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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että verkkomarkkinoiden 
pirstaloituminen, jonka merkkejä ovat 
esimerkiksi tekniset raja-aidat, 
lisensointimenettelyjen monimutkaisuus, 
erilaiset maksutavat, jäsenvaltioiden 
väliset kulttuuri- ja kielierot sekä 
tavaroihin ja palveluihin sovellettavien 
tiettyjen verojen erot, edellyttää avointa,
joustavaa ja yhdenmukaistettua 
lähestymistapaa Euroopan tasolla, jotta 
voidaan edetä kohti digitaalisia 
sisämarkkinoita; korostaa, että kaikissa 
ehdotetuissa toimenpiteissä on otettava 
huomioon sisällön lisensoinnista 
aiheutuvien hallinnollisten rasitusten ja 
kulujen alentaminen;

1. myöntää, että verkkomarkkinoiden 
pirstaloituminen, jonka merkkejä ovat 
esimerkiksi tekniset raja-aidat, 
lisensointimenettelyjen monimutkaisuus, 
erilaiset maksutavat, keskeisten 
elementtien, kuten sähköisen 
allekirjoituksen, yhteensopimattomuus
sekä tavaroihin ja palveluihin 
sovellettavien tiettyjen verojen erot; katsoo 
näin ollen, että on olemassa todellinen 
tarve avoimelle, joustavalle ja
yhdenmukaistetulle lähestymistavalle
Euroopan tasolla, jotta voidaan edetä kohti 
digitaalisia sisämarkkinoita; korostaa, että 
jokaisessa ehdotetussa toimenpiteessä on 
otettava huomioon sisällön lisensoinnista 
aiheutuvien hallinnollisten rasitusten ja 
kulujen alentaminen;

Or. en

Tarkistus 2
Henri Weber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että verkkomarkkinoiden 
pirstaloituminen, jonka merkkejä ovat 
esimerkiksi tekniset raja-aidat, 
lisensointimenettelyjen monimutkaisuus, 
erilaiset maksutavat, jäsenvaltioiden väliset 
kulttuuri- ja kielierot sekä tavaroihin ja 
palveluihin sovellettavien tiettyjen verojen
erot, edellyttää avointa, joustavaa ja 

1. katsoo, että verkkomarkkinoiden 
pirstaloituminen, jonka merkkejä ovat 
esimerkiksi tekniset raja-aidat, 
lisensointimenettelyjen monimutkaisuus, 
erilaiset maksutavat, jäsenvaltioiden väliset 
kulttuuri- ja kielierot sekä tavaroihin ja 
palveluihin sovellettavien tiettyjen verojen, 
erityisesti arvonlisäverokantojen, erot, 
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yhdenmukaistettua lähestymistapaa 
Euroopan tasolla, jotta voidaan edetä kohti 
digitaalisia sisämarkkinoita; korostaa, että 
kaikissa ehdotetuissa toimenpiteissä on 
otettava huomioon sisällön lisensoinnista 
aiheutuvien hallinnollisten rasitusten ja 
kulujen alentaminen;

edellyttää avointa, joustavaa ja 
yhdenmukaistettua lähestymistapaa 
Euroopan tasolla, jotta voidaan edetä kohti 
digitaalisia sisämarkkinoita; korostaa, että 
kaikissa ehdotetuissa toimenpiteissä on 
otettava huomioon sisällön lisensoinnista 
aiheutuvien hallinnollisten rasitusten ja 
kulujen alentaminen;

Or. fr

Tarkistus 3
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että piratismi ja 
audiovisuaalisen tai muun 
tekijänoikeussuojatun kulttuurisisällön 
laiton jakaminen verkossa jatkuu niin 
kauan, kunnes Euroopan päättäjät ja 
teollisuus alkavat mukautua muuttuviin 
olosuhteisiin siten, että edistetään laajasti 
ja helposti saatavilla olevien laillisten 
alustojen perustamista kulttuurisisällön 
tilauspalveluille; myöntää kuitenkin, että 
laillisten alustojen olemassaolo ei poista 
piratismiongelmaa, ja näin ollen 
tekijänoikeussuojatun kulttuuriaineiston 
laillista saatavuutta verkossa täytyy 
täydentää vahvistamalla 
verkkotekijänoikeuksia samalla 
kunnioittaen perusoikeuksia, erityisesti 
tiedon- ja ilmaisunvapautta, 
henkilötietojen suojaamista ja oikeutta 
yksityisyyteen sekä pelkän siirtotoiminnan 
periaatetta;

