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 ET 

ETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub kodukorra artikli 55 kohaselt ühiselt vastutavatel tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjonil ning kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et kultuuri- ja loomemajandus toimib pidevalt muutuvas keskkonnas, mida 

mõjutab digitaalse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ülemaailmne areng ja 

kasutamine; 

2. kordab, et kultuuri- ja loomemajandus põhineb individuaalsel loovusel, kultuuriväärtusel, 

oskustel ja talendil ning edendab neid tegureid, millel on võime kasvatada rikkust ja 

tekitada töökohti, luues väärtust intellektuaalomandist; 

3. juhib tähelepanu sellele, et kultuuri- ja loomemajandus, mille käive on 535,9 miljardit 

eurot ja tänu millele on loodud 7,1 miljonit töökohta, on keskse tähtsusega Euroopa 

majanduse stabiilsuse ja pikaajalise konkurentsivõime jaoks; 

4. osutab sellele, et kultuuri- ja loomemajandus ei taga mitte üksnes kultuurilise 

mitmekesisuse, vaid ka meedia mitmekesisuse ja Euroopa Liidu majandusliku 

elujõulisuse; 

5. märgib, et kultuuri- ja loomemajandus on strateegilise tähtsusega majandusliku arengu ja 

kvaliteetsete töökohtade loomise jaoks ELis; 

6. rõhutab, et kultuuri- ja loomemajanduse kogu Euroopas kehtiva õigusliku määratluse 

sõnastamisel tuleks arvesse võtta kaasaja ühiskonnas esinevaid uusi kultuurilisi ja 

loomingulisi suundumusi ning pidevaid muutusi ja võimalusi, mida võib jätkuvalt 

pakkuda digitehnoloogia, ning et sellises määratluses tuleks viidata töödele, sealhulgas 

kaupadele ja teenustele, mis on valminud kunsti-, kultuuri- ja loomeprotsesside raames ja 

mis on intellektuaalomandina kaitstavad, seadmata piiranguid selliste tööde loomiseks või 

valmistamiseks kasutatud protsessidele; 

7. on sellest tulenevalt seisukohal, et õiguste omajaid on vaja autoriõiguse ja 

intellektuaalomandi õigusraamistikes kaitsta nii, et seeläbi tunnustatakse väärtusi ning 

stimuleeritakse innovatsiooni, loovust, investeeringuid ja sisu tootmist, säilitades samas 

kohandatavuse tehnoloogia jätkuvale arengule ja tulevastele digiplatvormidele; 

8. rõhutab, et EL ei peaks kultuuri nägema üksnes siseturu, konkurentsi või 

kaubanduspoliitika vaatenurgast, vaid kaasama selle ka Euroopa koostöö- ja 

arengupoliitikasse, võttes arvesse ELi kultuuriruumi eripärasid; palub komisjonil 

tugevdada kultuurivaldkonna, koolituse ning kultuuri- ja loomemajanduse vahelist seost, 

kaaluda Euroopa õigusraamistiku kindlaksmääramist õpipoisiõppe arendamiseks kultuuri- 

ja loomemajanduses kõigis ELi liikmesriikides ning suurendada VKEde võimalusi 

kultuuri- ja loomevaldkondades; 

9. on arvamusel, et digikeskkond pakub uusi võimalusi kultuuri- ja loometeoste loomiseks ja 

valmistamiseks ning nende levitamiseks, kasutamiseks ja kättesaadavuseks laiema publiku 

hulgas, sõltumata füüsilistest ja geograafilistest piirangutest, ning seda sageli väiksemate 
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kuludega ja leebemate sisenemispiirangutega; märgib samas, et piiratud vahenditega 

autorid ja loovisikud võivad järjest enam ühendatud ja digiteeritud foorumil sattuda 

laiemas konkurentsile avatud valdkonnas tegutsedes majanduslikult ebasoodsasse 

olukorda; 

10. on arvamusel, et digitehnoloogia on avanud ka võimalusi eri liiki kunstiteoste ja -tavade 

loomiseks, mille puhul digitehnoloogia on ka ise loomeprotsessi keskne osa; 

