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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, kui tähtis on Euroopa Liidu kultuuriline ja keeleline mitmekesisus, mis loob 

ühtsele turule pigem võimalusi kui tõkkeid, ning rõhutab, et kultuuri- ja loomemajandus 

on ELi majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomise mootor, kuna annab tööd 

rohkem kui 7 miljonile inimesele ja moodustab rohkem kui 4,2 % ELi SKPst; rõhutab, et 

kultuuri- ja loomemajandus lõi jätkuvalt töökohti majanduskriisi ajal aastatel 2008–2012 

ja sellel on olnud oluline roll liidu konkurentsivõime suurendamisel; rõhutab asjaolu, et on 

loodud uusi ärimudeleid ja uuenduslikke internetipõhiseid teenuseid; 

2. rõhutab, et interneti kultuurilisel ja loomingulisel sisul on infoühiskonna, infotehnoloogia 

ning digitaalse taristu ja teenuste investeeringute arengus võtmeroll, mis seeläbi soodustab 

innovatsiooni, majanduskasvu ja loovust; 

3. toonitab, et autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused on Euroopa kultuuri- ja 

loomemajanduse õigusraamistik ja moodustavad nende sektorite majandustegevuse, 

konkurentsivõime, tööhõive, loovuse ja innovatsiooni loomise aluse; rõhutab, et sektori 

tootlikkus kasvab jätkuvalt, ning toonitab, et praegune killustatud ja vananenud süsteem 

takistab Euroopa digitaalse ühtse turu täielikku väljaarendamist ja toimimist; 

4. kiidab heaks ELi kodanike suure huvi ja ka suure panuse komisjoni avaliku 

konsulteerimise voorus ELi autoriõiguse eeskirjade läbivaatamise teemal; 

5. toonitab, et autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused peaksid moodustama Euroopa 

kultuuri- ja loomemajanduse tasakaalustatud õigusraamistiku majandustegevuse ja 

tööhõive loomiseks; rõhutab siiski, et praegune killustatud ja vananenud maksusüsteem 

tekitab suuri probleeme Euroopa digitaalse ühtse turu arendamisel ning ja ohustab 

seepärast majanduskasvu ja -arengut; 

6. toonitab, et autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused on Euroopa kultuuri- ja 

loomemajanduse sektori õigusraamistik ja moodustavad nende sektorite 

majandustegevuse ja tööhõive loomise aluse; rõhutab, et kuigi kultuuri- ja 

loomemajanduse sektori tootlikkus kasvab jätkuvalt, kahanevad sektoris õiguste omajate 

tulud; 

7. toonitab, et autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused on Euroopa kultuuri- ja 

loomemajanduse ning ka haridus- ja teadusuuringute sektori ning nende õiguste eranditest 

ja piirangutest kasu saava sektori õigusraamistik ning moodustavad nende sektorite 

tegevuse ja tööhõive aluse; 

8. rõhutab, et autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused on õigused, millele tugineb kogu 

loomemajandus ja sellega seotud väärtusahel; kutsub seetõttu komisjoni üles toetama ja 

kaitsma loovisikute intellektuaalomandiõigust, et kaasa aidata Euroopa loomemajanduse 

õitsengule; 
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9. peab tervitatavaks komisjoni pühendumist ELi digitaalarengu tegevuskava, kaasa arvatud 

autoriõiguse eeskirjade ajakohastamise eesmärgi edasiarendamisele; tunnistab vajadust 

vaadata läbi direktiiv 2001/29/EÜ, et tagada autoritele, esinejatele ja teistele autoriõiguse 

omajatele asjakohane tasu ja nende õiguste asjakohane kaitse ning Euroopa 

kultuurimajanduses õiglane tasakaal kõigi osalejate (VKEd, tarbijad, kasutajad, loovisikud 

ja õiguste omajad) vahel digitaalajastul, mis tähendab muutuvat ja pidevalt arenevat 

tehnoloogilist keskkonda ning toob endaga kaasa muutusi kasutajate käitumises koos 

võimaluste ja väljakutsetega; on seisukohal, et selline läbivaatamine peaks andma 

vajalikku õigusselgust, -stabiilsust ja -kindlust, aga ka paindlikkust, mida on vaja 

investeeringute ja kasvu edendamiseks loome- ja kultuurisektoris, kõrvaldades ühtlasi 

