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Muudatusettepanek 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. leiab, et internetituru killustatus – mille 
tunnuseks on näiteks tehnoloogilised 
takistused, keerukas lubade andmise kord, 
erinevused makseviisides, liikmesriikide
kultuurilised ja keelelised erinevused ning 
erinevused teatavates kaupadele ja 
teenustele kohaldatavates maksudes –
tingib vajaduse läbipaistva, paindliku ja 
ühtlustatud Euroopa tasandi lähenemisviisi 
järele, et rajada digitaalset ühtset turgu; 
rõhutab, et kõigis esitatud meetmetes 
tuleks võtta arvesse sisu litsentsimise 
halduskoormuse ja tehingukulude 
vähendamist;

1. tunnistab internetituru killustatust, mille 
tunnuseks on näiteks tehnoloogilised 
takistused, keerukas lubade andmise kord, 
erinevused makseviisides, selliste tähtsate 
elementide nagu e-allkirja koostalitluse 
puudumine ning erinevused teatavates 
kaupadele ja teenustele kohaldatavates 
maksudes; usub seetõttu, et eksisteerib 
vajadus läbipaistva, paindliku ja 
ühtlustatud Euroopa tasandi lähenemisviisi 
järele, et rajada digitaalset ühtset turgu; 
rõhutab, et kõigis esitatud meetmetes 
tuleks võtta arvesse sisu litsentsimise 
halduskoormuse ja tehingukulude 
vähendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. leiab, et internetituru killustatus – mille 
tunnuseks on näiteks tehnoloogilised 
takistused, keerukas lubade andmise kord,
erinevused makseviisides, liikmesriikide 
kultuurilised ja keelelised erinevused ning 
erinevused teatavates kaupadele ja 
teenustele kohaldatavates maksudes –
tingib vajaduse läbipaistva, paindliku ja 
ühtlustatud Euroopa tasandi lähenemisviisi 
järele, et rajada digitaalset ühtset turgu; 
rõhutab, et kõigis esitatud meetmetes 

1. leiab, et internetituru killustatus – mille 
tunnuseks on näiteks tehnoloogilised 
takistused, keerukas lubade andmise kord, 
erinevused makseviisides, liikmesriikide 
kultuurilised ja keelelised erinevused ning 
erinevused teatavates kaupadele ja 
teenustele kohaldatavates maksudes, sh 
käibemaksumäärades – tingib vajaduse 
läbipaistva, paindliku ja ühtlustatud 
Euroopa tasandi lähenemisviisi järele, et 
rajada digitaalset ühtset turgu; rõhutab, et 
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tuleks võtta arvesse sisu litsentsimise 
halduskoormuse ja tehingukulude 
vähendamist;

kõigis esitatud meetmetes tuleks võtta 
arvesse sisu litsentsimise halduskoormuse 
ja tehingukulude vähendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et audiovisuaalse ja muu 
autoriõigustega kaitstud kultuurilise 
infosisu piraatlus ja ebaseaduslik 
levitamine internetis ei lõpe enne, kui 
Euroopa poliitikakujundajad ja 
kõnealune valdkond on kohanenud 
muutuvate tingimustega ning 
hõlbustanud tellitava kultuurisisu 
internetis seaduslikuks levitamiseks 
mõeldud, laialdaselt ja kergesti 
juurdepääsetavate platvormide arengut; 
tunnistab samas, et piraatlus jääb 
probleemiks isegi siis, kui on olemas 
seaduslikud alternatiivid, ning seega 
peaks autoriõigustega kaitstud 
kultuurimaterjalide seaduslikku internetis 
kättesaadavust täiendama autoriõiguste 
tõhus jõustamine internetis, austades 
seejuures täielikult põhiõigusi, iseäranis 
teabe- ja sõnavabadust, isikuandmete 
kaitset ja eraelu puutumatust ning lihtsalt 
kaitstuse põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et üha enam on vaja 
soodustada seadusliku ja atraktiivse 
võrgupõhise tarne teket ja ergutada 
innovatsiooni ning sellest tulenevalt uute
levitamismeetodite paindlikkust, et saaks 
tekkida uus ärimudel; rõhutab, et sellised 
seaduslikud ja atraktiivsed 
internetipakkumised peaksid põhinema 
kõikehõlmaval ELi tasandi 
lähenemisviisil, millesse on kaasatud kõik 
sidusrühmad; uue seadusliku võrgupõhise 
tarne eesmärk peaks olema soodustada 
kunstiloomet ja kaitsta autorite huve, kuid 
samuti tagada avalikkusele võimalikult 
laialdane juurdepääs internetis 
levitatavatele audiovisuaalteostele 
Euroopa Liidus;

