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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. huomauttaa, että kulttuuriteollisuuden alat ovat keskeisiä lisäarvopalvelujen tarjoajia, 
jotka muodostavat perustan dynaamiselle tietoon perustuvalle taloudelle, ja näin ollen ne 
olisi tunnustettava tärkeäksi osatekijäksi Euroopan unionin kilpailukyvyn kannalta;

2. katsoo, että kulttuuriteollisuuden aloihin, jotka ovat huomattavia työpaikkojen luojia 
Euroopan unionissa, on erityisesti valjastettava luovaa lahjakkuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita kannustamaan uusia, innovatiivisia elinikäisen oppimisen muotoja, joilla 
edistetään luovaa lahjakkuutta;

3. tunnustaa Lissabonin toimintaohjelman yhteydessä, että kulttuuriteollisuus vauhdittaa 
kasvua ja luo työpaikkoja; katsoo siksi, että on korostettava taitojen kehittämistä ja 
innovaatioiden tukemista luovalla sektorilla; pyytää komissiota varmistamaan, että 
kaikissa jäsenvaltioissa on käytettävissä riittävät varat kulttuuriteollisuuden hyväksi;

4. pitää erittäin tärkeänä muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivi 89/552/ETY 
muuttamisesta ("Audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja")1 sekä pyytää jäsenvaltioita 
varmistamaan sen saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ajoissa ja komissiota 
toimittamaan tietoja direktiivin täytäntöönpanosta;

5. korostaa laajalle ulottuvan nopean laajakaistan ja uusien langattomien teknologioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia uusien, innovatiivisten kulttuuripalvelujen ja sisällön 
kehittämisessä ja levittämisessä kaikkien 27 jäsenvaltion maaseutu- ja kaupunkialueilla;
pyytää lisäksi jäsenvaltioita antamaan etusijan laajakaistaverkon kehittämiselle 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, jotta digitaaliajan kahtiajako voidaan voittaa;
huomauttaa, että teknologinen kehitys mahdollistaa kuluttajille kulttuurisisällön 
nopeamman saatavuuden;

6. korostaa kulttuuriteollisuuden mahtavia mahdollisuuksia, joita digitaalilähetyksiin 
siirtyminen luo digitaalilähetysten kautta toteutettavien innovatiivisten palvelujen etujen 
osalta, kuten halvemmat kustannukset, korkeampi laatu, laajempi valikoima ja lisääntynyt 
kilpailu; kehottaa luomaan sääntelykehyksen, joka mahdollistaisi laajemman jouston 
taajuuksien käytössä;

7. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien vahva suojaaminen on olennaista 
kulttuuriteollisuuden kilpailukyvyn kannalta ja keskeisen tärkeää, jos Euroopan unioni 
aikoo houkutella, edistää ja kehittää luovaa lahjakkuutta ja kulttuurisisältöä; tunnustaa, 
että yksittäiset kuluttajat hyötyvät, sillä piratismin väheneminen johtaa hintojen laskuun ja 
kuluttajat voivat hankkia korkealaatuisempia ja luovempia tuotteita;

                                               
1 KOM(2007)0170.
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8. kehottaa panemaan täytäntöön teollis- ja tekijänoikeudet online-maailmassa; huomauttaa, 
että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29. huhtikuuta 2004 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta1 ja 8. kesäkuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä")2 tarjoavat tehokkaan 
tekijänoikeussuojan; katsoo, että Internet-palveluntarjoajien ja sisällön tarjoajien olisi 
tehtävä yhteistyötä näissä puitteissa; huomauttaa lisäksi, että toimet Internet-piratismin 
torjumiseksi ovat ennakkoehto arvokkaan sisällön tarjoamiselle ja jakelulle Internetin 
kautta; katsoo kuitenkin, että kaikissa lähestymistavoissa on otettava huomioon 
lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvät tarkistukset ja arvioinnit sekä tuomioistuinten 
keskeinen asema rikkomusten ja tietosuojamääräysten käsittelyssä;

9. pyytää Internet-palveluntarjoajia toimimaan yhteistyössä Internet-piratismin torjumiseksi 
panemalla sopimusehdot täytäntöön, joiden perusteella ne voivat poistaa tai estää pääsyn 
tekijänoikeuksia rikkovaan sisältöön ja lykätä tai irtisanoa sellaisten tilaajien tilit, jotka 
rikkovat teollis- ja tekijänoikeuksia; kehottaa samalla Internet-palveluntarjoajia
soveltamaan suodatustoimia tekijänoikeusrikkomusten estämiseksi;

10. kehottaa jäsenvaltioita hylkäämään protektionistiset toimet ja puuttumaan sen sijaan 
säännöksiin, jotka tällä hetkellä asettavat Euroopan unionin kulttuuriteollisuuden alat 
huonompaan asemaan, ja antamaan siten näille teollisuuden aloille mahdollisuuden 
kilpailla tehokkaammin sekä EU:ssa että maailmassa ja pakottamalla ne siihen;

11. kehottaa komissiota tarkistamaan kulttuurihyödykkeiden ja -palvelujen luetteloa, joka on 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun neuvoston 
direktiivin 2006/112/EY liitteessä III3; huomauttaa, että kulttuurihyödykkeiden ja -
palvelujen alennetun arvonlisäverokannan vaihteluja koko EU:ssa on tarkasteltava 
yleisemmin, jotta voidaan puuttua markkinoiden vääristymiin, jotka vaikuttavat tällä 
hetkellä tiettyjen kulttuuriteollisuuden alojen kilpailukykyyn;

12. toteaa jälleen, että Euroopan investointipankin i2i-tavoitteet ovat merkittäviä, ja pyytää 
niiden käytön maksimointia; rohkaisee komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan uusia 
tapoja tarjota rahoitusapua pk-yritysten käynnistämiseen ja kasvattamiseen 
kulttuurisektorin ja luovan sektorin osalta (esimerkiksi seitsemännen tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) avulla); kehottaa 
käyttämään rakennerahastoja perinteisten taide- ja perinnesektorin sekä kulttuuri- ja 
innovaatioteollisuuden hyväksi; pyytää komissiota seuraamaan näitä toimia ja auttamaan 
parhaiden käytäntöjen levittämisessä.

                                               
1 EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45. Korjattu EUVL L 195, 2.6.2004, s 16 ja EUVL L 204, 4.8.2007, s. 27.
2 EUVL L 178, 17.7.2000, s.1.
3 EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi muutettuna 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92.)
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