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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kultuuritööstus pakub kõige olulisemaid lisandväärtusteenuseid, mis on 
dünaamilise teadmistepõhise majanduse aluseks ja mille olulist panust Euroopa Liidu 
konkurentsivõimesse tuleks seega tunnustada;

2. on seisukohal, et eelkõige tuleb loovaid talente rakendada kultuuritööstuses, mis annab 
suure panuse uute töökohtade loomisele Euroopa Liidus; nõuab liikmesriikidelt tungivalt, 
et nad julgustaksid uusi ja uuenduslikke elukestva õppe viise, mis loovaid talente 
toetatavad;

3. tunnistab Lissaboni tegevuskava kontekstis, et kultuuritööstus stimuleerib kasvu ja loob 
uusi töökohti; on seetõttu seisukohal, et rõhutada tuleb loomesektori oskuste arendamist 
ja innovatsiooni toetamist kõnealuses sektoris; kutsub komisjoni üles tagama piisavate 
vahendite olemasolu kultuuritööstusele kõigis liikmesriikides;

4. peab väga tähtsaks muudetud ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust 
käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(„Audiovisuaalsed piirideta meediateenused“)1 ning palub liikmesriikidel tagada selle 
õigeaegne ülevõtmine ja komisjonil hoida Euroopa Parlamenti kursis selle direktiivi 
rakendamisega;

5. rõhutab kaugeleulatuva kiire lairibaühenduse ja uute traadita tehnoloogiate loodud 
võimalusi uute uuenduslike kultuuriteenuste ja kultuurilise sisu arendamisel ning 
levitamisel nii maa- kui ka linnapiirkondades kõigis 27 liikmesriigis; kutsub lisaks sellele 
liikmesriike üles arendama eelisjärjekorras lairibavõrku maapiirkondades ja äärepoolsetes 
piirkondades, et kaotada digitaalne lõhe; märgib, et tehnoloogiline progress võimaldab 
tarbijal kultuurilist sisu kiiremini kätte saada;

6. kordab, et digitaalringhäälingule üleminekuga kaasnevad tohutud võimalused 
kultuuritööstuse jaoks digitaalse ringhäälingu kaudu edastatavate uuenduslike teenuste 
eeliste näol, nagu madalamad kulud, parem kvaliteet, suurem mitmekesisus ja tihedam 
konkurents; nõuab reguleeriva raamistiku loomist, mis tagaks suurema paindlikkuse 
nimetatud võimaluste kasutamisel;

7. on arvamusel, et intellektuaalomandi õiguste jõuline kaitse on kultuuritööstuse 
konkurentsivõime seisukohast keskne ja ülitähtis, kui Euroopa Liit soovib kaasata, toetada 
ja arendada loovaid talente ning kultuurilist sisu; tunnistab, et üksiktarbijatele väljendub 
sellest tulenev kasu piraatluse vähenemisest tingitud madalamates hindades ning tarbijatel 
on võimalik osta rohkem kvaliteetseid loomingulisi tooteid;

8. nõuab intellektuaalomandi õiguste rakendamist veebimaailmas; märgib, et Euroopa 

                                               
1 KOM(2007)0170.
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Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi 
õiguste kaitse kohta1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 
2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)2 tagavad 
autoriõiguste tõhusa kaitse; usub, et Internetiteenuse osutajatel ja infosisu pakkujatel 
tuleks kõnealuses raamistikus koostööd teha; märgib samuti, et võitlus Internetipiraatluse 
vastu on Internetipõhise väärtusliku infosisu pakkumise ja levitamise eelduseks; usub 
siiski, et iga meetodi puhul tuleb arvestada õiguskaitseorganite kontrollimehhanismide 
ning kohtute keskse rolliga rikkumiste käsitlemisel ning samuti andmekaitse-eeskirjadega;

9. kutsub Internetiteenuse pakkujaid üles tegema koostööd võitluses Internetipiraatlusega, 
pöörates täitmisele nendega sõlmitud lepingu tingimused, mis lubavad neil kõrvaldada või 
blokeerida juurdepääsu seadust rikkuvale materjalile ning peatada ja sulgeda nende 
abonentide kontod, kes rikuvad intellektuaalomandi õigusi; kutsub samuti Internetiteenuse 
pakkujaid üles kasutama filtreid, et hoida ära autoriõiguste rikkumisi;

10. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lõpetaksid protektsionistliku poliitika ja tegeleksid selle 
asemel õigusnormidega, mis ei ole praegu Euroopa Liidu kultuuritööstuse jaoks soodsad, 
aidates ja sundides seeläbi kultuuritööstust paremini konkureerima nii Euroopa Liidus kui 
ka kogu maailmas;

11. nõuab komisjonilt tungivalt nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, 
mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,3 III lisas nimetatud kultuurikaupade ja -teenuste 
loetelu läbivaatamist; märgib, et kultuuritööstuse teatud osade konkurentsivõimet praegu 
mõjutavate turumoonutuste vältimiseks tuleb teostada üldine uuring kultuurikaupade ja -
teenuste vähendatud käibemaksumäärade erinevuste kohta kogu ELis;

12. kinnitab Euroopa Investeerimispanga algatuse „Innovatsioon 2010” (i2i) eesmärkide 
tähtsust ning nõuab nende maksimaalset rakendamist; ergutab komisjoni ja liikmesriike 
uurima täiendavaid võimalusi toetada rahaliselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
tegevuse alustamist ja arengut kultuuri- ja loomesektoris (näiteks Euroopa Ühenduste 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi 
kaudu (2007–2013)); julgustab struktuurifondide kasutamist pärimuskunsti ja 
kultuuripärandi sektorite ning kultuuri- ja uuendusliku tööstuse toetamisel; palub 
komisjonil kontrollida nimetatud tegevusi ja aidata kaasa parimate tavade levitamisele.

                                               
1  ELT L 157, 30.4.2004, lk 45. Parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 16 ja ELT L 204, 4.8.2007, lk 27.
2  EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1.
3 ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 

29.12.2006, lk 92).
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