Or. ro

Muudatusettepanek 5
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et digitaalteenused, nagu 
voogvideoedastus, peaksid olema 
kättesaadavad kõikidele ELi kodanikele, 
sõltumata sellest, millises liikmesriigis 
nad asuvad; palub komisjonil nõuda 
Euroopa digitaalteenuseid pakkuvatelt 
ettevõtetelt liidu piires geograafiliste 
piirangute (nt IP-aadresside blokeerimise) 
kaotamist ning digitaalteenuste ostmise 
võimaldamist ka väljaspool 
päritoluliikmesriiki; palub komisjonil 
kavandada analüüs, mis käsitleks kaabli 
ja satelliitlevi kaudu taasedastamise 
direktiivi1 kohaldamist digitaalse 
levitamise suhtes;
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__________________
1 Direktiiv 93/83/EMÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et lubade andmise 
korda tuleks lihtsustada, et uutest 
pakutavatest võimalustest täiel määral 
kasu saada, tagades samal ajal hästi 
tasakaalustatud õiguste kaitse süsteemi, 
milles võetakse arvesse autorite ja 
tarbijate huve;

Or. lt

Muudatusettepanek 7
Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab, et kõigis meetmetega seotud 
ettepanekutes võetaks arvesse sektori 
eripära ja eri sidusrühmade huve;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. palub, et juhul kui vastastikuse 
tunnustamise põhimõtet hakatakse 
digitaalsete kaupade suhtes kohaldama 
samamoodi nagu füüsiliste kaupade 
suhtes, esitaks komisjon selle kohta 
analüüsi; usub, et digitaalsed kaubad 
peaksid olema kättesaadavad kõikidele 
ELi kodanikele, sõltumata sellest, millises 
liikmesriigis nad elavad või millisest 
liikmesriigist nad on pärit;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et suuremat tähelepanu 
tuleks pöörata internetis levitamise 
platvormide turvalisuse parandamisele, 
kaasa arvatud internetimaksete turvalisus, 
ja võitlusele audiovisuaalsektoris väga 
levinud internetipiraatluse vastu, ning 
teeb ettepaneku võtta kasutusele terviklik 
ELi tasandi lähenemisviis, mis peaks 
hõlmama suuremat koostööd õiguste 
omanike, internetis levitamise platvormide,
internetiteenuse pakkujate ning kohtute ja 
õiguskaitseasutuste vahel;

2. on seisukohal, et suuremat tähelepanu 
tuleks pöörata internetis levitamise 
platvormide turvalisuse parandamisele, 
kaasa arvatud internetimaksete turvalisus, 
ja internetipiraatlusele alternatiivide 
leidmisele audiovisuaalsektoris, ning teeb 
ettepaneku võtta kasutusele terviklik ELi 
tasandi lähenemisviis, mis peaks hõlmama 
suuremat koostööd õiguste omanike, 
seaduslike internetis levitamise 
platvormide ja internetiteenuse pakkujate 
vahel, et hõlbustada kasutajasõbralikku ja 
konkurentsivõimelist juurdepääsu 
audiovisuaalteostele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Amelia Andersdotter
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et suuremat tähelepanu 
tuleks pöörata internetis levitamise 
platvormide turvalisuse parandamisele, 
kaasa arvatud internetimaksete turvalisus, 
ja võitlusele audiovisuaalsektoris väga 
levinud internetipiraatluse vastu, ning 
teeb ettepaneku võtta kasutusele terviklik 
ELi tasandi lähenemisviis, mis peaks 
hõlmama suuremat koostööd õiguste 
omanike, internetis levitamise platvormide,
internetiteenuse pakkujate ning kohtute ja 
õiguskaitseasutuste vahel;

