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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kultuuri- ja loomemajandus on ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise 
mootor, kuna annab tööd rohkem kui seitsmele miljonile inimesele ja moodustab rohkem 
kui 4,2% ELi SKPst; rõhutab, et kultuurimajandus lõi jätkuvalt töökohti majanduskriisi 
ajal aastatel 2008–2012;

2. toonitab, et autoriõigus ja sellega seotud õigused on Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse 
õigusraamistik ja moodustavad nende sektorite majandustegevuse ja tööhõive loomise 
aluse;

3. tunnistab vajadust vaadata läbi direktiiv 2001/29/EÜ, et tagada autoriõiguse omanikele 
asjakohane tasu ning nende õiguste kohane kaitse pidevalt muutuvas ja arenevas 
tehnoloogiamaailmas, mis toob endaga kaasa nii võimalusi kui ka väljakutseid;

4. on seisukohal, et on vaja arendada välja õigusraamistik, et tugevdada autorite ja esinejate 
läbirääkimis- ja lepingulist positsiooni teiste omanike ja vahendajate suhtes;

5. kiidab heaks direktiivi 2014/26/EL kohase õiguste multiterritoriaalse litsentsimise kui 
näite ja viisi, kuidas lahendada killustatud siseturu probleem; julgustab tasakaalustatud ja 
paindlike lahenduste arendamist, et aidata ületada olemasolevaid tõkkeid piiriülesele 
juurdepääsule ning toodete ja teenuste kättesaadavusele;

6. rõhutab, et autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse peab järgima tehnoloogilist 
neutraalsust;

7. rõhutab, et mis tahes selles valdkonnas tehtav õigusalane muudatus peaks tagama 
puuetega inimeste juurdepääsu toodetele ja teenustele, mis on kaitstud autoriõiguse ja 
sellega kaasnevate õigustega;

8. soovitab tungivalt komisjonil autoriõiguse läbivaatamisel arvesse võtta kiirelt kasvavat 
kasutajate loodud sisu internetis; mis tahes uue ettepaneku eesmärk peaks olema õige 
tasakaalu leidmine intellektuaalomandi õiguse kaitsmise ja dünaamilise ning loomingulise 
interneti edendamise vahel.


