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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toetab komisjoni eesmärki tugevdada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
infrastruktuuri ja hõlbustada selle arendamist, et ületada digitaalne lõhe; tuletab meelde, et 
IKT infrastruktuuri arendamine avaldab positiivset mõju Euroopa Liidu sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele, majanduskasvule ja konkurentsivõimele ning soodustab 
kommunikatsiooni, loovust ja kodanike juurdepääsu haridusele ja teabele; kiidab heaks 
maapiirkondade IKT infrastruktuuridega ühendamise parandamisele suunatud algatused 
regionaalarengu ja maaelu arengu programmide raames, aga ka Euroopa 
Investeerimispanga algatused;

2. toetab võimalust teha koostööd teadusasutustega; tunneb heameelt komisjoni kavatsuse 
üle edendada Euroopa Ühendamise Rahastu raames avaliku ja erasektori investeeringuid 
telekommunikatsioonivõrkudesse ning rõhutab üleeuroopalise digitaalvõrgu alalise 
kasutuselevõtu tähtsust ELi majanduskasvu ja konkurentsivõime jaoks;

3. rõhutab, et meedia- ja kultuurisisu eest maksmisel internetis kasutatakse üha rohkem 
mikromakseid, kuid selle kasutusmugavust on võimalik veelgi parandada, ning leiab, et 
see on kasulik vahend, mis aitab tagada autorite tasustamise, kui nad muudavad 
seadusliku sisu üldsusele taskukohasel viisil kättesaadavaks; on seetõttu seisukohal, et 
mikromaksed on tõhus vahend võitluseks ebaseadusliku sisu vastu; rõhutab siiski, et 
internetis maksmise süsteemidega seotud probleemidele, nagu süsteemide 
koostalitlusvõime puudumine ja mikromaksete kõrge hind tarbijatele, tuleb otsida 
lahendusi ning üritada arendada lihtsaid, innovatiivseid ja kulutõhusaid tarbijatele ja 
digitaalplatvormidele kasulikke lahendusi;

4. rõhutab, et taskukohaste hindadega kultuurisisu seaduslik pakkumine internetis aitab aja 
jooksul ebaseaduslikud platvormid kõrvale tõrjuda;

5. kiidab heaks komisjoni algatuse kaotada digitaalse ühtse turu väljakujundamise tõkked, 
esmajoones sellised, mis pärsivad seaduslike piiriüleste internetipõhiste teenuste 
väljaarendamist; rõhutab samuti tarbijate kindlustunde suurendamise vajadust seaduslike 
piiriüleste teenuste kasutamisel;

6. juhib tähelepanu sellele, et digitaalne ühtne turg annab kodanikele terves ELis 
juurdepääsu digitaalsisu ja -teenuste kõikidele vormidele (muusika, audiovisuaalteosed, 
videomängud);

7. nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks oma ettevalmistavat tööd õigusakti ettepaneku 
vormistamisel õiguste kollektiivse haldamise kohta, et tagada kollektiivse esindamise 
organisatsioonide vastutuse suurendamine, suurem läbipaistvus ja parem juhtimine, 
tõhusate vaidluste lahendamise mehhanismide loomine ja muusikasektori 
litsentsisüsteemide selgitamine ja lihtsustamine;

8. rõhutab, et uus ja arenev internetitehnoloogia ja internetipõhised teenused on suurendanud 
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nõudlust audiovisuaalsisu ning muu kultuurisisu ja loomingulise digitaalsisu järele ning 
pakuvad uusi ja innovatiivseid viise, kuidas pakkumist kohandada ja täiustada, eelkõige 
noorte puhul; märgib seejuures, et praegu ei pakuta nõudluse rahuldamiseks piisavalt 
seaduslikku infosisu, mis motiveerib kasutajaid kasutama ebaseaduslikku sisu; on 
arvamusel, et tuleks kaaluda innovatiivseid ärimudeleid ja erinevaid litsentsistruktuure, et 
suurendada kättesaadavust; nõuab digitaaltehnoloogia paremat ärakasutamist, et 
hoogustada seaduslike pakkumiste mitmekesistamist ja laiendamist, mis omakorda aitab 
tagada tarbijate usalduse ja tarbijaskonna kasvu ning tagada autorite õiglase ja 
proportsionaalse tasustamise;

9. rõhutab vajadust kehtestada internetipõhiselt ja väljaspool internetti müüdud 
kultuuritöödele ühesugune käibemaksumäär; on seisukohal, et kui internetipõhisele 
kultuurisisule kehtestada madalam käibemaksumäär, suurendab see digitaalsete 
platvormide ligitõmbavust;

