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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutavatel tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167, 

– võttes arvesse protokolli liikmesriikide avalik-õigusliku ringhäälingu kohta, mis on lisatud 

Amsterdami lepingule, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Ühenduste 

asutamislepinguid ja teatavaid nendega seotud akte, 

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri 

Organisatsiooni (UNESCO) 20. oktoobri 2005. aasta kultuuri väljendusvormide 

mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 

2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 

õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)1, 

– võttes arvesse oma 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni nutitelevisiooni kohta2, 

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni audiovisuaalmaailma täielikuks 

ühtesulandumiseks valmistumise kohta3, 

A. arvestades, et digiteerimine mõjutab Euroopa kodanike elu kõiki aspekte; arvestades, et 

kultuuri- ja loomevaldkond, eelkõige audiovisuaaltööstus oma aina arvukamate 

atraktiivsete ja täiendavate internetiteenuste pakkumistega loob ELis olulist kultuurilist ja 

majanduslikku väärtust ning ergutab tööhõivet, majanduskasvu ja innovatsiooni; 

arvestades, et selle valdkonna jõupingutusi digivõimaluste ärakasutamiseks, publiku 

laiendamiseks ja majanduskasvu edendamiseks tuleks ulatuslikumalt toetada; arvestades, 

et autoriõigusel põhinev tegevus moodustab kultuuri- ja loomevaldkonnast 

märkimisväärse osa; 

B. arvestades, et UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise 

konventsiooniga ühinedes kohustus EL, nagu ka kõik tema liikmesriigid, mõjusate 

meetmete abil tagama, et meedia mitmekesisus ei sõltuks ainult majanduslikest 

turuvõimalustest; 

C. arvestades, et meedia tehniline lähenemine on eriti ringhäälingu, ajakirjanduse ja interneti 

puhul tegelikkuseks saanud, ning arvestades, et Euroopa meedia-, kultuuri- ja 

võrgupoliitikas tuleb õigusraamistik kiiresti kohandada uute tingimustega ning tagada 

ühtsete nõuete kehtestamine ja jõustamine ka EList ja kolmandatest riikidest pärit uute 

turuosaliste suhtes; 

                                                 
1 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1. 
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0329. 
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0232. 
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D. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on oluline ELi meedia reguleerimise 

seisukohalt ja Euroopa päritoluga teoste edendamiseks; arvestades, et selle aluseks peaks 

olema tehnoloogilise neutraalsuse põhimõte ja see peaks tagama võrdsed võimalused ning 

digisisu ja -teenuste parema juurdepääsetavuse ja leitavuse; 

E. arvestades, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artikli 13 (milles käsitletakse 

Euroopa päritoluga teoste edendamist tellitavates teenustes) rakendamine ei ole mõnes 

liikmesriigis piisavalt normatiivne, et saavutada direktiivis kehtestatud kultuurilise 

mitmekesisuse eesmärk; 

F. arvestades, et kultuuri- ja loomevaldkond sõltub autoriõigusest, mis eeldab 

konsolideeritud reguleerivat raamistikku, et tagada Euroopa kultuuri elujõulisus, levik ja 

mitmekesisus; arvestades, et veebivahendajate kasvav mõjuvõim ja mõnikord valitsev 

seisund koos piiratud vastutusega võib takistada autorite ja kunstnike kestlikku 

väärtusloomet ning kahjustab nende loomepotentsiaali; arvestades, et uurimus 

„Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works” (Territoriaalsus ja 

selle mõju audiovisuaalteoste rahastamisele), näitab, kui olulised on territoriaalsed 

litsentsid Euroopa filmikunstiteoste refinantseerimisel; 

1. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle kiirendada ELis digiteerimist ja komisjoni 

algatuste üle digisisu piiriülese juurdepääsetavuse lihtsustamiseks; rõhutab riiklike 

ringhäälinguorganisatsioonide ja digiteenuste tähtsust elanikkonna, eelkõige äärealade 

elanike ja haavatavas olukorras1 inimeste jaoks; palub komisjonil paremini kindlaks teha 

loomesektori erivajadused seoses eri sisuliikide, loovteoste ja kasutatavate ärimudelitega 

ning võtta neid muudatuste ja lahenduste väljapakkumisel arvesse; 