õigusliku ebakindluse ja õiguslikud vastuolud, mis mõjutavad negatiivselt digitaalse ühtse 

turu toimimist; palub ka selle põhimõtte tugevat kaasamist, et avada järjekindluse huvides 

niipea kui võimalik uuesti direktiiv 2000/31/EÜ elektroonilise kaubanduse kohta; on 

veendunud, et selle läbivaatamise üheks peamiseks eesmärgiks peaks olema autoriõiguse 

ajakohastamine eesmärgiga lihtsustada piiriülest juurdepääsu teenustele ja sisule, 

säilitades samas intellektuaalomandiõiguse kõrgetasemelise kaitse ning pakkudes arengut 

ja kultuurilist mitmekesisust; 

10. rõhutab, et kehtivate autoriõiguse eeskirjade ajakohastamine on digitaalse majanduse 

lahutamatu osa; 

11. rõhutab, et loovuse innovatsioon ja tehnika areng võivad märkimisväärselt inimeste elu 

mõjutada, võimaldades erinevatel rühmadel loominguliselt suhelda ning koostööd teha, 

parandades seeläbi loomeinimeste olemasolevaid oskusi ja luues lisandväärtust; arvab, et 

see parandab konkurentsivõimet, tööhõivet ja innovatsiooni kogu Euroopas; 

12. tunnistab, et autoriõigusi rikkuv äritegevus kujutab tõsist ohtu digitaalse ühtse turu 

toimimisele ning internetis mitmekesise veebipõhise kultuuri- ja loomesisu seadusliku 

pakkumise arendamisele; 

13. kutsub komisjoni üles viima läbi hindamist erinevate isiklikuks tarbeks kopeerimise 

mehhanismide kohta Euroopas, võttes arvesse tasude tõhusust ja läbipaistvust ning 

isiklikuks tarbeks kopeerimise kasutamises toimuvaid muutusi; on seisukohal, et komisjon 

peaks tegelema isiklikuks tarbeks kopeerimise mehhanismide erinevustega, et tagada 

siseturul kaupade ja teenuste vaba liikumine ning õiglane tasu loome- ja kultuurilise sisu 

eest ning lihtsustada uute ja uuenduslike ärimudelite arendamist; 

14. rõhutab, et ELi autoriõiguse õigustiku reformimine peaks jätkuvalt tugevdama Euroopa 

kultuuri- ja loomemajandust, parandades digitaalsektoris kõigi kaasatud osapoolte 

(sealhulgas õiguste omajad, ettevõtted ja kasutajad) õiguskindlust ning kehtestades 

stiimulid uuenduslike internetipõhiste litsentsisüsteemide jaoks ja sisu internetipõhise 

levitamise uute ärimudelite jaoks, võimaldades seeläbi sektoril kasu saada digitaalsest 

revolutsioonist, kaitstes samas tasakaalustatud väärtusahelat; 

15. tuletab meelde, et autoriõiguse erandid ja piirangud on autoriõiguse süsteemi oluline osa 

ning märkimisväärse panuse ELi majanduskasvu, innovatsiooni ja töökohtade loomisse 

annavad institutsioonid, mis on sõltuvad sellistest eranditest ja piirangutest; palub 

komisjonil teha ettepanek ühtlustatud erandite ja piirangute raamistiku kehtestamiseks, et 

lahendada killustatud turu probleem, parandada õiguskindlust ja edendada piiriülest 
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juurdepääsu autoriõigusega kaitstud sisule, et võimaldada kultuurilisele mitmekesisusele 

võrdset juurdepääsu kogu ELis ja vastata tarbijate ootustele; tuletab meelde, et kui 

liikmesriigid näevad ette erandid ja piirangud, peaksid nad tagama, et need ei ole 

vastuolus teose või materjali tavapärase kasutusega ega kahjusta põhjendamatult õiguste 

