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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

strategiasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi 
kolmansissa maissa
(2014/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheesta "Kauppa, 
kasvu ja henkinen omaisuus – Strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa" (COM(2014)0389),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11 artiklan 
1 kohdan ja 17 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategian (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2008 
annetun ja vuonna 2009 päivitetyn raportin, joka koskee tuoteväärennösten ja piratismin 
taloudellisia vaikutuksia, 

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2009 
antaman raportin, joka koskee digitaalisen sisällön piratismia,

– ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston 
(tavaramerkit ja mallit) (OHIM) vuonna 2013 laatiman yhteisen tutkimuksen "Teollis-
ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat: vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn 
ja työllisyyteen Euroopassa",

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO), Maailman henkisen omaisuuden 
järjestön (WIPO) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) laatiman tutkimuksen, joka 
koskee lääketieteen alan teknologioiden ja innovointien saatavuuden edistämistä, 

– ottaa huomioon yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen 
kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) 
käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi 22. joulukuuta 1994 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 (asetus kaupan esteistä)1,

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 
29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/48/EY2,

                                               
1 EYVL L 349, 31.12.1994, s. 71.
2 EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45.
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– ottaa huomioon kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden 
valmistusta koskevien patenttien pakkolisensoinnista 17. toukokuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 816/20061,

– ottaa huomioon tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille 
kulkeutumisen estämisestä 26. toukokuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
953/20032,

– ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27. kesäkuuta 2005 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/20053,

– ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9. lokakuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/20134,

– ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/20135,

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman TRIPS-sopimuksesta 
ja lääkkeiden saatavuudesta6,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa mietinnön väärentämisen vaikutuksesta 
kansainväliseen kauppaan7,

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman immateriaalioikeuksien 
valvonnasta sisämarkkinoilla8,

– ottaa huomioon 31. heinäkuuta 2014 annetun komission kertomuksen, joka koskee 
unionin tullilaitosta, teollis- ja tekijänoikeuksien toteuttamista ja unionin rajoilla vuonna 
2013 saavutettuja tuloksia9,

– ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman EU:n tullitoimintaohjelmasta teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2013–201710, 

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

                                               
1 EUVL L 157, 9.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 135, 3.6.2003, s. 5. 
3 EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.
4 EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.
5 EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15.
6 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
7 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
8 EUVL C 50 E, 21.2.2012, s. 48.
9http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 EUVL C 80, 19.3.2013, s. 1.
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– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0000/2015),

A. toteaa, että unionin kilpailukyky perustuu enenevässä määrin luovuuteen ja innovointiin 
ja että "älykäs kasvu" – eli talouden kehittäminen osaamisen ja innovoinnin perusteella 
– on yksi Eurooppa 2020 -strategian kolmesta prioriteetista;

B. pitää tärkeänä edistää koulutuksen, liike-elämän sekä tutkimuksen ja innovoinnin 
yhteyksiä; toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen torjuntamenettelyt ovat 
kalliita ja aikaa vieviä etenkin pk-yritysten kannalta;

C. toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat WTO:n jäseninä sitoutuneet sopimukseen teollis-
ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS) ja ne ovat siten 
velvoittautuneet hyväksymään ja toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä kaikkia teollis-
ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan;

D. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksista käytävän keskustelun olisi perustuttava 
aiempien kokemusten huolelliseen harkintaan ja samalla olisi huolehdittava sisäisten ja 
ulkoisten näkökohtien välisestä johdonmukaisuudesta, erotettava toisistaan fyysinen ja 
digitaalinen ympäristö, otettava huomioon kaikkien sidosryhmien, myös pk-yritysten ja 
kuluttajajärjestöjen, huolenaiheet ja pyrittävä varmistamaan oikeudenmukainen 
tasapaino oikeudenhaltijoiden etujen ja loppukäyttäjien etujen välillä;

E. toteaa, että tuoteväärennökset eivät enää rajaudu ylellisyystuotteisiin, vaan ne koskevat 
myös yleisesti käytettyjä hyödykkeitä, kuten leluja, lääkkeitä, kosmetiikkaa ja 
elintarvikkeita;

F. toteaa, että unionin tulliviranomaiset takavarikoivat vuonna 2013 lähes 36 miljoonaa 
artikkelia, joiden epäiltiin rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, ja että takavarikoitujen 
tuotteiden arvo oli yli 760 miljoonaa euroa;