2. rõhutab, et audiovisuaalne meedia on ühtlasi nii kultuuri- kui ka majandusväärtus; märgib, 

et ELi meediavaldkonna reguleerimise vajadus ei tulene mitte ülekandeviiside nappusest, 

vaid eeskätt mitmekesisuse tagamise vajadusest, ning rõhutab, et mitmekesise kvaliteetse 

meedia ning kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesiste ja kvaliteetsete teenuste 

kättesaadavus ei tohiks sõltuda inimese majanduslikest võimalustest; 

3. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi peatsel 

läbivaatamisel arvesse digivaldkonna tehnoloogilisi muudatusi ja uusi ärimudeleid, samuti 

muutuvaid vaatamisviise ja uusi audiovisuaalsisule juurdepääsu võimalusi, kooskõlastades 

lineaarse ja mittelineaarse teenuse ja kehtestades kõigile audiovisuaalteenustele 

üleeuroopalised miinimumnõuded, tagamaks, et kõik ELis tegutsevad 

audiovisuaalteenuste osutajad neid nõudeid järjekindlalt kohaldaksid, välja arvatud juhul, 

kui niisugune sisu on muu kui audiovisuaalsisu või teenuste vältimatu koostisosa; on 

veendunud, et läbivaatamisel tuleks keskenduda sotsiaalsetele, kultuurilistele ja 

majanduslikele eesmärkidele, samuti tuleks silmas pidada rangeid alaealiste ning tarbijate 

ja isikuandmete kaitse norme, samuti kultuurilise mitmekesisuse edendamist; on 

veendunud, et ühtlasi tuleks lisada stiimuleid audiovisuaalsisusse ja -platvormidesse 

investeerimiseks ELis ning selle sisu levitamiseks, millega parandataks Euroopa teoste 

kättesaadavust kooskõlas kehtiva autoriõigusega või selle tulevaste reformidega; 

                                                 
1 Tunise tegevuskavas ning Genfi ülemaailmsel infoühiskonna tippkohtumisel vastu võetud põhimõtete 

deklaratsioonis esitatud määratluse kohaselt. 
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4. rõhutab, et audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis sätestatud päritoluriigi põhimõte on 

vajalik eeltingimus, et pakkuda audiovisuaalset sisu ka piiriüleselt, ning edusamm 

teenuste ühtse turu saavutamise teel; rõhutab, et see ei takista sotsiaalsete ja kultuuriliste 

eesmärkide saavutamist ega välista vajadust kohandada muud ELi õigusaktid kui 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv interneti ja digikeskkonna tegelikkusega ning 

pöörata erilist tähelepanu ettevõtetele, mis pakuvad audiovisuaalset sisu veebis või 

tellimisel ning püüavad hoiduda teatavates liikmesriikides maksustamisest ja 

audiovisuaalsektori eeskirjadest, valides oma asukohaks riigid, kus maksumäärad on väga 

madalad või audiovisuaalsektor vähe reguleeritud; 

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike veel kord üles arendama audiovisuaalmeedia teenuste 

direktiivi artiklis 1 määratletud meediateenuse mõistet selliselt, et liikmesriigid säilitavad 

asjakohase kaalutlusõiguse määra, kuid senisest rohkem arvestatakse teenuste võimalikku 

sotsiaalpoliitilist mõju ja selle eripära, eelkõige teenuste olulisust arvamuste kujundamise 

ja paljususe seisukohast, samuti toimetusvastutuse küsimust; 

6. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid rakendaksid ühetaoliselt ja mõjusalt mis tahes 

meediasisu keelamist ELis, kui tegemist on inimväärikuse riivamise, viha õhutamise või 

rassismiga; palub võtta meetmeid, et tagada audiovisuaalmeedia teenuste kättesaadavus 

haavatavatele isikutele ning mis tahes diskrimineerimise vormi vältimine kõigi 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamisel, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artiklis 21, samuti tagada, et kõigi teenuste puhul oleks toimetusvastutuse raames 

tagatud vastamise õigus; 

