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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

37. tervitab komisjoni ettepanekut 

edendada ülekantavust ja 

koostalitlusvõimet, et ergutada seaduslikult 

omandatud ja seaduslikult kättesaadava 

sisu või teenuste vaba ringlust, kui esimest 

sammu põhjendamatutele asukohapõhistele 

piirangutele lõpu tegemiseks, samuti 

tellimuste kättesaadavust ja piiriülest 

toimimist; rõhutab, et territoriaalsuse 

põhimõte ja meetmed, millega eemaldada 

sisu ülekantavuse tõkked, ei ole vastuolus;  

37. tervitab komisjoni ettepanekut võtta 

vastu määrus veebisisuteenuste piiriülese 

ülekantavuse kohta, mille eesmärk on 

ergutada koostalitlusvõimet ning 

seaduslikult omandatud ja seaduslikult 

kättesaadava sisu või teenuste suuremat 

ringlust, kui esimest sammu 

põhjendamatutele asukohapõhistele 

piirangutele lõpu tegemiseks, samuti 

tellimuste kättesaadavust ja piiriülest 

toimimist; rõhutab, et territoriaalsuse 

põhimõte ja meetmed, millega eemaldada 

sisu ülekantavuse tõkked, ei ole vastuolus;  

Or. en 
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  38 a. võtab teadmiseks teatises 

„Autoriõiguse euroopalikuma ja aja 

nõuetele vastava raamistiku suunas” 

avaldatud komisjoni kaalutlused sisu 

kättesaadavuse ja leitavuse parandamist 

käsitlevate ettepanekute kohta; märgib, et 

on oluline, et kõik uued mudelid tooksid 

tarbijatele kasu eesmärgiga tagada 

keeleline ja kultuuriline mitmekesisus, 

kahjustamata sisu tootmisse 

investeerimise stiimuleid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

arvesse vaatamismustrite muutumist ja uusi 

audiovisuaalsisule juurdepääsu võimalusi, 

kooskõlastaks lineaarsed ja mittelineaarsed 

teenused ja kehtestaks kõigile 

audiovisuaalteenustele üleeuroopalised 

miinimumnõuded, et tagada nende 

järjepidev kohaldamine, välja arvatud 

juhul, kui niisugune sisu on muu kui 

audiovisuaalsisu või -teenuse vältimatu 

koostisosa; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles arendama 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

artiklis 1 määratletud meediateenuse 

mõistet selliselt, et liikmesriigid säilitavad 

asjakohase paindlikkuse, kuid senisest 

rohkem arvestatakse teenuste võimalikku 

sotsiaal-poliitilist mõju ja selle mõju 

eripära, eelkõige olulisust arvamuste 

kujundamise ja paljususe seisukohast, 

samuti toimetusvastutuse küsimust; 

65. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

arvesse vaatamismustrite muutumist ja uusi 

audiovisuaalsisule juurdepääsu võimalusi, 

kooskõlastaks lineaarsed ja mittelineaarsed 

teenused ning tagaks samas, et 

kooskõlastamisega ei kaasne alaealiste 
või tarbijate kaitse vähendamine; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles arendama 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

artiklis 1 määratletud meediateenuse 

mõistet selliselt, et liikmesriigid säilitavad 

asjakohase paindlikkuse, kuid senisest 

rohkem arvestatakse teenuste võimalikku 

sotsiaal-poliitilist mõju ja selle mõju 

eripära, eelkõige olulisust arvamuste 

kujundamise ja paljususe seisukohast, 

samuti toimetusvastutuse küsimust; 

Or. en 

 

 