G. toteaa, että vuonna 2013 kaikkiaan 72 prosenttia kaikista takavarikoista liittyi pieniin 
lähetyksiin; toteaa, että lääkkeet olivat neljäntenä peräkkäisenä vuotena merkittävin 
tuoteluokka, kun niiden osuus oli 19 prosenttia näistä takavarikoista ja 10 prosenttia 
kaikista takavarikoista;

H. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia on torjuttava, jotta voidaan 
pienentää riskejä, joita ne aiheuttavat kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle ja 
ympäristölle, ja jotta voidaan välttää taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset unionin 
yrityksiin ja luovien alojen työntekijöihin; toteaa, että erityistä huomiota on 
kiinnitettävä tuoteväärennösten ja piraattituotteiden kaupasta hyötyvän järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan; 

I. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva kattava oikeudellinen kehys olisi 
yhdistettävä tehokkaaseen täytäntöönpanoon siten, että samalla varmistetaan, että 
täytäntöönpanotoimenpiteet eivät rasita kohtuuttomasti laillista kaupankäyntiä;
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Yleisiä huomioita

1. arvostaa komission soveltamaa lähestymistapaa ja etenkin vaatimusta, joka koskee 
tasapainon löytämistä eri etujen välille;

2. katsoo, että tiedonantoon ei sisälly arviota, jossa otettaisiin huomioon sekä vuoden 2004 
strategia, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien toteutumista kolmansissa maissa, että 
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) hylkääminen;

3. tähdentää olevan epäselvää, millä keinoilla ja menetelmillä tiedonannossa esitetyt 
tulokset voitaisiin saavuttaa; toteaa, että epäselväksi jää etenkin se, mitä resursseja 
käytetään ja mistä ne otetaan;

4. toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevien sisäisten ja ulkoisten toimien 
välisestä koordinoinnista ei ole selviä viitteitä, ja korostaa, että tähän asiaan on 
paneuduttava paremmin;

5. tähdentää, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemista olisi pidettävä ensimmäisenä –
tarpeellisena, mutta ei riittävänä – askeleena kohti kolmannen maan markkinoille 
pääsemisen toteutumista, sillä vienninedistämisellä ei ole mitään vaikutusta ilman 
suojelua;

6. korostaa, että järjestäytyneen rikollisuuden kasvavasta osallistumisesta teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksiin on tullut merkittävä ongelma; pitää valitettavana, että 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa YK:n yleissopimuksessa 
(Palermon yleissopimus) ei vieläkään ole tuoteväärennöksiä koskevaa pöytäkirjaa;

7. arvostaa ja tukee pyrkimystä parantaa tasapainoa teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelemisen ja täytäntöönpanon sekä muiden politiikkojen välillä sekä pyrkimystä 
parantaa komission ja jäsenvaltioiden välistä johdonmukaisuutta tähän tavoitteeseen 
pyrkimisessä; katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojeleminen voi olla 
merkittävässä roolissa torjuttaessa järjestäytynyttä rikollisuutta, rahanpesua ja 
veronkiertoa;

8. tukee komissiota sen pyrkiessä selvittämään maantieteelliset painopisteet käyttämällä 
lähtökohtana kahden vuoden välein annettavia kertomuksia teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelemisesta ja täytäntöönpanosta kolmansissa maissa;

9. katsoo, että strategiassa ei käsitellä riittävän tarkasti tavaramerkkien ja patenttien 
fyysisen väärentämisen ja tekijänoikeuden loukkaamisen välistä eroa etenkään 
digitaalisessa ympäristössä; 

10. katsoo, että monialaisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi strategiaan olisi 
sisällytettävä tiivis yhteistyö tulliviranomaisten kanssa;

11. korostaa, että maantieteelliset merkinnät ja niiden suojaaminen ovat yhtä merkittäviä 
kuin muut henkisen omaisuuden tyypit, ja niiden tunnustaminen olisi otettava 
keskeiseksi tavoitteeksi, kun komissio käy neuvotteluja vapaakauppasopimuksista;
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12. katsoo, että TRIPS-sopimus olisi pantava täytäntöön mahdollisimman joustavasti;

Täytäntöönpano ja julkinen keskustelu

13. korostaa, että täytäntöönpanosta on käytävä laajempaa julkista keskustelua;