7. märgib, et vahendajad, veebiplatvormid ja kasutajaliidesed hõlbustavad juurdepääsu 

sisule, kuid ühtlasi võimaldavad aina rohkem mitmekesisust mõjutada; on seetõttu 

seisukohal, et konkurentsipoliitika ja reguleerimisaspektide kõrval tuleb eriti arvesse võtta 

ka mitmekesisuse tagamise demokraatlikku poliitilist eesmärki; palub komisjonil 

määratleda mõisted „veebiplatvorm” ja „kasutajaliides” ning kohandada muude 

vahendajate rolli, takistamata nende uuenduspotentsiaali ja võttes arvesse nende aktiivset 

või passiivset rolli; usub, et audiovisuaalmeedia teenuste puhul peaksid 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi täitma kõik, kaasa arvatud veebiplatvormide ja 

kasutajaliideste pakkujad; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on eeskirjade kohaldamine, 

mille eesmärk on edendada juriidilise sisu ja teabe leitavust, et tugevdada meediavabadust, 

pluralismi ja sõltumatut uurimist ning tagada keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse 

kaitsmiseks hädavajaliku mittediskrimineerimise põhimõtte järgimine; 

8. palub tagada audiovisuaalmeedia teenuste kättesaadavus puudega inimestele ja vältida 

mistahes vormis diskrimineerimist, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

artiklis 21; 

9. rõhutab sellega seoses, et komisjon peaks lähtuma üldeesmärkidest, milleks on 

mittediskrimineerimine ja lepinguvabadus, juurdepääs, leitavus, tehnoloogia ja võrgu 

neutraalsus, läbipaistvus ning võrdsete tingimuste tagamine; 

10. nõuab, et avalikku huvi pakkuvad või avaliku arvamuse kujunemist mõjutavad 

audiovisuaalmeedia teenused oleksid kõigile kasutajatele kergesti kättesaadavad ja 

leitavad, eelkõige kui kasutajatel on tegemist sisuga, mille seadmetootjad, 

võrguoperaatorid, sisupakkujad või muud koondajad on ette kindlaks määranud, 

austamata kasutajate iseseisvust omaenda korra ja eelistuste kindlaksmääramisel ning 
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seadistamisel; rõhutab, et avalikku huvi pakkuva audiovisuaalsisu leitavuse tagamiseks 

võivad liikmesriigid kehtestada erieeskirjad, mille eesmärk on kultuurilise ja keelelise 

mitmekesisuse ning teabe, arvamuste ja meediakanalite paljususe säilitamine, samuti laste, 

noorte ja vähemuste kaitse ning üldine tarbijakaitse; 

11. rõhutab, et audiovisuaalmeedia direktiivi kohandamine peaks võimaldama vähendada 

reguleerimist, luua õiglased konkurentsitingimused, suurendada kvantitatiivsete ja 

kaubanduslike teabevahetuseeskirjade paindlikkust ning tugevdada kaas- ja 

enesereguleerimist, tasakaalustades horisontaalse ja meediaülese reguleerimise abil 

ringhäälinguorganisatsioonide ning teiste turuosaliste õigused ja kohustused; on 

seisukohal, et kõigi meediavormide puhul tuleks reklaami ja programmi lahushoidmise 

põhimõtte asemel eelistada reklaami ja programmi selge äratuntavuse ning eristatavuse 

põhimõtet; 

12. rõhutab, et tõkestamaks meelepärase kohtualluvuse valimise tava, peaksid reklaamitulu 

päritoluriik, teenuse keel ning reklaami ja sisu sihtpublik kuuluma kriteeriumide hulka, 

mille alusel otsustada audiovisuaalmeedia teenuste suhtes kohaldatavate eeskirjade üle või 

vaidlustada pädeva liikmesriigi esialgne kindlaksmääramine; 

