
AD\905058FI.doc PE487.988v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 – 2014

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

2012/2030(INI)

16.7.2012

LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta
(2012/2030(INI))

Laatija: Marietje Schaake



PE487.988v02-00 2/6 AD\905058FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\905058FI.doc 3/6 PE487.988v02-00

FI

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. tukee komission pyrkimyksiä vahvistaa ja helpottaa tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin kehittämistä digitaalisen kuilun kaventamiseksi; palauttaa mieliin, että 
tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehitys vaikuttaa myönteisesti Euroopan 
unionin sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, talouskasvuun ja kilpailukykyyn sekä 
viestintään, luovuuteen ja kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua koulutukseen ja saada 
tietoa; suhtautuu myönteisesti aluekehityksen ja maaseudun kehittämisen ohjelmien 
puitteissa tehtyihin aloitteisiin sekä EIP:n tekemiin aloitteisiin, joilla pyritään parantamaan 
maaseutualueiden liittämistä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuureihin;

2. kannattaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä tutkimustahojen kanssa; suhtautuu 
myönteisesti komission suunnitelmiin edistää julkisia ja yksityisiä investointeja 
tietoliikenneverkkoihin Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa ja korostaa, että 
Euroopan unionin talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ottaa pysyvästi 
käyttöön Euroopan laajuinen digitaalinen palveluinfrastruktuuri;

3. painottaa, että mikromaksuista on tulossa entistä tärkeämpiä maksettaessa verkossa 
olevista viestintä- ja kulttuurisisällöistä, mutta niiden käyttäjäystävällisyydessä on yhä 
parantamisen varaa, ja pitää tätä hyödyllisenä välineenä varmistettaessa, että sisällön 
tekijät saavat korvauksen, koska he tuovat laillista sisältöä yleisön saataville 
kohtuuhintaan; katsoo siksi, että mikromaksut ovat tehokas keino laittoman sisällön 
torjumiseen; korostaa kuitenkin, että verkkomaksujärjestelmiin liittyviä ongelmia, kuten 
yhteensopimattomuutta ja mikromaksujen korkeita kustannuksia kuluttajille, olisi 
torjuttava siten, että kehitetään kuluttajia hyödyttäviä yksinkertaisia, innovatiivisia ja 
kustannustehokkaita ratkaisuja ja digitaalisia alustoja;

4. painottaa, että lisäämällä verkossa laillisesti tarjottavien kohtuuhintaisten 
kulttuurisisältöjen määrää voidaan pitkällä aikavälillä rajoittaa laittomia internet-alustoja;

5. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, jossa käsitellään digitaalisten 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen esteitä ja erityisesti rajoituksia, jotka haittaavat 
laillisten rajat ylittävien verkkopalvelujen kehittämistä; painottaa lisäksi, että kuluttajien 
luottamusta on vahvistettava laillisiin rajat ylittäviin palvelujen saatavuuteen;

6. korostaa, että digitaalisten yhteismarkkinoiden ansiosta kaikki digitaalisen sisällön 
muodot ja digitaaliset palvelut (musiikki, audiovisuaaliset palvelut ja videopelit) ovat 
kansalaisten saatavilla koko EU:n alueella;

7. kehottaa komissiota nopeuttamaan oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan 
lainsäädäntöehdotuksensa valmistelutyötä, jotta voidaan parantaa 
yhteisvalvontajärjestöjen vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja hallintoa, perustaa tehokkaita 
riitojenratkaisumekanismeja sekä selventää ja yksinkertaistaa lisensointijärjestelmiä 
musiikkialalla;
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8. painottaa, että uudet ja laajenevat verkkoteknologiat ja -palvelut ovat lisänneet 
audiovisuaalisen ja muun kulttuuri- ja luovan digitaalisen sisällön kysyntää ja tarjoavat 
uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä tarjonnasta yksilöllisempää ja monipuolisempaa 
erityisesti nuorille; huomauttaa kuitenkin, että tällä hetkellä laillinen tarjonta ei riitä 
vastaamaan kysyntään, mikä saa käyttäjät käyttämään laitonta sisältöä; katsoo, että on 
harkittava innovatiivisia liiketoimintamalleja ja erilaisia lisensointirakenteita, jotta 
voidaan lisätä saatavuutta; kehottaa hyödyntämään tehokkaammin digitaalisia 
teknologioita, joita tulisi käyttää ponnahduslautana pyrittäessä tekemään laillisesta 
tarjonnasta monipuolisempaa ja runsaampaa ja pitämään samalla yllä kuluttajien 
luottamusta ja kasvua sekä varmistamaan, että taiteilijat saavat oikeudenmukaisen ja 
oikeasuhteisen korvauksen;

9. painottaa, että sekä verkossa että verkon ulkopuolella myytäviin kulttuuriteoksiin on 
sovellettava samaa arvonlisäverokantaa; katsoo tässä yhteydessä, että alennetun 
arvonlisäverokannan soveltaminen kulttuurialan verkkosisältöön lisäisi digitaalisten 
alustojen houkuttelevuutta;

10. katsoo, että on tarpeen tukea koulutus- ja kulttuurisisältöjen digitalisointia 
mahdollisimman monille EU:n virallisille kielille, jotta yleisölle voidaan tarjota arvokasta 
ja hyödyllistä sisältöä;

11. suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin lisätä saatavuutta ja kehittää laillisia 
verkkosisältöpalveluja, mutta korostaa, että unionin tasolla tarvitaan uudenaikaista ja 
yhdenmukaisempaa yhteistä tekijänoikeusjärjestelmää, korostaa siksi, että tarvitaan 
tekijänoikeuslainsäädäntöä, jolla säädetään asianmukaisista kannustimista, varmistetaan 
tasapaino ja pysytään mukana modernin teknologian kehityksessä; katsoo, että 
digitaalisten yhtenäismarkkinoiden useita alueita kattavan lisensoinnin tukemista, 
edistämistä ja kestävyyttä tulisi ennen kaikkea helpottaa markkinalähtöisillä aloitteilla, 
jotta vastataan kuluttajien kysyntään; kehottaa komissiota näin ollen toteuttamaan teollis-
ja tekijänoikeusstrategian aloitteet viipymättä;

12. painottaa, että on tärkeää laatia selkeät periaatteet, joiden mukaisesti säännellään suhteita 
kolmansien maiden digitaalisiin markkinoihin erityisesti EU:n tason hankkeissa, kuten 
maailmanperinnön digitalisoinnissa;

13. suhtautuu myönteisesti komission ilmoitukseen uudesta ilmoitusmenettelyiden ja 
toteutettavien toimien järjestelmästä ja muistuttaa tässä yhteydessä, että sähköisestä 
kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädetään, että tietoyhteiskunnan 
palveluntarjoajilla on tietyissä tapauksissa velvollisuus estää tai lopettaa laiton toiminta 
verkossa;

14. painottaa, että valtuutus estää pääsy verkkosivustoille on viimeinen keino laittoman 
verkkosisällön käsittelyssä mutta sen vaikutus kuluttajien käyttäytymisen muuttamiseen 
on kyseenalainen ja että se voi myös rajoittaa sananvapautta, joten sitä ei voi käyttää 
yleisratkaisuna; kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia aloitteiden ja järjestöjen 
koordinoinnin parantamiseksi, jotta voidaan pyrkiä poistamaan verkon laitonta sisältöä 
sen lähteellä; painottaa, että kaikki toimet, joilla rajoitetaan pääsyä laitonta sisältöä 
sisältäville tai levittäville verkkosivustoille, on määritettävä avoimella menettelyllä ja 
niihin on sisällyttävä riittävät säännökset, kuten asianmukainen menettely, sen 
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varmistamiseksi, että rajoitukset suhteutetaan oikein ja rajataan siihen, mikä on 
välttämätöntä, ja että käyttäjille ilmoitetaan rajoitusten syy; korostaa, että turvatoimiin 
olisi sisällyttävä myös mahdollisuus käyttää oikeussuojakeinoja; toteaa kuitenkin, että 
digitaalisen sisällön käyttämiseen on löydettävä uusia, helposti saatavilla olevia ja laillisia 
keinoja, joissa otetaan huomioon kulttuurinen monimuotoisuus;

15. muistuttaa, että jäsenvaltioiden on pantava EU:n säännöt täytäntöön nopeasti ja 
epäbyrokraattisesti niin, että kuluttajanoikeuksista tulee konkreettisia;

16. panee merkille komission ehdotukset, jotka koskevat yhteistyötä maksupalvelujen 
tarjoajien kanssa luvattoman tai laittoman sisällön torjunnassa; painottaa, että kaiken 
yksityisten tahojen kanssa tehtävän yhteistyön pitäisi perustua tiiviisti 
lainsäädäntökehykseen, jonka puitteissa kunnioitetaan henkilötietojen suojaa, 
kuluttajansuojaa, muutoksenhakuoikeutta ja kaikkien osapuolten oikeussuojaa; korostaa, 
että ensimmäisenä askeleena on oltava ilmoitusmenettelyn tehokas täytäntöönpano siten, 
että kunnioitetaan tasapuolisesti kaikkien perustavanlaatuista oikeutta saada 
oikeudenmukainen oikeudenkäynti laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa tuomioistuimessa; 

17. korostaa, että kaikilla toimijoilla, myös maksupalvelun tarjoajilla ja mainostajilla, on rooli 
luvattoman tai laittoman sisällön torjumisessa;

18. kehottaa komissiota käsittelemään alv-lainsäädännön uudelleentarkastelussaan 
epänormaalia tilannetta, jossa alennettua arvonlisäverokantaa on mahdollista soveltaa 
painettuihin kirjoihin ja muuhun kulttuurisisältöön mutta ei vastaaviin sähköisessä 
muodossa oleviin hyödykkeisiin;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan sellaisille aikuisille suunnattuja 
digitaalitekniikoiden lukutaitoa ja perehdytystä koskevia hankkeita, jotka vastaavat 
nuorten sukupolvien opetuksesta ja koulutuksesta ja heidän tulevaisuudestaan, jotta he 
saavat tietoa mahdollisuuksista ja riskeistä, joita tieto- ja viestintätekniikoihin liittyy lasten 
ja nuorten kohdalla, mutta myös siksi, että sukupolvien välistä teknologista kuilua 
voitaisiin kaventaa.
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