omaja õigustatud huve; nõuab teadusuuringute ja hariduse eesmärgil tehtud erandite uuesti 

hindamist, mis peaks hõlmama haridus- ja teadustegevust, mis on seotud riiklike asutuste 

poolt või õigusaktidega tunnustatud haridusasutustega või mis toimuvad haridus- või 

teadusprogrammi raames; nõuab tungivalt, et komisjon leiaks viise, kuidas avalikud ja 

teadusraamatukogud saaksid laenutada üldsusele digitaalformaadis raamatuid isiklikuks 

kasutuseks, sõltumata juurdepääsukohast ja tagades õiguste omajatele õiglase tasu; 

16. nõuab, et võetaks vastu kohustuslik erand, mis võimaldab avalikel ja 

teadusraamatukogudel laenutada üldsusele digitaalformaadis raamatuid isiklikuks 

kasutuseks, sõltumata juurdepääsukohast; 

17. tunnistab, et direktiivi 2001/29/EÜ asjakohane kohandamine digitaalse ajastuga võib anda 

tõuke ettevõtlusele ja uutele ärimudelitele, edendades seeläbi innovatsiooni ja tööhõivet; 

18. kutsub komisjoni üles uurima võimalust märkimisväärselt lühendada autoriõiguse kaitse 

ühtlustatud tähtaegu nüüdisaegse kaubanduspoliitika tegevuskava raamistikus; 

19. rõhutab, kui oluline on lepinguline vabadus kõigile õiguste omajate, kes peaksid saama 

vabalt oma õigusi teostada; peab vajalikuks arendada välja õigusraamistik, mis on 

tõenditel põhinev, võttes arvesse kõigi asjakohaste sidusrühmade kogemusi, samas 

tugevdades kõigi loovisikute läbirääkimis- ja lepingulist positsiooni teiste õiguste omajate 

ja vahendajate suhtes; 

20. teeb ettepaneku vaadata läbi teenusepakkujate ja vahendajate vastutus, et täpsustada nende 

õiguslikku seisundit ja vastutust autoriõiguse osas, tagada, et kogu loomeprotsessi ja 

tarneahela käigus on kinni peetud hoolsuskohustusest ning loovisikutele ja õiguste 

omajatele on liidus tagatud õiglane tasu; 

21. peab vajalikuks võtta autoriõiguse põhjaliku reformi raames ka meetmeid, millega saab 

suurendada digitaalsisu piiriülest pakkumist ja kättesaadavust, näiteks uued eeskirjad 

tarbijakaitse, e-kaubanduse arendamise, käibemaksumäärade lähendamise ja 

digitaalvõrkude laiendamise valdkonnas; 

22. peab vajalikuks pakkuda kultuuriasutustele selget ajakohastatud raamistikku, mis 

võimaldab raamatukogudel tegeleda e-laenutusega ning võimaldab raamatukogudel, 

arhiividel ja muuseumidel teha internetis kättesaadavaks kaitstud teosed, mis ei ole enam 

kaubanduslikus ringluses; 

23. on veendunud, et kodanikel peaks olema võimalik pääseda juurde veebisisule ja veebisisu 

osta teisest liikmesriigist, ning on seisukohal, et tava piirata juurdepääsu veebisisule 

sõltuvalt kasutajate asukohast takistab digitaalse ühtse turu väljaarendamist; kiidab heaks 

direktiivi 2014/26/EL kohase õiguste multiterritoriaalse litsentsimise kui näite ja viisi, 

kuidas lahendada killustatud siseturu probleem; julgustab tasakaalustatud, paindlike ja 

turupõhiste lahenduste arendamist, mis aitavad ületada olemasolevad tõkked piiriülesele 

juurdepääsule ning toodete ja teenuste kättesaadavusele, austades seejuures kultuurilist 
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mitmekesisust, sealhulgas seaduslikult omandatud ja kättesaadavaks tehtud sisu ELi-sisest 

piiriülest ülekantavust edendavate mehhanismide väljaarendamine; 