11. tuletab sellega seoses meelde, et kultuuri- ja loomemajandus hõlmab peamiselt 

mitmesuguseid mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning vabakutselisi 

loovisikuid, kellel on piiratud juurdepääs taristule, vahenditele ja rahastamisele ning 

piiratud läbirääkimisjõud võrreldes internetipõhiste digitaalsete levitajate ja teiste turul 

valitsevate vahendajatega, ning sellisesse olukorda satuvad eelkõige kunstnikud ja 

loovisikud, kes on pärit väljastpoolt suuremaid kultuuri- ja keeleruume; osutab seejuures 

vajadusele töötada välja tasakaalustatud õigusraamistik, milles võetakse arvesse selle 

valdkonna eripära ja esitatakse olukorra parandamiseks asjakohased õiguslikud 

lahendused, mis võimaldavad suurendada loovisikute läbirääkimisjõudu; 

12. rõhutab, et pidevad digitaalsed uuendused kohustavad kultuuri- ja loomemajandust oma 

ärimudeleid uuesti läbi mõtlema ja ümber kujundama; väljendab oma muret seoses 

sellega, et enamikus praegustes ärimudelites ilmneb uut määratlemist vajava sisu 

majanduslik väärtus väärtusahela mitmes eri etapis, kuid seda võib nihutada väärtusahela 

lõpu poole, muutes seeläbi keerukamaks süsteemi, mis võimaldab loometöö tegijatel 

sisust tulu saada, sealhulgas autoreid ja loovisikuid õiglaselt tasustada; märgib seejuures, 

et loometöö tegijaid tabavad kaotused, mis tulenevad ka autoriõiguse rikkumistest, nagu 

piraatlus, ning samuti pidevalt muutuvast veebikeskkonnast ja praeguste ärimudelitega 

seotud probleemidest; 

13. rõhutab, kui tähtis on kultuuri- ja loomemajanduse arenguks uus digikeskkond, mis annab 

loovisikutele suurema nähtavuse ning võimaldab neil olla oma publiku ja tarbijatega 

pidevas kontaktis; on seetõttu seisukohal, et kultuuri- ja loomemajanduse digiteerimist 

reguleeriv õigusraamistik tuleks kehtestada pärast ulatuslikku konsulteerimist kõikide 

väärtusahelas osalejatega; 

14. on seisukohal, et digitaalsed platvormid võimaldavad kultuuri- ja loometeostele laiemat 

juurdepääsu ning et tuleb kaaluda, kuidas see protsess võiks toimida nii, et seejuures oleks 

tagatud suurem õiguskindlus ja austus õiguste omajate vastu; 

15. palub komisjonil käsitleda väärtuse ümberpaigutamise küsimust seoses käimasoleva 

aruteluga autoriõiguse teemal; 

16. palub komisjonil töötada välja Euroopa digiajastu kultuuristrateegia, mis oleks kooskõlas 

kõigi ELi poliitikavaldkondadega, sealhulgas maksupoliitikaga; 

17. palub komisjonil tõhusalt tegutseda digitaalse sisu ebaseadusliku levitamise vastu ja võtta 

seejuures proportsionaalselt arvesse erinevaid kaalul olevaid õigusi ning muu hulgas 

soodustada paremat koostööd liikmesriikide ametiasutuste ja tööstuse vahel ja hõlbustada 

laia kataloogi ja piiriülese kättesaadavusega atraktiivsete seaduslike pakkumiste teket, 

pidades seejuures kinni territoriaalsuse põhimõttest; kutsub komisjoni samuti üles uurima 

eri võimalusi, mille puhul pööratakse erilist tähelepanu autoriõigusega seotud lepingutele 
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ja mille eesmärk on parandada autorite ja loovisikute õiglast tasustamist, tunnustades 

seega loovust ja innovatsiooni ning ühtlasi edendades autoriõiguste väärtusahela 

läbipaistvust digikeskkonnas, kaitsta rahvuslikku kultuurilist ja keelelist omapära ning 

ergutada majandus- ja teadustegevust; palub komisjonil sellega seoses jätkata selliste 

tõhusate mehhanismide leidmist, mis takistavad autoriõiguse rikkumist ja suurendavad 

üldsuse teadlikkust kõnealuses valdkonnas; 

18. tuletab meelde platvormide ja veebipõhiste vahendajate jaoks mõeldud regulatiivse 

keskkonna kohta komisjoni poolt algatatud avaliku konsultatsiooni tulemust; rõhutab 

asjaolu, et osalejad tunnistavad veebipõhiste platvormide kasulikkust loomesisu 

kättesaadavamaks tegemisel ja teabevahetuse hõlbustamisel, kuid viitavad samas, et selles 

protsessis on autoriõiguse austamise küsimuses puudulik läbipaistvus ja õiguskindlus; 

19. on seisukohal, et autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste piisav ja tõhus kaitsmine on 

äärmiselt oluline loovisikute õiglase tasustamise tagamiseks. 
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