2. on seisukohal, et suuremat tähelepanu 
tuleks pöörata internetis levitamise 
platvormide turvalisuse parandamisele, 
kaasa arvatud internetimaksete turvalisus, 
ning teeb ettepaneku võtta kasutusele 
terviklik ELi tasandi lähenemisviis, mis 
peaks hõlmama suuremat koostööd õiguste 
omanike, internetis levitamise platvormide 
ja internetiteenuse pakkujate vahel, et 
hõlbustada kasutajasõbralikku ja 
konkurentsivõimelist juurdepääsu 
audiovisuaalteostele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. usub, et audiovisuaalteostele 
jätkusuutliku e-turu loomiseks tuleks 
audiovisuaalsektoris keskenduda 
kvaliteetse e-infosisu hõlpsale 
kättesaadavusele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. toetab sellise õigusraamistiku loomist, 
mis hõlbustaks orbteoste digitaliseerimist 
ja digitaalsel ühtsel turul laialdaselt 
levitamist, kuna see on strateegia 
„Euroopa 2020” raames üks tähtsamaid 
Euroopa digitaalarengu tegevuskavas 
kindlaks määratud tegevusi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde Euroopa digitaalse 
raamatukogu tähtsust ning usub, et 
liikmesriigid ja kultuuriasutused peaksid 
pöörama suuremat tähelepanu selle 
varustamisele ja nähtavaks tegemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. palub teatud infosisu, veebilehtede, 
platvormide, tehnoloogiate või 
sidevahendite kättesaadavuse piirangute 
kõrvaldamisel arvesse võtta võrgu 
neutraalsuse põhimõtet, et kaitsta kõigi 
kodanike vaba juurdepääsu internetis 
levitatavatele audiovisuaalteostele, 
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kaitstes seejuures ka turul konkurentsi;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 d. rõhutab, et liikmesriikide ja ELi 
piirkondade vaheline digitaalne lõhe on 
tõsine digitaalse ühtse turu arengut 
pärssiv tegur; nõuab seetõttu lairiba 
internetiühenduse laiendamist üle kogu 
ELi, et parandada e-teenuste ja uute 
tehnoloogiate kättesaadavust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 e. on seisukohal, et kultuuripärandi 
digitaliseerimine ja säilitamine ning 
sellele laiema juurdepääsu tagamine 
pakub väga suuri majanduslikke 
võimalusi ja on oluline eeltingimus 
kultuuri ja loovusega seotud suutlikkuse 
suurendamiseks Euroopas ning Euroopa 
tööstuse osalemiseks selles valdkonnas; 
toetab seetõttu komisjoni 27. oktoobri 
2011. aasta soovitust kultuurimaterjali 
digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu 
tagamise ja selle digitaalse säilitamise 
kohta ning ettepanekut töötada sellega 
seoses välja ajakohane meetmepakett;
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 
probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid;

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu ja 
edendada kunstiloomingut, ning leiab, et 
on vaja ulatuslikke Euroopa tasandi 
uuringuid, et teha kindlaks probleemid 
ning leida nende lahendamiseks selged,
tõhusad ja asjakohased mehhanismid; 
rõhutab, et nende uuringute läbiviimiseks 
on kõige sobilikum Euroopa ametiasutus 
Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM), 
kuna selle pädevust on viimasel ajal 
oluliselt laiendatud; usub ühtlasi, et kuigi 
autoriõiguste omanike õigused peavad 
olema tagatud, peaks kultuuri ja 
teadmiste internetis vahetamisest ja 
levitamisest kasu saama ka 
kodanikuühiskond;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid 
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu; 
märgib, et kuigi seda õigust tunnustatakse
Euroopa tasandil alates 2001. aastast, ei 
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probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid;

saa autorid enamikus liikmesriikides oma 
teoste internetis kättesaadavaks tegemise 
eest mingit tasu; peab seetõttu vajalikuks 
viia kõikide sidusrühmadega koostöös läbi 
konsultatsioon Euroopa tasandil 
eesmärgiga leida sobiv lahendus, et 
tagada õigus õiglasele tasule, sealhulgas 
autoritasude kogumise kaudu kollektiivse 
haldamise organisatsioonide platvormide 
poolt;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid 
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 
probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid;