24. on seisukohal, et tava, mille kohaselt piiratakse juurdepääsu veebisisule sõltuvalt sellele 

sisule juurdepääsu eest eelnevalt tasunud kasutajate asukohast, kahjustab võrkude 

toimimist ja takistab digitaalse ühtse turu väljaarendamist; 

25. juhib tähelepanu sellele, et digitaalse turu kiire tehnoloogiline areng ja ärimudelite 

muutumine nõuab autoriõiguse jaoks tehnoloogiliselt neutraalset seaduslikku 

õigusraamistikku; rõhutab, et autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitsest peab 

kinni pidama nii internetis kui ka väljaspool internetti, kuid märgib ka, et digitaalne 

keskkond ei ole sama mis analoogmaailm, ning rõhutab vajadust uurida põhjalikult 

erandite ja piirangute loetelu ning kaaluda, kas selle küsimuse lahendamiseks ja 

majanduskasvu, konkurentsivõime ja digitaalse ühtse turu täielikuks väljaarendamiseks on 

vaja täiendavaid või alternatiivseid autoriõiguse kaitse vorme; 

26. võtab teadmiseks territoriaalsete litsentside olulisuse ELis, eelkõige audiovisuaal- ja 

filmitööstuses, mis tugineb peaasjalikult ringhäälinguorganisatsioonide etteostu- või 

ettemaksusüsteemidele; 

27. toonitab, et õiguste omajate ja tarbijate õiguste kaitsmiseks tuleks digitaalkandjatele 

kohaldatavad maksud läbipaistvamaks muuta ja neid optimeerida, võttes ka arvesse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/26/EL 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning 

muusikateoste internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul; 

28. palub komisjonil uurida ja pakkuda välja lahendusi, kuidas kasutada teksti ja andmete 

puhul automaatseid analüüsitehnikaid (teksti ja andmete hankimine) teadusuuringute 

eesmärgil, eriti mitteärilisel eesmärgil, tingimusel et on saadud luba teose lugemiseks, ja 

võttes arvesse selliseid võimalusi nagu litsentsimismudel, mida on juba mõnedes 

liikmesriikides arendatud, kuna see võimaldaks teadlastel üleilmses keskkonnas säilitada 

Euroopa konkurentsieelise; 

29. toonitab vajadust edendada suuremat koostalitlusvõimet, eelkõige tarkvara ja terminalide 

puhul, kuna koostalitlusvõime puudumine takistab innovatsiooni, vähendab konkurentsi ja 

kahjustab tarbijat; on veendunud, et koostalitlusvõime puudumine tekitab ühe konkreetse 

toote või teenuse puhul turgu valitseva seisundi, mis omakorda lämmatab konkurentsi ja 

piirab ELis tarbijate valikuvõimalusi; 

30. tunnistab, et laiaulatuslik interneti leviala on põhjustanud teoste kasutamise uute vormide 

arengut, ning nõuab lahendusi, mis tagaks digitaalkeskkonnas õiguste omajatele piisava 

tasu, tagades samas kodanike juurdepääsu kultuuriväärtustele ja teadmistele; 

31. palub, austades täielikult subsidiaarsuse põhimõtet, komisjonil uurida, kas olemasolevad 

meetmed õiguste omajatele õiglase tasu tagamiseks reproduktsioonide puhul, mille 

füüsiline isik on teinud isiklikuks tarbeks, nagu isiklikuks tarbeks kopeerimise maksud, on 

ajakohased ja tõhusad lahendused; 

32. julgustab raamatukogusid ja arhiive sõlmima õiguste omajatega vabatahtlikke lepinguid, 
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mis võimaldaks neil digitaalses ühiskonnas täita oma avalikku kohustust, samal ajal 

austades õiguste omajate õigusi; 