13. peab kahetsusväärseks, et artikli 13 nõudeid (mis käsitlevad Euroopa päritolu teoste 

edendamist tellitavates teenustes) on mitmetes liikmesriikides erinevalt rakendatud, mis 

on tinginud selgete kohustuste ja järelevalve puudumise ning andnud suuremad 

võimalused tellitavate teenuste jaoks meelepärase kohtualluvuse valimiseks; palub 

seetõttu komisjonil tugevdada artiklit 13, kehtestades selged nõuded, sealhulgas rahalise 

toetuse, ning järelevalvevahendid Euroopa päritoluga teoste edendamiseks tellitavates 

teenustes; soovitab komisjonil ergutada audiovisuaalmeedia sisu seaduslikku pakkumist, 

soodustades sõltumatuid Euroopa päritoluga teoseid; 

14. on veendunud, et liikmesriigid peaksid olema kohustatud koostama avalikku huvi 

pakkuvate suuremate sündmuste, sealhulgas spordi- ja meelelahutussündmuste nimekirja, 

ja tuletab meelde, et need nimekirjad tuleb kohustuslikus korras komisjonile edastada; 

nimekirja kantud sündmused peaksid olema juurdepääsetavad ja vastama kehtivatele 

kvaliteedikriteeriumidele; 

15. kutsub komisjoni üles kontrollima seoses audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

läbivaatamisega, kuivõrd asja- ja ajakohane on veel avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes 

riigiabi eeskirjade kohaldamist käsitleva komisjoni teatise punkti 6.7 täitmine; 

16. toonitab, et seadusliku audiovisuaalse veebisisu pakkumist tuleks edasi arendada, et 

suurendada ulatusliku ja mitmekesise sisu kättesaadavust tarbijate jaoks eri 

keelevariantides ja subtiitrivõimalustega; 

17. kutsub elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit (BEREC) üles 

põhjalikumalt uurima sisuedastus- ja/või jaotusvõrkude turustusahelaid ja turustamisviise 

ELis ning nende mõju meedia mitmekesisusele; 

18. toetab kultuuripoliitika seisukohast komisjoni eesmärki kiirendada lairibavõrkude 

väljaehitamist eeskätt maapiirkondades ja nõuab avalike raadio-kohtvõrkude arendamist 

nii suurtes kui ka väikestes omavalitsustes, sest sellega luuakse hädavajalik taristu, mis 

võib tulevikus toimida sotsiaalse ja kultuurilise integratsiooni, moodsate haridus- ja 
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teabeprotsesside, turismi ja piirkondliku kultuurimajanduse huvides; 

19. võtab teadmiseks Marrakechi lepingu sõlmimise, millega hõlbustatakse nägemispuudega 

inimeste juurdepääsu raamatutele, ning ergutab seda lepingut kiiresti ratifitseerima; 

20. palub komisjoni teabe ja kultuurikaupade kättesaadavuse parandamiseks viivitamata 

esitada ettepanek ajakirjandusele, digitaalsele kirjastamisele, raamatutele ja 

internetiväljaannetele kehtiva käibemaksumäära vähendamise kohta; 

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles seaduslikult tagama digitaalse sisu terviklikkust ja 

eelkõige keelama kõnealuste teenuste ülekatmist või laiendamist kolmandate isikute poolt 

sisu või muude teenustega, kui kasutaja ei ole seda selge sõnaga algatanud, ning sisu 

korral, mis ei kuulu isikliku teabevahetuse hulka, kui sisupakkuja ei ole selleks luba 

andnud; juhib tähelepanu sellele, et samuti tuleb välistada kolmandate isikute loata 

sekkumine teenusepakkuja sisusse või ringhäälingusignaali ning sellise sisu või signaali 

loata dekrüpteerimine, kasutamine või levitamine; 