10. on seisukohal, et tuleb toetada hariduslike ja kultuuritööde digiteerimist nii paljudesse ELi 
ametlikesse keeltesse kui võimalik, et pakkuda üldsusele väärtuslikku ja kasulikku sisu;

11. kiidab heaks ettepanekud suurendada kättesaadavust ja arendada välja seadusliku 
internetipõhise infosisu teenused, kuid rõhutab vajadust ajakohastatud ja ühtlustatud ELi 
autoriõiguse järele liidu tasandil; toonitab seetõttu vajadust autoriõiguste seaduse järele, 
mis pakub asjakohaseid stiimuleid, tagab tasakaalu ja peab sammu nüüdisaegse 
tehnoloogiaga; on seisukohal, et mitut territooriumi hõlmavate litsentside julgustamist, 
soodustamist ja nende jätkusuutlikkust digitaalsel ühtsel turul peaks eelkõige tarbijate 
vajaduste põhjal lihtsustama turupõhised algatused; palub seetõttu komisjonil viia 
viivitamata ellu intellektuaalomandi õiguste strateegia algatused;

12. rõhutab selgete põhimõtete loomise vajadust, et reguleerida suhteid kolmandate riikide 
digitaalsete turgudega, eelkõige seoses liidu tasandi projektidega, nagu maailma 
kultuuripärandi digiteerimine;

13. tervitab komisjoni välja kuulutatud uut teavitamis- ja meetmekava ja tuletab sellega seoses 
meelde, et e-kaubanduse direktiivi kohaselt on infoühiskonna teenuse osutajatel teatud 
tingimuste korral kohustus takistada internetipõhist ebaseaduslikku tegevust või see 
lõpetada;

14. rõhutab, et luba blokeerida veebisaite, mis on äärmuslik abinõu ebaseadusliku tegevuse 
takistamiseks internetis ja mille mõju tarbijate käitumisele on küsitav, võib rikkuda ka 
sõnavabadust ega ole seetõttu imerohi; kutsub komisjoni seetõttu üles koostama 
ettepanekud algatuste ja organisatsioonide paremaks koordineerimiseks, et kõrvaldada 
ebaseaduslik sisu selle lähtekohas; rõhutab, et kõik meetmed, mis piiravad juurdepääsu 
ebaseaduslikku sisu sisaldavatele või levitavatele veebisaitidele, tuleb võtta läbipaistva 
menetluse abil ja nad peavad pakkuma piisavaid õigussätteid, nagu nõuetekohane 
menetlus, tagamaks, et piirang on vajalik ja proportsionaalne ja et kasutajaid teavitatakse 
piirangu põhjusest; rõhutab, et sellised turvameetmed peaksid samuti sisaldama 
apellatsioonivõimalust; tunnistab samal ajal vajadust leida uued, ligipääsetavad ja 
seaduslikud viisid digitaalse sisu kasutamiseks, austades kultuurilist mitmekesisust;

15. tuletab meelde, et liikmesriikidel on tarbijate õiguste tagamisel oma roll, mis väljendub 
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ELi eeskirjade kiires ja mittebürokraatlikus rakendamises;

16. võtab teadmiseks komisjoni ettepanekud, mis puudutavad koostööd makseteenuste 
pakkujatega, et võidelda loata või ebaseadusliku infosisuga; rõhutab, et mis tahes koostöö 
erasektoriga peaks kindlalt tuginema õiguslikule raamistikule, mida iseloomustab austus 
andmekaitse ja tarbijakaitse vastu, õigus õiguskaitsele ja õiguskaitse kättesaadavus kõigi 
osapoolt jaoks; rõhutab, et esimene samm peab olema teatamise meetmete tõhus 
rakendamine, tagades ühemõtteliselt igaühe põhiõiguse õiglasele kohtumõistmisele 
seaduslikult kehtestatud sõltumatu ja erapooletu kohtu ees;

17. rõhutab, et kõigil osapooltel, sealhulgas makseteenuse pakkujatel ja reklaamijatel, on 
volitamata või ebaseadusliku sisu vastu võitlemisel oma osa;

18. kutsub komisjoni üles käibemaksu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisel tegelema 
anomaaliaga, mida kujutab endast võimalik vähendatud käibemaksumäära kohaldamine 
trükitud raamatute ja muu kultuurisisu suhtes, aga mitte samaväärsete elektroonsel kujul 
kättesaadavate toodete suhtes;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama digitaalsete oskuste ja digitaaltehnoloogia 
tutvustamise projekte, mis on suunatud täiskasvanutele, kelle ülesandeks on harimine, 
koolitamine ja uute põlvkondade kasvu toetamine, et teavitada neid IKT võimalustest ja 
ohtudest laste ja noorte jaoks ning ühtlasi aidata vähendada põlvkondadevahelist 
tehnoloogilist lõhet.
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