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ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. võtab rahuloluga teadmiseks ELi intellektuaalomandi õiguskaitse tegevuskava ning 

eeskätt rõhutab ja toetab hoolsuskohustuse kohaldamist kogu tarneahela lõikes, nn 

rahavoost lähtuvat käsitust, intellektuaalomandi õiguste tsiviilõigusliku kaitse menetluste 

parandamist VKEde jaoks, sihtotstarbelist teabekampaaniat ning peatähelepanu pööramist 

intellektuaalomandi õiguste kaubanduslikus mahus rikkumisele; 

2. nõuab tegevuskava kiiret elluviimist, nii et intellektuaalomandi õiguskaitseks vajalikke 

meetmeid, eriti kultuuri- ja loomesektoris, saaks vajaduse korral lähitulevikus kohandada; 

3. rõhutab, et tegevuskava peaeesmärk peaks olema tagada intellektuaalomandi õiguste 

tulemuslik tõenditepõhine kaitse, millel on keskne tähtsus uuenduste, loovuse, 

konkurentsivõime, majanduskasvu ja kultuurilise mitmekesisuse stimuleerimisel; märgib, 

et intellektuaalomandi õiguskaitseks võetavad meetmed peaksid tuginema täpsetele 

usaldusväärsetele andmetele; 

4. märgib, et kui andmeid kehtivate intellektuaalomandi õiguste arvu ja liigi kohta on 

suhteliselt lihtne koguda ja analüüsida, siis raskem on olnud uurida intellektuaalomandi 

õiguste rikkumise valdkondi ja ulatust ning nende seoseid kuritegevusega; sellega seoses 

rõhutab intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kui 

andmete, vahendite ja andmebaaside pakkuja tähtsust intellektuaalomandi õiguste 

rikkumisega võitluse toetamisel; 

5. märgib, et komisjoni andmetel annab tihtipeale intellektuaalomandi õigustega tihedalt 

seotud kultuuri- ja loomesektor Euroopa Liidus juba kuni 4,5 % SKPst ja kuni 8,5 miljonit 

töökohta ning on tähtis mitte ainult kultuurilise mitmekesisuse seisukohalt, vaid soodustab 

oluliselt ka sotsiaalset ja majandusarengut; 

6. rõhutab, et finantskriisi ajal, mil kultuuri rahastamist rängalt kärbitakse, on 

intellektuaalomandi õigustest tulenev tasu sageli kunstnike ja loomeinimeste peamine 

tuluallikas; seepärast rõhutab, et tegevuskava üks peaeesmärke peaks olema kunstnike, 

loomeinimeste ja õiguste valdajate õiglase tasustamise saavutamine ja kaitsmine; 

7. rõhutab, kui tähtis on tagada hoolsuskohustuse kohaldamine kogu tarneahela lõikes, kaasa 

arvatud digitaalne tarneahel ning kõik selle peamised osalised ja ettevõtjad, nagu 

loomeinimesed, kunstnikud ja õiguste valdajad, produtsendid, vahendajad, 

internetiteenuste pakkujad, veebimüügiplatvormid, lõpptarbijad ja riigiasutused; 

8. rõhutab, et oluline on täiustada intellektuaalomandi õiguste tsiviilõigusliku kaitse 

menetlusi VKEde ja individuaalsete loomeisikute jaoks, kuna neile kuulub kultuuri- ja 

loomesektoris keskne koht ning nad ei suuda sageli oma õigusi kaitsta vastavate 

menetluste keerukuse, kulukuse ja pikaajalisuse tõttu; 

9. toetab sihtotstarbeliste teabekampaaniate käivitamist, et tõsta teadlikkust 
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intellektuaalomandi õiguste kaubanduslikus mahus rikkumisega kaasnevatest 

majanduslikest ning võimalikest tervise- ja turvariskidest, eriti digitaalajastul üles 

kasvavate noorte seas; 

10. märgib, et intellektuaalomandi õiguste kaubanduslikus mahus rikkumise ärahoidmiseks on 

tähtis suurendada ka mitmekesiste kultuuri- ja loometeoste seaduslikku pakkumist 

internetis ning muuta need kättesaadavamaks; palub komisjonil selleks võtta meetmeid 

sellise tegevuse toetamiseks ning edendada investeerimist uutesse 

konkurentsivõimelistesse ärimudelitesse, mis laiendavad kultuuri- ja loometeoste 

seaduslikku pakkumist ning taastavad internetis tarbijate usalduse; 

11. juhib tähelepanu sellele, et intellektuaalomandi õiguste rikkumiste varakult avastamiseks 

tuleks ka ja eriti kultuuri- ja loomesektoris õhutada koostööd, ka vabatahtlikult võetud 

kohustuste vormis koostööd õiguste valdajate, autorite, platvormide käitajate, vahendajate 

ja lõpptarbijate vahel; rõhutab, et komisjon peab lähiajal hindama selliste vabatahtlikult 

võetud kohustuste tulemuslikkust ning et vaja võib minna täiendavaid seadusandlikke 

meetmeid selle üle järelevalve teostamiseks; 