14. toteaa, että on lisättävä kuluttajavalistusta, ja muistuttaa, että täytäntöönpanon 
tiukentaminen ei sinällään riitä ratkaisemaan ongelmaa; korostaa liike-elämän roolia 
tämän suhteen;

15. katsoo, että ei ole selvää, miten teollis- ja tekijänoikeuksien puolustamiselle saataisiin 
yleistä kannatusta, ja korostaa, että ehdotetut toimenpiteet eivät riitä selittämään, miten 
laajempaa yleistä kannatusta aiotaan saada;

Internet ja teollis- ja tekijänoikeudet

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelemaan ja allekirjoittamaan 
verkkoalustojen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjoja väärennettyjen tuotteiden myynnin 
estämiseksi;

17. katsoo, että strategian sanamuotoa maantieteellisillä merkinnöillä internetissä olevan 
suojan edistämisestä olisi täsmennettävä käytännön tavoitteiden esittämiseksi;

18. kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä verkkotunnuksia hallinnoivan ICANN-
organisaation (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ja Maailman 
henkisen omaisuuden järjestön WIPOn (World Intellectual Property Organization) 
kanssa, jotta voidaan luoda suojamekanismi maantieteellisille merkinnöille internetissä;

19. katsoo, että välittäjien vastuuta on väheksytty; olisi tältä osin arvostanut 
hienovireisempää strategiaa;

20. katsoo, että strategiaan olisi pitänyt sisällyttää pankeille asetettava velvoite internetissä 
tapahtuvien petosten automaattisesta sanktioinnista;

Kehitysmaat ja nopeasti kehittyvät maat

21. kehottaa komissiota osaltaan luomaan ympäristön, jossa jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden edut ovat samansuuntaisia ja jossa ne ovat vastavuoroisesti kiinnostuneita 
vaatimusten korottamisesta;

22. katsoo, että GSP+-ohjelmassa (Generalised Scheme of Preferences Plus) sovellettaviin 
kriteereihin olisi sisällytettävä seuraavien ratifiointi ja täytäntöönpano: WIPOn 
tavaramerkkioikeutta koskeva yleissopimus, Haagin sopimuksen Geneven asiakirja, 
Lissabonin sopimus alkuperää osoittavista nimityksistä ja niiden rekisteröinnistä sekä 
muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kansainväliset sopimukset;

23. pitää myönteisenä työtä, jota komissio on tehnyt tukiessaan kehitysmaita, jotka haluavat 
parantaa teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmiään, ja kehottaa komissiota jatkamaan ja 
tehostamaan näitä pyrkimyksiä tarjoamalla jatkuvaa teknistä tukea tietoisuutta lisäävien 
ohjelmien, oikeudellisen avun ja virkamiesten kouluttamisen muodossa;
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Lääkkeiden saatavuus

24. on yhtä mieltä siitä, että lääkkeiden saatavuuden monimutkaiseen ja monimuotoiseen 
ongelmaan on reagoitava kattavasti;

25. kehottaa komissiota tukemaan lääkkeiden saatavuutta koskevaa rakentavaa 
vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa;

26. korostaa, että geneeristen lääkkeiden ja lääketieteellisen tutkimuksen puolustamisen 
kysymys on edelleen ratkaisematta;

27. katsoo, että vaikka EU:n yrityksiä on suojeltava, lääkkeiden hintataso on mukautettava 
niiden myyntimaan taloudelliseen tasoon siten, että huomioon otetaan myös lääkkeiden 
kolmansissa maissa tapahtuvan jälleenmyynnin aiheuttamat markkinavääristymät;

28. katsoo, että yrityksiä olisi kannustettava parempaan yhteistoimintaan niiden 
kilpailuympäristössä ja yhteistyöhön viranomaisten kanssa;

29. katsoo, että unionin on käytävä laajaa keskustelua terveydenhoidon maailmanlaajuisesta 
edistämisestä, mukaan luettuna terveydenhoitojärjestelmien vahvistamista koskevat 
strategiat;

Parempien tietojen tarjoaminen

30. katsoo, että tiedonannossa lainatut tilastotiedot on saatu kiiistanalaisilla ja jo arvostelun 
kohteeksi joutuneilla menetelmillä; 