Or. en
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Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kasvavaa tarvetta edistää 
laillisen ja houkuttelevan 
verkkotarjonnan luomista ja innovaatiota 
ja samalla uusien jakelumenetelmien 
tärkeää joustavuutta uuden 
liiketoimintamallin muodostamiseksi; 
painottaa, että kyseisen laillisen ja 
houkuttelevan verkkotarjonnan olisi 
perustuttava kokonaisvaltaiseen, kaikki 
asianosaiset osapuolet kattavaan EU:n 
tason lähestymistapaan; uuden laillisen 
verkkotarjonnan tavoitteena olisi luovan 
taiteellisen työn edistäminen ja 
taiteilijoiden etujen suojaaminen sekä 
audiovisuaalisten teosten 
mahdollisimman laajamittainen 
verkkojakelu EU:ssa;

Or. ro

Tarkistus 5
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että digitaaliset palvelut, 
kuten videon suoratoistopalvelut, täytyisi 
saattaa kaikkien EU:n kansalaisten 
saataville riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa he ovat; kehottaa 
komissiota vaatimaan, että Euroopan 
digitaaliset yhtiöt poistavat 
maantieteelliset esteet (esimerkiksi IP-
osoitteen estäminen) koko unionin 
alueelta ja sallivat digitaalisten 
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palveluiden oston alkuperäjäsenvaltion 
ulkopuolelta; pyytää komissiota 
tutkimaan kaapeli- ja satelliittidirektiivin1

soveltamista digitaaliseen jakeluun;

Or. en

Tarkistus 6
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että lisensointimenettelyjä on 
yksinkertaistettava, jotta uusia 
mahdollisuuksia voitaisiin yleisesti 
hyödyntää, ja samalla varmistettava, että 
oikeuksien valvonnan järjestelmä on 
täysin tasapuolinen ja ottaa huomioon 
niin luovan työn tekijöiden kuin 
kuluttajienkin edut; 

Or. lt

Tarkistus 7
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että kaikissa ehdotetuissa 
toimenpiteissä on otettava huomioon alan 
ominaispiirteet ja eri sidosryhmien edut;

Or. en

                                               
1 Direktiivi 93/83/ETY.
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Tarkistus 8
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota tutkimaan, voisiko 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta 
soveltaa digitaalisiin tuotteisiin samalla 
tavalla kuin fyysisiin tuotteisiin; katsoo, 
että digitaalisten tuotteiden pitäisi olla 
kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla 
riippumatta heidän asuinjäsenvaltiostaan 
tai tuotteen alkuperäjäsenvaltiosta;

Or. en

Tarkistus 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota verkkojakelualustojen 
ja myös verkkomaksujen turvallisuuden
parantamiseen ja audiovisuaalialalla
esiintyvän verkkopiratismin torjuntaan, ja 
ehdottaa EU:n tasolla kattavaa 
lähestymistapaa, jonka tulisi sisältää entistä 
tiiviimpi yhteistyö oikeuksien haltijoiden, 
verkkojakelualustojen,
internetpalveluntarjoajien sekä oikeus- ja 
poliisiviranomaisten välillä;

2. katsoo, että on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota siihen, että 
parannetaan verkkojakelualustojen ja 
myös verkkomaksujen turvallisuutta ja 
löydetään vaihtoehtoja audiovisuaalialalla
verkossa tapahtuville oikeuksien 
loukkauksille, ja ehdottaa EU:n tasolla 
kattavaa lähestymistapaa, jonka tulisi 
sisältää entistä tiiviimpi yhteistyö 
oikeuksien haltijoiden, laillisten 
verkkojakelualustojen ja
internetpalveluntarjoajien välillä, jotta 
mahdollistetaan audiovisuaalisen sisällön 
käyttäjäystävällinen ja kilpailukykyinen 
käyttö;