12. rõhutab, et kultuuri- ja loomesektoris tuleb dialoogi kaasata makseteenuste pakkujad, 

selleks et vähendada internetis intellektuaalomandi õiguste rikkumisest saadavaid 

kasumeid; 

13. märgib, et intellektuaalomandi õigusi rikkuvast sisust teatamise ja selle URLide kaupa 

kõrvaldamise süsteemil on praktilised piirangud, arvestades, kui kiiresti saab vastava sisu 

uuesti kättesaadavaks teha; palub seepärast antud valdkonna ettevõtjatel hakata mõtlema, 

kuidas tõsta pikemas perspektiivis teatamise ja kõrvaldamise süsteemi tulemuslikkust; 

14. märgib, et liikmesriikides, kus see on seadusega lubatud, on intellektuaalomandi õiguste 

rikkumist lubavate veebisaitide kohtuotsuse põhjal blokeerimisel pikas perspektiivis 

praktilised piirangud; 

15. märgib, et kui üldsus intellektuaalomandi õigusi rikub, on see vahel tingitud sellest, et 

soovitud sisu on seaduslikul teel raske või võimatu leida; nõuab seepärast mitmekesiste 

kasutajasõbralike seaduslike pakkumiste väljatöötamist ja avalikku propageerimist; 

16. rõhutab, et vaja on terviklikumat käsitust rõhuasetusega sellele, kuidas rahuldada tarbijate 

nõudlust uuenduslike ja taskukohase hinnaga seaduslike pakkumiste kättesaadavuse ja 

tarbimise suurendamisega, lähtudes veebipõhistest ärimudelitest, mis aitavad kõrvaldada 

tõeliselt üleeuroopalise digitaalse ühtse turu rajamist segavad tõkked, kuid hoiavad 

omavahel tasakaalus tarbijaõigused ning uuendajate ja loomeinimeste kaitse; 

17. rõhutab, et uuenduste, loovuse ja konkurentsivõime huvides on määravalt tähtis saavutada 

intellektuaalomandi õiguste sisukas kaitse täiesti läbipaistva, tervikliku, tasakaalustatud ja 

paindliku süsteemi abil, mis suudab kiiresti reageerida digitaalajastul ELi 

teadmusmajanduse ees seisvatele muutuvatele probleemidele; 

 

18. võtab teadmiseks vajaduse stabiilse ja ühtlustatud intellektuaalomandi õiguskaitse 

raamistiku järele ning tuletab meelde, et kehtiv õigusraamistik ei takista mitmeid 

territooriume hõlmavate loasüsteemide väljatöötamist; soovitab komisjonil sel eesmärgil 
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pöörata tähelepanu Euroopa ühtsele patendile ja kaubamärgimääruse praegusele 

läbivaatamisele, samuti kultuuri- ja loometurgude suurele killustatusele piki kultuuri- ja 

keelepiire; 

19. juhib tähelepanu sellele, et kõik turustusahela liikmed peaksid tegema koostööd 

teabekampaaniate väljatöötamisel, mis annaksid tarbijatele mõistetavat teavet nende 

õigustest ja kohustustest loometeoste hõlpsal hankimisel ja kasutamisel; 

20. kordab, et vajame kaasaegset, konkurentsi soodustavat ja tarbijasõbralikku autoriõiguste 

raamistikku, mis ühtlasi toetaks loovust ja uuenduslikkust, luues leiutajatele ja 

loomeinimestele ohutu, piisava ja turvalise keskkonna; 

21. on seisukohal, et tulemuslike meetmete rakendamine kõigi intellektuaalomandi õiguste 

rikkumiste vastu, arvestades seejuures kaasaegse digitaalmaailma, mitmesuguste eri 

turustusvahendite ja intellektuaalomandi õiguste valdajate õigustega ning tagades ühtlasi 

tasakaalu kõigi eri huvide ja tarbijaõiguste vahel ning tehes tarbijatele hõlpsasti 

kättesaadavaks võimalikult mitmekesise seadusliku sisu, tuleb ainult kasuks, sest see 

soodustab majandusarengut ja -kasvu, tööhõivet ja jõukuse loomist; 

22. rõhutab eriti, et intellektuaalomandi õiguste sisukaks kaitsmiseks peaks täieliku teabe 

hulgas olema selgelt osutatud intellektuaalomandi õiguste liik (nt patent, kaubamärk, 

autoriõigus), teave valdajate kohta ja vajaduse korral kehtivus; 

23. rõhutab, et uuenduste ja konkurentsivõime ergutamiseks liidu teadmistepõhistes sektorites 

tuleb intellektuaalomandi õigustega kokkusobival viisil stimuleerida avatud 

teadusuuringuid ja teadmiste vahetamist, mis on ka strateegiate „Globaalne Euroopa” ja 

„Euroopa 2020” olulised osad; 