22. rõhutab, et autoriõigus on loovuse, tööhõive ja innovatsiooni tähtis majanduslik alus ja 

kultuurilise mitmekesisuse tagatis ning et see on hädavajalik, et võimaldada Euroopa 

loov- ja kultuurivaldkonnal ülemaailmsel tasandil konkureerida; rõhutab, et autoriõiguse 

vallas on vaja täiendavat tööd, et kõigi peamiste osalejate vahel tasakaal saavutada, ning 

autoriõiguse läbivaatamisel tuleks tagada piisav kaitse, mis soodustab loov- ja 

kultuurivaldkonna investeeringuid ja kasvu ning kõrvaldab õigusliku ebakindluse ja 

vastuolud, mis kahjustavad digitaalse ühtse turu toimimist; nõuab, et komisjon 

autoriõiguse reguleeriva raamistiku vajaduse korral läbi vaataks, et saavutada Euroopa 

kodanike parem juurdepääs loovsisule ja ergutada Euroopa teadlasi, haridusasutusi, 

kultuuripärandi organisatsioone ning loovsektorit oma tegevust digitaalse maailmaga 

kohandama; rõhutab, et autoriõigusega kaitstud tööde kasutamisest tulu saajad peavad 

maksma asjakohast tasu ning ükski sellega seotud lahendus ei tohiks pärssida seaduslike 

teenusepakkujate kasutamist; tuletab meelde, et digitehnoloogia on muutnud 

kultuurisektori väärtusahelat, enamasti vahendajate kasuks ja pahatihti loovisikute 

kahjuks; palub komisjonil niisuguste muutuste ulatust ja mõju uurida ja esitada 

ettepanekud Euroopa tasandi meetmete kohta, millega autorite ja esitajate tasustamist 

parandada; rõhutab, et muudetud sätted peaksid olema tulevikukindlad ja tehnoloogiliselt 

neutraalsed, tõendipõhised ning komisjoni parema reguleerimise eesmärgi kohaselt 

hoolikalt hinnatud, võttes arvesse digi- ja analoogkeskkonna erinevusi; 

23. peab kiiduväärseks Euroopa Komisjoni soovi parandada digitaalse sisu piiriülest 

kättesaadavust, hõlbustades lubade saamist, võttes arvesse digiteerimisega kaasnevaid 

uusi tasustamisvõimalusi ja luues suurema õiguskindluse; rõhutab, et erandite ja 

piirangute miinimumnormid ja vajaduse korral edasine ühtlustamine on peamine viis 

õiguskindluse suurendamiseks ja seejuures tuleks võimaluse korral alati arvestada 

kultuurilise eripäraga; rõhutab, et piiriülene kättesaadavus ei tohiks takistada sisu ja 

teenuste rahastamisprotsessi ning et seejuures tuleks kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 

väärtusena austada; rõhutab, et audiovisuaaltööstust tuleb ergutada uuenduslikke 

litsentsimislahendusi otsima, et oma rahastamismudeleid digiajastuga kohandada; 

24. toonitab, et autoriõiguse rikkumisele rajatud kutsetegevus ja ärimudelid ohustavad tõsiselt 

digitaalse ühtse turu toimimist, ning nõuab kogu ELi hõlmavate põhimõtete rakendamist, 

tagamaks, et keegi autoriõiguse tahtlikust rikkumisest kasu ei saa;  
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25. palub komisjonil ergutada ülekantavust ja koostalitlusvõimet, et suurendada seaduslikult 

omandatud ja seaduslikult kättesaadavaks tehtud sisu ja teenuste vaba ringlust kogu ELis, 

samuti tellimise kättesaadavust ja piiriülest toimimist, arvestades samas sellega, et teatud 

majandusmudelid Euroopas põhinevad õiguste territoriaalsusel, eelkõige siis, kui tegemist 

on audiovisuaaltoodangu rahastamisega ning eriti eelrahastatud filmide tootmisel, mis 

võimaldab suurt kultuurilist mitmekesisust; rõhutab, et territoriaalsuse põhimõte ja 

meetmed, millega edendatakse sisu ülekantavust, ei ole vastuolus; on veendunud, et 