Or. en
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Tarkistus 10
Amelia Andersdotter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota verkkojakelualustojen 
ja myös verkkomaksujen turvallisuuden 
parantamiseen ja audiovisuaalialalla 
esiintyvän verkkopiratismin torjuntaan, ja 
ehdottaa EU:n tasolla kattavaa 
lähestymistapaa, jonka tulisi sisältää entistä 
tiiviimpi yhteistyö oikeuksien haltijoiden, 
verkkojakelualustojen,
internetpalveluntarjoajien sekä oikeus- ja 
poliisiviranomaisten välillä;

2. katsoo, että on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota siihen, että 
parannetaan verkkojakelualustojen ja 
myös verkkomaksujen turvallisuutta, ja 
ehdottaa EU:n tasolla kattavaa 
lähestymistapaa, jonka tulisi sisältää entistä 
tiiviimpi yhteistyö oikeuksien haltijoiden, 
verkkojakelualustojen ja
internetpalveluntarjoajien välillä, jotta 
mahdollistetaan audiovisuaalisen sisällön 
käyttäjäystävällinen ja kilpailukykyinen 
käyttö;

Or. en

Tarkistus 11
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kestävät 
audiovisuaalituotteiden verkkomarkkinat 
edellyttävät sitä, että audiovisuaalialalla 
keskitytään laadukkaan verkkosisällön 
helppoon saatavuuteen;

Or. en

Tarkistus 12
Ioan Enciu
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tukee sellaisen lainsäädäntökehyksen 
luomista, joilla helpotetaan orpoteosten 
digitointia ja rajat ylittävää levittämistä 
digitaalisilla sisämarkkinoilla, koska tämä 
on yksi Euroopan digitaalistrategian, joka 
on osa Eurooppa 2020 -strategiaa, 
avaintoiminnoista;

Or. en

Tarkistus 13
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa Euroopan digitaalisen 
kirjaston Europeanan merkityksestä ja 
katsoo, että jäsenvaltioiden ja 
kulttuurilaitosten tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota kirjaston tarjontaan 
ja näkyvyyteen;

Or. en

Tarkistus 14
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. pyytää ottamaan huomioon verkon 
neutraaliuden periaatteen, kun poistetaan 
tiettyyn sisältöön, verkkosivuihin, 
alustoihin, viestintäteknologioihin ja 
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-välineisiin liittyviä rajoituksia, jotta 
varmistetaan kaikkien kansalaisten pääsy
verkossa jaettaviin audiovisuaaliteoksiin 
ja turvataan markkinoiden kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 15
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. korostaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja 
alueiden välinen digitaalinen kuilu on 
merkittävä este digitaalisten 
sisämarkkinoiden kehitykselle; kehottaa 
näin ollen laajentamaan 
laajakaistaverkkoon pääsyä koko EU:ssa, 
millä tuetaan verkkopalvelujen sekä 
uusien teknologioiden saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 16
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. katsoo, että kulttuurivarojen 
digitointiin ja säilyttämiseen sekä niiden 
entistä laajempiin käyttömahdollisuuksiin 
liittyy huomattavia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ja ne 
ovat olennainen edellytys Euroopan 
kulttuuristen ja luovien valmiuksien 
edelleen kehittämiselle sekä teolliselle 
toiminnalle tällä alalla; tukee näin ollen 
komission 27. lokakuuta 2011 annettua 
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suositusta kulttuuriaineiston digitoinnista 
ja sähköisestä saatavuudesta sekä 
digitaalisesta säilyttämisestä ja myös 
ehdotusta luoda tätä varten ajantasainen 
toimenpidepaketti;

