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Tarkistus  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. pitää myönteisenä, että komissio 

ehdottaa siirrettävyyden ja 

yhteentoimivuuden tehostamista 

edistääkseen laillisesti hankittujen ja 

saatavilla olevien sisältöjen ja palvelujen 

vapaata kiertoa, mikä on ensimmäinen 

vaihe perusteettomien maarajoitusten 

lakkauttamisessa sekä tilausten 

saatavuuden ja rajat ylittävän toimivuuden 

parantamisessa; korostaa, että alueperiaate 

ja sisällön siirrettävyyden esteiden 

poistamistoimenpiteet eivät ole ristiriidassa 

keskenään;  

37. pitää myönteisenä, että komissio 

ehdottaa verkkosisältöpalvelujen 

siirrettävyyttä koskevaa asetusta, jolla 

pyritään edistämään yhteentoimivuutta ja 

parantamaan laillisesti hankittujen ja 

saatavilla olevien sisältöjen ja palvelujen 

vapaata kiertoa, mikä on ensimmäinen 

vaihe perusteettomien maarajoitusten 

lakkauttamisessa sekä tilausten 

saatavuuden ja rajat ylittävän toimivuuden 

parantamisessa; korostaa, että alueperiaate 

ja sisällön siirrettävyyden esteiden 

poistamistoimenpiteet eivät ole ristiriidassa 

keskenään;  

Or. en 
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Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. ottaa huomioon komission esittämät 

sisällön saatavuuden ja löydettävyyden 

parantamista koskevat näkökohdat, jotka 

on julkaistu komission tiedonannossa 

”tavoitteena nykyaikainen, 

eurooppalaisempi 

tekijänoikeusjärjestelmä”; pitää tärkeänä, 

että kaikissa uusissa malleissa olisi 

tuotettava etuja kuluttajille pyrkien 

varmistamaan kielellinen ja kulttuurinen 

monimuotoisuus vesittämättä 

kannustimia, joilla edistetään 

investoimista sisällöntuotantoon; 

Or. en 



 

AM\1083382FI.doc  PE575.944v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.1.2016 A8-0371/23 
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Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon muuttuvat katselutottumukset ja 

uudet tavat hankkia audiovisuaalista 

sisältöä, ja tekemään tämän siten, että 

lineaarisia ja ei-lineaarisia palveluja 

kohdellaan samalla tavalla ja vahvistetaan 

unionin tason vähimmäisvaatimukset 

kaikille audiovisuaalisen median 

palveluille, jotta voidaan varmistaa, että 

niitä sovelletaan yhdenmukaisesti, paitsi 

silloin, kun kyseinen sisältö on 

välttämätön muiden kuin 

audiovisuaalisten sisältöjen tai palvelujen 

täydentämiseksi; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kehittämään audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin 

1 artiklassa määriteltyä mediapalvelun 

käsitettä edelleen jäsenvaltioiden 

asianmukainen joustovara säilyttäen siten, 

että se liittyy vahvemmin palvelutarjonnan 

yhteiskuntapoliittisen vaikutuksen 

erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin, 

erityisesti sen merkitykseen mielipiteen 

muodostamisen ja mielipiteiden 

monimuotoisuuden kannalta, sekä 

toimitukselliseen vastuuseen; 

65. kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon muuttuvat katselutottumukset ja 

uudet tavat hankkia audiovisuaalista 

sisältöä, ja tekemään tämän siten, että 

lineaarisia ja ei-lineaarisia palveluja 

kohdellaan samalla tavalla varmistaen, että 

samalla tavalla kohtelu ei vesitä 

alaikäisten tai kuluttajien suojelua; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

kehittämään audiovisuaalisia 

mediapalveluja koskevan direktiivin 

1 artiklassa määriteltyä mediapalvelun 

käsitettä edelleen jäsenvaltioiden 

asianmukainen joustovara säilyttäen siten, 

että se liittyy vahvemmin palvelutarjonnan 

yhteiskuntapoliittisen vaikutuksen 

erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin, 

erityisesti sen merkitykseen mielipiteen 

muodostamisen ja mielipiteiden 

monimuotoisuuden kannalta, sekä 

toimitukselliseen vastuuseen; 

Or. en 

 

 