üleeuroopalise litsentsi võimalus tuleks säilitada, selle kasutamine peaks olema 

vabatahtlik ja sellele peaks eelnema mõju hindamine; rõhutab, et niisugused litsentsid ei 

saa asendada territoriaalsust ning et audiovisuaalteoste rahastamismudelid põhinevad 

liikmesriikide turu iseloomuga kohandatud riiklikel litsentsimismudelitel; võttes arvesse 

ELi toimimise lepingu artiklit 118, soovitab kogu ELi hõlmavat õiguste haldamist edasi 

arendada ja huvipakkuvamaks muuta; 

26. peab vajalikuks konsultatsiooni arvesse võttes selgitada, mis on põhjendamatu 

asukohapõhine piiramine; tuletab meelde, et leidub olukordi, kus asukohapõhine piiramine 

on vajalik, eelkõige pidades silmas kultuurilist mitmekesisust, sest selline piiramine 

võimaldab sageli turu monopoliseerimist takistada; märgib, et territoriaalne piirang võib 

olla vajalik juhul, kui sisu või teenuste piiriülese pakkumise kulud ei ole kaetud ja neid ei 

saa refinantseerida; 

27. palub liikmesriikidel sidusrühmadega konsulteerides optimeerida meedia leviaknad, et 

kiirendada audiovisuaalse sisu kättesaadavust, säilitades samas kestliku esimese ja teise 

leviakna, sõltuvalt audiovisuaalsisu rahastamisskeemidest; 

28. palub liikmesriikidel laiendada tsiteerimise suhtes kehtiva erandi ulatust, ilma et see 

piiraks autorite moraalseid õigusi, lühikestele audiovisuaalsetele tsitaatidele reklaami ja 

poliitikaga mitteseotud kasutuseks, tingimusel, et kasutatud teost on selgelt nimetatud, et 

tsitaat ei ole vastuolus teose tavalise kasutusviisiga ega mõjuta autorite seaduslikke 

huvisid; 

29. nõuab edasist dialoogi loojate, õiguste omajate ja vahendajate vahel, et jõuda vastastikku 

kasuliku koostööni, kus autoriõigused on kaitstud, samas aga võimaldatakse ja 

soodustatakse uuenduslikke sisuloomevõimalusi; palub komisjonil jätkata autoriõiguse 

kaasajastamist, püüdes pakkuda ja arendada uusi innovatiivseid litsentsimisvorme, mis 

võimaldavad loovsisu tõhusamat kasutamist internetis ja seega võtavad arvesse ka 

kollektiivsete lubade andmise võimalusi; 

30. on seisukohal, et pärast seda, kui direktiivis 93/83/EMÜ sätestatud õigusmõistet on 

täiendavalt hinnatud, võib see aidata parandada seadusliku veebisisu ja -teenuste piiriülest 

kättesaadavust digitaalsel ühtsel turul, seadmata kahtluse alla lepinguvabaduse, autorite ja 

esitajate asjakohase tasustamise ning eksklusiivsete õiguste territoriaalse iseloomu 

põhimõtteid, ning tervitab komisjoni algatust korraldada direktiivi 93/83/EMÜ teemal 

avalik konsultatsioon; 

31. toonitab vajadust tegeleda teoste reprodutseerimisõiguse ja üldsusele edastamise õiguse 

piiritlemise probleemiga; rõhutab, et üldsusele edastamise mõiste vajab selgitamist, võttes 

arvesse Euroopa Liidu Kohtu hiljutisi kohtulahendeid; toob välja vajaduse anda mõistele 

„üldkasutatav” ühtne määratlus, et tagada kultuurilise infosisu laialdane levik kogu ELis; 
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32. nõuab tungivalt kehtivates autoriõigust käsitlevates õigusaktides sätestatud kohustuslike 

piirangute ja erandite kehtestamist, näiteks sellistes valdkondades nagu haridus, teadus, 

raamatukogud ja muuseumid, et võimaldada kultuurisisu laiemat levikut kogu ELis, võttes 

arvesse sõna- ja teabevabadust, kunsti ja teaduse vabadust ning usulist ja keelelist 

mitmekesisust; 

