Euroopa tasandil sidemed seadusandjate ja haldusasutustega. 

Euroopa telekommunikatsiooni eeskirjade käimasolev läbivaatamine oleks sektori jaoks 
oluline võimalus oma hääl kuuldavaks teha ja arutelus osaleda. Sama kehtib kavandatava 
avaliku arutelu kohta meediakanalite paljususe näitajate üle. Kogukonna meediakanalite 
tekitatud lisandväärtus ELi eesmärkide elluviimisel on piisav argument, et innustada 
komisjoni kaaluma sektori toetamist osalemiseks Euroopa tasandi aruteludes.
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