Or. en

Tarkistus 17
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia 
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta taiteellisen luovuuden 
tukemiseksi, ja katsoo, että tarvitaan 
perusteellisia tutkimuksia Euroopan 
tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä,
tehokkaita ja asianmukaisia mekanismeja 
kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi; 
painottaa, että sisämarkkinoiden 
harmonisointivirasto (OHIM) on sopivin 
EU:n elin toteuttamaan nämä 
tutkimukset, koska sen toimivaltaa on 
vastikään laajennettu tälle alalle; katsoo
myös, että oikeuksien haltijoiden oikeudet 
täytyy varmistaa samalla, kun 
kansalaisyhteiskunnan tulisi hyötyä 
kulttuurin ja tiedon vaihtamisesta ja 
jakamisesta verkossa;

Or. en

Tarkistus 18
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja 
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta; toteaa, että vaikka tämä 
oikeus on tunnustettu EU:n tasolla 
vuodesta 2001 lähtien, tekijät eivät 
suurimmassa osassa jäsenvaltioita saa 
minkäänlaista korvausta teostensa 
verkkoon asettamisesta; arvioi, että näin 
ollen on tarpeen neuvotella kaikkien alan 
toimijoiden kanssa Euroopan tasolla, jotta
voidaan löytää soveltuva keino varmistaa 
oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen, 
mukaan luettuna 
yhteisvalvontajärjestöjen alustojen 
käytöstä keräämät maksut;

Or. fr

Tarkistus 19
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja 
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa tasapaino
oikeuksien haltijoille maksettavan kunnon 
korvauksen ja audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakeluun tarvittavan, merkittävästi 
yksinkertaistetun lisenssimenetelmän 
välillä; tukee lisätutkimuksia Euroopan 
tasolla, jos ja kun ne ovat tarpeen tiettyjen 
ongelmien osalta tilanteessa, jossa 
komissiolla ei ole vielä tarpeeksi tietoa, 
jotta se voisi löytää selkeitä ja tehokkaita 
mekanismeja kyseisten ongelmien 
ratkaisemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 20
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia 
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja 
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
kaikille oikeuksien haltijoille maksetaan 
oikeudenmukaiset, kunnon korvaukset 
audiovisuaalisen aineiston verkkojakelusta; 
pyytää komissiota edistämään alhaalta 
ylös -ratkaisuja yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmien kanssa ja tarvittaessa EU:n 
lainsäädännön avulla;

Or. en

Tarkistus 21
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia 
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja 
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi;

3. muistuttaa tarpeesta varmistaa, että 
oikeuksien haltijoille maksetaan kunnon 
korvaukset audiovisuaalisen aineiston 
verkkojakelusta, mutta katsoo, että 
tarvitaan perusteellisia tutkimuksia 
Euroopan tasolla, jotta voidaan määrittää 
ongelmakohdat ja löytää selkeitä ja 
tehokkaita mekanismeja kyseisten 
ongelmien ratkaisemiseksi; kehottaa 
lisäämään kansallisen liiketoiminnan 
kilpailukykyä yhteismarkkinoilla ja 
palauttamaan tasapainon oikeuksien 
haltijoiden ja yleisön välillä;

Or. lt
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Tarkistus 22
Maria Badia i Cutchet

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi 
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen 
viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet 
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi 
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen 
viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet 
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 24
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi 
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen 
viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

4. ehdottaa siten, että komissio tutkisi 
ehdotusta eurooppalaisesta 
keskustietokannasta lisenssiehtoja, 
lisenssinhaltijoita ja lisenssivalikoimaa 
koskevan ajantasaisen tiedon varastointia 
varten, mikä lisäisi avoimuutta sen osalta, 
i) kenellä on tietyt oikeudet, ii) mikä 
sopimusjärjestelmä on voimassa ja iii) 
paljonko tietyn audiovisuaalisen aineiston 
lisenssi maksaa; katsoo, että tällainen 
tietokanta voisi edistää audiovisuaalisten 
tuotteiden saatavuutta ja olla 
ensimmäinen askel kohti oikeuksien 
kollektiivisen hallinnan, valvonnan ja 
yhtenäistämisen yhteistä eurooppalaista 
järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 25
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi 
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen

4. katsoo siten, että Euroopan komission 
yhteishallinnointiin liittyvä 
direktiiviehdotus mahdollistaa 
avoimuuden ja hyvän hallinnon sääntöjen 
yhtenäistämisen; ehdottaa lisäksi 
sellaisten toistaiseksi puuttuvien 
kansallisten viranomaisten perustamista, 
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viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet 
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

joiden tehtävänä olisi valvoa asiaa
koskevan lainsäädännön noudattamista, 
tukea viestintää ja koordinaatiota sekä 
hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan 
tasolla yhteisvalvontajärjestöjen välillä 
tehokkailla ja avoimilla ohjeilla;

Or. fr

Tarkistus 26
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen 
viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

4. ehdottaa siten, että vahvistetaan 
jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen 
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä vastaavaa komission 
yksikköä, jonka tulisi edistää oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen viestintää ja 
niiden koordinaatiota, jotta voidaan vaihtaa 
parhaita käytäntöjä ja laatia Euroopan 
tasolla tehokkaat, yhtenäiset ja avoimet 
ohjeet audiovisuaalisten tuotteiden 
saatavuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 27
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. ehdottaa siten, että perustetaan 
eurooppalainen viranomainen, joka 
vastaa jäsenvaltioiden oikeuksien 

4. tukee keskitettyä asiointipistettä
jäsenvaltioiden oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöille, mikä
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yhteishallinnointijärjestöjen
hallinnoinnista, valvonnasta ja 
yhtenäistämisestä, joka edistäisi 
oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen 
viestintää ja niiden koordinaatiota, jotta 
voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja 
laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet 
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi.

edistäisi oikeuksien 
yhteishallinnointijärjestöjen viestintää ja 
niiden koordinaatiota, jotta voidaan vaihtaa 
parhaita käytäntöjä, edistää sisällön 
digitointia laajennetuilla kollektiivisilla 
luvilla ja laatia Euroopan tasolla tehokkaat, 
yhtenäiset ja avoimet ohjeet 
audiovisuaalisten tuotteiden saatavuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa käyttäjien tuottaman 
sisällön määrän nopeasta kasvusta 
internetissä ja ilmiön vaikutuksesta 
luovuuteen; tunnustaa, että alan 
painoarvo kasvaa jatkuvasti; toteaa, että 
tietojen vaihto on sen edellytys ja että 
tämä seikka olisi otettava huomioon; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että vaikka 
tekijänoikeussuoja kannustaa 
investointeihin ja sisällöntuotantoon, 
jotkut tarkoin analysoidut poikkeukset 
ovat myös tarpeen tietojen, teosten ja 
innovaatioiden saatavuuden 
takaamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission ehdottamaan Luova Eurooppa 
-ohjelmaan, jossa painotetaan, että 
verkkojakelu vaikuttaa erittäin 
myönteisesti audiovisualiteosten jakeluun 
erityisesti uusille yleisöille Euroopassa ja 
sen ulkopuolella sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen;

Or. en

Tarkistus 30
Ivo Belet

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota nopeuttamaan 
oikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista 
laadittavan direktiiviehdotuksen, jossa 
tulisi ottaa huomioon myös 
audiovisuaalialan erityispiirteet, 
aikataulua;

Or. en

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että komission 
kertomuksessa direktiivin 2001/29/EY 
soveltamisesta todettiin, että 
jäsenvaltioiden välillä on eroja 5, 6 ja 8 
artiklan säännösten täytäntöönpanossa, 
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mikä on johtanut erilaisiin tulkintoihin ja 
päätöksiin jäsenvaltioiden 
tuomioistuimissa; muistuttaa, että niistä 
on tullut osa erityistä oikeuskäytäntöä;

Or. ro

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota jatkamaan 
direktiivin 2001/29/EY soveltamisen 
tarkkaa valvontaa ja laatimaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisiä 
kertomuksia tuloksista;

Or. ro

Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan 
tarkistamaan direktiiviä 2001/29/EY siten, 
että 5, 6 ja 8 artiklan säännökset 
muotoillaan täsmällisemmin, jotta 
tietoyhteiskunnan tekijänoikeussuojan 
oikeudellisen kehyksen 
yhdenmukaistaminen voidaan varmistaa 
yhteisössä.

Or. ro
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