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest õiglaselt kohane 
tasu ning samuti tuleks oluliselt 
lihtsustada litsentsimise korda; toetab 
täiendavate uuringute läbiviimist Euroopa 
tasandil, et vajadusel lahendada sellised 
konkreetsed probleemid, millega seoses 
komisjonil ei pruugi veel olla piisavaid 
teadmisi, et leida nende lahendamiseks 
selged ja tõhusad mehhanismid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 3. tuletab meelde, et kõikidele õiguste 
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tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid 
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 
probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid;

omanikele tuleb tagada audiovisuaalsete 
materjalide internetis levitamise eest 
kohane ja õiglane tasu; kutsub komisjoni 
üles edendama koostöös kõikide 
sidusrühmadega altpoolt ülespoole 
suunatud lahendusi ja vajadusel 
kohandama ELi õigusakte;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid 
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 
probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid;

3. tuletab meelde, et õiguste omanikele 
tuleb tagada audiovisuaalsete materjalide 
internetis levitamise eest kohane tasu, kuid 
leiab, et on vaja ulatuslikke Euroopa 
tasandi uuringuid, et teha kindlaks 
probleemid ning leida nende 
lahendamiseks selged ja tõhusad 
mehhanismid; nõuab, et suurendataks 
riiklike ettevõtete konkurentsivõimet 
ühtsel turul ning taastataks tasakaal 
õiguste omanike ja ühiskonna vahel;

Or. lt

Muudatusettepanek 22
Maria Badia i Cutchet

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada 
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 

välja jäetud
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hõlbustaks kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute teabevahetust ja 
kooskõlastamist eesmärgiga vahetada 
parimaid tavasid ning määrata kindlaks 
tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad Euroopa 
tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada 
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 
hõlbustaks kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute teabevahetust ja 
kooskõlastamist eesmärgiga vahetada 
parimaid tavasid ning määrata kindlaks 
tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad Euroopa 
tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 24
Jens Rohde

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada 
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 
hõlbustaks kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute teabevahetust ja 

4. teeb sellega seoses ettepaneku, et 
komisjon uuriks soovitust luua 
litsentsimise tingimuste, litsentsiomanike 
ja repertuaaride kohta ajakohast teavet 
sisaldav Euroopa keskne andmebaas, mis 
aitaks suurendada läbipaistvust seoses 
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kooskõlastamist eesmärgiga vahetada 
parimaid tavasid ning määrata kindlaks 
tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad Euroopa 
tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

sellega, i) kellele autoriõigused kuuluvad, 
ii) millist lepingulist korda nende suhtes 
kohaldatakse ning iii) kui palju 
audiovisuaalse materjali litsentsimine 
maksab; usub, et selline andmebaas 
suurendaks audiovisuaaltoodete 
kättesaadavust ning võiks olla esimene 
samm Euroopa ühise kollektiivsete 
õiguste haldamise, juhtimise ja 
ühtlustamise süsteemi loomise poole.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada 
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 
hõlbustaks kollektiivsete õiguste
haldamise ühingute teabevahetust ja 
kooskõlastamist eesmärgiga vahetada 
parimaid tavasid ning määrata kindlaks 
tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad Euroopa 
tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

4. on sellega seoses seisukohal, et 
ettepanek võtta vastu komisjoni direktiiv 
kollektiivse haldamise kohta võimaldab 
ühtlustada läbipaistvuse ja hea 
valitsemistava eeskirju, ning teeb 
ettepaneku rajada riiklikud asutused (kus 
neid veel ei ole), mis vastutavad selle 
õigusakti täitmise eest, et lihtsustada 
tõhusate ja läbipaistvate suuniste kaudu 
kollektiivse haldamise organisatsioonide
teabevahetust ja kooskõlastamist ning 
heade tavade vahetamist Euroopa tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Lena Kolarska-Bobińska