33. rõhutab, et selles valdkonnas tehtav mis tahes seadusandlik muudatus peaks tagama kõigi 

ja eelkõige puudega inimeste juurdepääsu toodetele ja teenustele, mis on kaitstud 

autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega, ning peaks vastavalt tagama kohandamise 

digitaalse keskkonnaga; tunnistab, et see, et puudega kasutajatel ei ole võimalik soetada 

sisu sobivas formaadis, võib tekitada ettevõtete jaoks kaubandustõkkeid ning vähendada 

kultuuriloomingut ja sisu pakkumist kõigis liikmesriikides; soovitab tungivalt ELil 

ratifitseerida Marrakechi leping (avaldatud teostele juurdepääsu hõlbustamiseks 

nägemispuudega inimeste ja nende inimeste jaoks, kes ei saa muul põhjusel trükikirja 

lugeda), mille kohaselt on kohustus teha puudega inimestele erand mitteärilistel 

eesmärkidel kasutamise osas, kui see on otseselt puudega seotud ja konkreetsest puudest 

tingitud määral; 

34. on seisukohal, et kuna autoriõiguse kaitse on ainult sama tõhus kui seda kaitsvad 

jõustamismeetmed, peab autoriõiguse kaitse olema tugev, et tagada Euroopa kultuuri- ja 

loomemajanduse sektori õitseng ja kaitsta innovatsiooni; 

35. soovitab tungivalt komisjonil autoriõiguse raamistiku läbivaatamisel arvesse võtta kiirelt 

kasvavat loometeoste kasutamist kasutajate loodud sisus ja sotsiaalmeedia platvormidel 

internetis ning parandada kasutajateavet nende isikute kohustuste kohta, kes teadlikult 

esitavad hüperlinke keelatud sisule või linke, mis aitavad maksmisest kõrvale hoida; on 

veendunud, et mis tahes uue ettepaneku eesmärk peaks olema leida viis, kuidas kaitsta 

intellektuaalomandiõigust ja lõppkasutajaid, edendades ka dünaamilist internetti, kus 

tehnoloogia ja juurdepääs internetile saab jätkuvalt anda inimestele võimaluse olla 

uuenduslik ja loov; on seisukohal, et lisaks võiks komisjon teha ettepaneku 

„üldkasutatavate teoste” seadusliku määratluse kohta ja tagada, et sellised teosed on 

kaitstud erakätesse sattumise eest digiteerimise või teiste vahendite kaudu; 

36. märgib murega, et digitaalses majanduses autoriõigusega kaitstud teoste kasutamisest 

loodav väärtus ei jaotu õiguste omajate vahel õiglaselt, sealhulgas teenuseosutajate 

maksusüsteemi tõttu; kutsub komisjoni üles uurima interneti vahendajatele väärtuste 

ülekandmise ulatust ja mõju; 

37. soovitab komisjonil jätkata vastavate autoriõiguse õigusraamistike üle dialoogi ja 

koostööd USAga Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimiste 

raames, et kõrvaldada võimalikud turulepääsu ja kaubandustõkked; 

38. kutsub komisjoni üles kohandama ja ühtlustama analoogmaailma õigusraamistikus 

lubatud erandeid ja piiranguid uue digitaalparadigma ja eelkõige pilvandmetöötluse 

tehnoloogiate kontekstis; 

39. on veendunud, et autoriõiguse rikkumiste vastases võitluses ELis tuleks teha ühiseid 

jõupingutusi, et tagada autoriõiguse kaitse ja õiglane tasu; rõhutab vajadust kasvatada 

tarbijate teadlikkust autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste rikkumise tagajärgedest 

ning soovitab tungivalt leida sobiv lahendus, et tagada, et keegi ei teeniks autoriõiguse 

rikkumiste pealt tulu; 
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40. juhib tähelepanu 26. juuni 2013. aasta direktiivile 2013/37/EL avaliku sektori valduses 

oleva teabe taaskasutamise kohta, millega nähakse ette ühtne õigusraamistik valitsuse 

valduses olevate andmete (avaliku sektori valduses olev teave) ELi turu jaoks ning mis 

sisaldab sätteid läbipaistvuse ja konkurentsi kohta. 



 

AD\1058332ET.doc 9/9 PE549.303v03-00 

 ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 14.4.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

47 

11 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian 

Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, 

András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan 

Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, 

Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, 

Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo 

Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav 

Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas 

Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, 

Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, 

Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 

Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann 

Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris 

Christoforou, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel 

Telička, Marco Zullo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2) 

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg 

 
 