33. rõhutab, et tõelise Euroopa digitaalse ühtse turu saavutamiseks ning võimaldamaks 

kodanikel, kaasa arvatud haavatavatel isikutel, uut digitehnoloogiat täielikult kasutada, on 

vaja täiendavaid jõupingutusi meediapädevuse parandamiseks, ergutab seetõttu 

liikmesriike tunnistama meediahariduse tähtsust, soovitab lisada koolide õppekavadesse 

digioskuste omandamine ja parandada vajalikku tehnilist sisseseadet; toonitab seejuures, 

kui oluline on õpetada õpetajatele nõuetekohaselt digitaalseid oskusi ja seda, kuidas neid 

oskusi tõhusalt õpilastele edasi anda ning üldise õppeprotsessi toetamiseks kasutada; 

34. rõhutab, et meedia sõltumatu ja kriitilise kasutamise võime on elukestev ja 

põlvkonnaülene õppeülesanne, mis meedia arengu käigus pidevalt muutub ja kujutab 

endast üht tänapäeva põhioskust; rõhutab, et haridus- ja koolitussüsteemide kohandamine 

on ülioluline, et parandada infotehnoloogia kutseoskusi ja vastata ELis aina suurenevale 

nõudlusele digitaalsete oskustega professionaalide järele; soovitab komisjonil ja 

liikmesriikidel luua digitaalsete oskuste ja kvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise 

alusena Euroopa sertifitseerimis- või hindamissüsteem, võttes eeskujuks Euroopa 

keeleõppe ja -õpetamise raamdokumendi; rõhutab, et vaja on täiendavaid jõupingutusi 

kodanike meediapädevuse parandamiseks, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel 

edendada algatuste ja kooskõlastatud meetmete kaudu kõigi ELi kodanike, eelkõige 

haavavate inimeste meediapädevust; soovitab meediapädevuse suurendamise raames 

pidevalt tegelda ka internetipädevuse suurendamisega; 

35. peab vajalikuks, et komisjon ja liikmesriigid tegutseksid digitaalsete oskuste ja teadmiste 

parandamisel kahel suunal, investeerides digitaalharidusse ja digitaalsesse taristusse ning 

lisades digitaalse sisu ja digitaalsed meetodid koolide õppekavadesse; soovitab jätkuvalt 

tegelda laste kaitsmisega internetis läbipaistvate eneseregulatsioonimeetmete abil, mida 

vajadusel kooskõlastatakse riikliku ja ELi õigusega; palub komisjonil ja liikmesriikidel 

kõiki põlvkondi hõlmates välja pakkuda teabe ülekülluse asjakohase ja autonoomse 

haldamise viise, samuti kutsub komisjoni üles rohkem investeerima üleeuroopaliste 

meediapädevuse õpetamise võrkude loomisse, et edendada parimate tavade vahetamist ja 

parandada parimate riiklike, piirkondlike või ka kohalike projektide nähtavust kogu ELis; 

36. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles laiendama uuringuid, mis käsitlevad digitaalmeedia 

mõju vaimsetele võimetele, mõjusaid enesekontrolli meetodeid ja digitaalsetel mängudel 

põhineva õppimise edusamme; 

37. rõhutab, et Euroopa digitaalse ühtse turu tähtis kultuuriline alus on elav keeleline 

mitmekesisus ja suurenev mitmekeelsus; on seisukohal, et keelelise mitmekesisuse 

digitaalne toetamine, selle kättesaadavuse suurendamine ning vastavate oskuste 

edendamine ja tagamine on oluline eeldus, et digitaalne ühtne turg areneks sotsiaalselt 

kestlikul viisil; ootab, et komisjon suurendaks jõupingutusi mitmekeelsuse tulemuslikuks 