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 
hõlbustaks kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute teabevahetust ja 
kooskõlastamist eesmärgiga vahetada 
parimaid tavasid ning määrata kindlaks 
tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad Euroopa 
tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

4. teeb sellega seoses ettepaneku 
tugevdada liikmesriikide kollektiivsete 
õiguste haldamise ühingute juhtimise, 
järelevalve ja ühtlustamise eest vastutavat 
komisjoni üksust, mis peaks hõlbustama
kollektiivsete õiguste haldamise ühingute 
teabevahetust ja kooskõlastamist 
eesmärgiga vahetada parimaid tavasid ning 
määrata kindlaks tõhusad, ühtsed ja 
läbipaistvad Euroopa tasandi suunised, et 
edendada audiovisuaaltoodete 
kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb sellega seoses ettepaneku rajada
liikmesriikide kollektiivsete õiguste 
haldamise ühingute juhtimise, järelevalve 
ja ühtlustamise Euroopa amet, mis 
hõlbustaks kollektiivsete õiguste haldamise 
ühingute teabevahetust ja kooskõlastamist 
eesmärgiga vahetada parimaid tavasid ning 
määrata kindlaks tõhusad, ühtsed ja 
läbipaistvad Euroopa tasandi suunised, et 
edendada audiovisuaaltoodete 
kättesaadavust.

4. ergutab liikmesriikide kollektiivsete 
õiguste haldamise ühingute ühtse 
kontaktpunkti loomist, mis hõlbustaks 
kollektiivsete õiguste haldamise ühingute 
teabevahetust ja kooskõlastamist 
eesmärgiga vahetada parimaid tavasid, 
edendada laiendatud kollektiivlitsentside 
abil infosisu digitaliseerimist ning määrata 
kindlaks tõhusad, ühtsed ja läbipaistvad 
Euroopa tasandi suunised, et edendada 
audiovisuaaltoodete kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tuletab meelde kasutajate loodud sisu 
kiiret kasvu internetis ja selle panust 
loovusesse; tõdeb, et selle sektori väärtus 
kasvab püsivalt; märgib, et selle eelduseks 
on teabevahetus ning seda asjaolu tuleks 
arvesse võtta; tuletab sellega seoses 
meelde, et kuigi autoriõiguste kaitse 
soodustab investeeringuid ja sisu tootmist, 
on mõned hoolikalt analüüsitud erandid 
samuti olulised juurdepääsu tagamiseks 
teadmistele, loomingule ja 
innovatsioonile;

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
uue programmi „Loov Euroopa” kohta, 
milles rõhutatakse, et internetis 
levitamisel on audiovisuaalteoste 
levitamisele ka heas mõttes suur mõju, 
sest see aitab eeskätt jõuda uute 
sidusrühmadeni nii Euroopas kui ka 
väljaspool Euroopat ning suurendab 
sotsiaalset ühtekuuluvust;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ivo Belet
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Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub komisjonil kiirendada tööd 
ettepaneku esitamisega õiguste 
kollektiivset haldamist käsitleva direktiivi 
kohta ning seejuures arvesse võtta ka 
audiovisuaalvaldkonna eripära;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab asjaolu, et komisjoni 
aruandes direktiivi 2001/29/EÜ 
kohaldamise kohta tuvastati 
liikmesriikides erinevusi artiklite 5, 6 ja 8 
sätete rakendamisel, millega kaasnevad 
liikmesriikide kohtute erinevad 
tõlgendused ja otsused; tuletab meelde, et 
need on muutunud konkreetse 
kohtupraktika osaks;

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. palub komisjonil jätkata ranget 
järelevalvet direktiivi 2001/29/EÜ 
kohaldamise üle ning Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule perioodiliste 
aruannete esitamist leidude kohta;

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. kutsub komisjoni üles pärast kõikide 
oluliste sidusrühmadega konsulteerimist 
direktiivi 2001/29/EÜ läbi vaatama, et 
sõnastada artiklite 5, 6 ja 8 sätted 
täpsemalt ning tagada autoriõiguste kaitse 
õigusraamistiku ühtlustamine 
infoühiskonnas ühenduse tasandil;

Or. ro