24. rõhutab, et on vaja täpseid avastamissüsteeme, mis võimaldavad intellektuaalomandi 

õiguste kaubanduslikus mahus rikkumised kiiresti peatada; 

25. juhib tähelepanu asjaolule, et intellektuaalomandi õiguste kasutamisel tekkiv tulu on tähtis 

teadusprojektide projektivälise rahastamise allikas ning seeläbi uuendus- ja 

arendustegevuse ning ülikoolide ja äriühingute vahelise koostöö mootor; 

26. rõhutab valdkondlike kokkulepete ja heade tavade suuniste tähtsust intellektuaalomandi 

õiguste rikkumise vastu võitlemisel; kutsub ettevõtjaid üles vahetama teavet 

intellektuaalomandi õigusi rikkuvale sisule juurdepääsu võimaldavate platvormide kohta 

ning võtma kooskõlastatud ja proportsionaalseid meetmeid, näiteks teavitamine ja sisu 

kõrvaldamine, et vähendada sellisest sisust ja platvormist saadavat tulu; märgib, et sellised 

meetmed ei tohiks hõlmata veebisaitide kohtuotsuseta blokeerimist; 

27. nõuab õiguskaitsevahendeid platvormide jaoks, mida kahjustavad teabevahetuse põhjal 

võetud finantsmõjuga meetmed valdkonna ettevõtjate vastu, kes kaubanduslikus mahus 

rikuvad intellektuaalomandi õigusi; 

28. märgib, et mõned nn cyberlocker-platvormid maksavad oma kasutajatele failide 

registreeritud allalaadimiste arvu pealt – tegevus, mis õhutab intellektuaalomandi õigusi 

rikkuvat sisu levitama; palub seepärast liikmesriikidel võtta proportsionaalseid meetmeid 
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sellise tegevuse tõkestamiseks; 

29. juhib tähelepanu sellele, et nn cyberlocker-platvormid on üks intellektuaalomandi õiguste 

rikkumise tulipunkte, mis kaudselt teenivad selle abil tulu reklaami ja/või tellimuste pealt; 

30. rõhutab, et intellektuaalomandi õigusi rikkuvad tooted mitte üksnes ei jäta seaduslikke 

ettevõtteid otseselt tuludest ilma, vaid põhjustavad ka otseselt ja kaudselt töökohtade 

kadumist, maine kahjustamist ja suuremaid jõustamiskulusid, on sageli seotud 

organiseeritud kuritegevusega ning võivad ohustada tervist ja turvalisust; 

31. soovitab, et uurides küsimust vajadusest kohandada digitaalajastul intellektuaalomandi 

õiguskaitse alaseid õigusakte, hoiaks komisjon õiglast tasakaalu kõigi tarneahela peamiste 

osaliste vahel ning järgiks täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti mis puudutab 

isikuandmete kaitset ja eraelu puutumatust, õigust omandile ja õigust pöörduda kohtusse; 

32. tuletab meelde, et mitmed muud, tegevuskavast välja jäänud intellektuaalomandi 

õiguskaitse küsimused määratleti komisjoni poolt aastatel 2012–2013 läbi viidud 

intellektuaalomandi õiguste tsiviilõiguslikku kaitset käsitleva konsultatsiooniprotsessi 

käigus; need hõlmasid õiguste rikkujate ja oletatavate rikkujate kindlakstegemise raskusi, 

vahendajate osa intellektuaalomandi õiguste rikkumise vastase võitluse toetamisel ning 

kahjutasu määramist intellektuaalomandi õiguste alastes vaidlustes; tuletab sellega seoses 

meelde, et tegevuskava on üksnes intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise lähtepunkt; 

33. palub komisjonil kaaluda kõiki intellektuaalomandi õiguskaitse võimalusi, ka ettepanekut 

võtta konkreetsemaid seadusandlikke meetmeid; 

34. rõhutab, et võlts- ja piraattoodete levik on viimastel aastatel laienenud, kuna neid on 

internetis lihtne levitada; kinnitab taas, kui tähtis on komisjoni koolituskampaania 

tarbijate, töötajate ja klientide ning eelkõige noorte teadlikkuse tõstmiseks, mille käigus 

nad saavad teada ja õpivad, millist majanduslikku ja sotsiaalset kahju põhjustab 

intellektuaalomandi õiguste kaubanduslikus mahus rikkumine; 

35. tuletab meelde organiseeritud kuritegevuse osalemist rahvusvahelises intellektuaalomandi 

õiguste rikkumises ning seda, kui tähtis on tarbijate huvide ja tarneahela puutumatuse 

kaitsmiseks üleeuroopaline kooskõlastatud lahendus, olemasolevate auditeerimismeetmete 

tugevdamine ja rahavoo jälgimise põhimõtte rakendamine; 

36. palub komisjonil uurida, kuivõrd teostatav oleks Euroopa märgis, mis näitaks üldsusele, 

millised veebisaidid loetakse intellektuaalomandi õiguste kaubanduslikus mahus 

rikkumisest vabaks. 
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