käsitlemiseks, et tehnoloogilist baasi kiiremini rakendada Euroopa mitmekeelsuse 

aktiivseks toetamiseks ja kohaldamiseks hariduses, filminduses, kultuuripärandi 

valdkonnas, teadus- ja ametiasutustes ning igapäevases töös ja ettevõtluses; 
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38. rõhutab territoriaalsuse põhimõtte tähtsust, näiteks Euroopa filmikultuuri jaoks, ja nõuab, 

et riiklikel litsentsidel põhinevaid audiovisuaalteoste rahastamismudeleid ei hävitataks 

kohustusliku üleeuroopalise litsentside süsteemiga; rõhutab, et selle asemel tuleks 

parandada piiriülest juurdepääsu seaduslikult omandatud sisule; 

39. palub komisjonil tagada kooskõla võrgu neutraalsuse põhimõtetega, mis on 

meediakanalite lähenemisega seoses väga tähtis; 

40. rõhutab, et võrgu neutraalsuse ulatuslik kaitsmine on sotsiaalselt õiglase digitaalse ühtse 

turu strateegia keskne element ja sellest ei tohi osaliselt loobuda rändlustasude kaotamise 

lühiajaliselt vajaliku eesmärgi nimel; 

41. tuletab meelde, et õiguste omajate ja autoriõigusega kaitstud sisu kasutajate eri 

kategooriate vahel tuleb tagada õiguste ja huvide õiglane tasakaal; 

42. kiidab komisjoni algatust korraldada üldsusega konsulteerimine satelliitlevi ja kaabli 

kaudu taasedastamist käsitleva direktiivi 93/83/EMÜ üle, et uurida direktiivi 

reguleerimisala laiendamise võimalust audiovisuaalsete teoste veebiedastusele 

voogedastuse ja tellitavate videoteenuste kaudu, mis oluliselt suurendaks avalik-õiguslike 

ringhäälinguteenuste suutlikkust digitaalajastul oma avalikest huvidest lähtuvat ülesannet 

täita ja aitaks kaasa digitaalse ühtse turu väljakujundamisele; 

43. loodab, et komisjon teeb ka digitaalse ühtse turu strateegia raames rohkem jõupingutusi 

mitmekeelsuse tõhusaks käsitlemiseks, et tehnoloogilist baasi kiiremini rakendada 

Euroopa mitmekeelsuse aktiivseks kaitsmiseks ja tulemuslikuks kohaldamiseks hariduses, 

filminduses, kultuuripärandi valdkonnas, teadus- ja ametiasutustes ning igapäevases töös 

ja ettevõtlustegevuses: 

44. peab kiiduväärseks, et komisjon kaalub avaliku sektori jaoks uute 

teabesalvestussüsteemide loomist sertifitseeritud ja andmekaitse õigustega kooskõlastatud 

pilvandmetöötluse ning teksti- ja andmehankimise kaudu; on seisukohal, et niisuguse 

tehnoloogia kasutamine haridusasutustes, avalikes raamatukogudes ja arhiivides eeldab 

raamatukogunduse, arhiivinduse ja dokumentide käsitlemise kutsealadel eriväljaõpet ja ka 

kasutajate asjakohast mitmekeelset juurdepääsu; 

45. nõuab suuremaid jõupingutusi, et digitaalse ühtse turu strateegia raames kontrollida vaba 

ja avatud tarkvara rakendamist haridus- ja ametiasutustes, sest allikakoodide 

juurdepääsetavus ja nähtavus suurendab ametiasutuste ressurssesäästvat osalust 

ühisuuenduste kasutamisel; on seisukohal, et arvukamad avatud tarkvara programmid 

võivad aidata parandada kasutajate digitaaloskusi, eriti haridusasutustes; 

46. teeb ettepaneku, et hariduses ja koolituses ning avaliku sektori uurimisasutustes õpetataks 

ja kohaldataks ning riigihankemenetlustes edendataks riigi- ja keelepiire ületavaid 

digitaalseid koostöö- ja teabevahetusvorme, kasutades ja arendades sellel eesmärgil 

Creative Commonsi litsentse. 
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