31. hyväksyy syyt, joiden nojalla komissio on perustanut teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen, ja pyytää antamaan sen käyttöön omat 
varat;

32. korostaa, että seurantakeskus olisi muodostettava kattavalla tavalla eikä sen pitäisi 
perustua olemassa oleviin elimiin;

33. kehottaa komissiota työskentelemään seurantakeskuksen itsenäisyyden säilyttämiseksi, 
jotta varmistetaan, että todellinen tai oletettu puolueellisuus ei heikennä sen työtä;

Unionin lainsäädäntö ja unionin sisäinen yhteistyö

34. muistuttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat paremmat yhdenmukaistetut 
politiikat voisivat olla eduksi pyrittäessä standardoimaan teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelua ja täytäntöönpanoa maailmanlaajuisesti;

35. kehottaa komissiota työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan ratifioida 
seuraavat: WIPOn tavaramerkkioikeutta koskeva yleissopimus, Haagin sopimuksen 
Geneven asiakirja, Lissabonin sopimus alkuperää osoittavista nimityksistä ja niiden 
rekisteröinnistä sekä muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kansainväliset 
sopimukset;
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36. kehottaa komissiota lisätoimiin, jotka vastaavat tuloksia, jotka saatiin julkisesta 
kuulemisesta, joka koski sen vihreää kirjaa "Euroopan perinteisen taitotiedon 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten 
merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin" 
(COM(2014) 469);

Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu ja täytäntöönpano EU:n ulkopuolisissa maissa

37. tukee komission sitoumusta asettaa teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suojelu 
etusijalle WTO:ssa ja kaikilla muilla kansainvälisillä foorumeilla;

38. kehottaa komissiota pyrkimään siihen, että WTO:n järjestelmään sisällytetään teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset, jotka eivät vielä ole osa sitä, kuten 
WIPOn tavaramerkkioikeutta koskeva yleissopimus, Haagin sopimuksen Geneven 
asiakirja sekä Lissabonin sopimus alkuperää osoittavista nimityksistä ja niiden 
rekisteröinnistä;

39. katsoo, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat luvut olisi asetettava etusijalle 
kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia koskevissa neuvotteluissa ja että sopimuspuolten 
olisi tunnustettava, että kaupankäyntioikeudessa olisi otettava huomioon teollis- ja 
tekijänoikeuksien kunnioittaminen;

40. katsoo, että WIPO-yleissopimusten ratifiointi olisi sisällytettävä unionin tekemiin 
kahdenvälisiin vapaakauppasopimuksiin;

41. tukee komission lähestymistapaa, jossa kattavien neuvottelujen piiriin kuulumattomien 
prioriteettimaiden kanssa käynnistetään teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva 
vuoropuhelu ja perustetaan työryhmiä, millä pyritään saavuttamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa koskevia sitoumuksia;

42. korostaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa yhteistyötä unionin ja muiden 
alueellisten ryhmittymien välillä olisi mahdollisuuksien mukaan vahvistettava;

43. kehottaa komissiota turvautumaan säännöllisemmin riitojenratkaisumekanismeihin, 
mukaan luettuna WTO:n riitojenratkaisuelin, kun unionin taloudellisten toimijoiden 
oikeuksien oikeuksia rikotaan;

44. kehottaa komissiota kannustamaan kolmansia maita vastavuoroisesti tunnustamaan 
teollis- ja tekijänoikeuksien alan oikeudellisten asiantuntijoiden oikeuden tehdä työtään;

Apu kolmansissa maissa ja maantieteellinen painopiste

45. katsoo, että EU:n taloudellisten toimijoiden ja kuluttajien olisi kolmansissa maissa 
voitava hakea opastusta yhdeltä tai useammalta teollis- ja tekijänoikeuksien 
asiantuntijalta, joka edustaa unionin etuja;

46. katsoo, että EU:n taloudellisille toimijoille ja kuluttajille olisi kolmansissa maissa, 
joissa teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen on yleisempää, tarjottava erityistä suojaa 
laajentamalla teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalveluja;
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47. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta, jolla tarkistetaan strategiaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa, ja toteaa, että 
eri sidosryhmät antavat arvoa komission käyttämälle lähestymistavalle.

Teollis- ja tekijänoikeusvaltaiset sektorit tuottavat noin 39 prosenttia taloudellisen toiminnan 
kokonaismäärästä (vuotuinen arvo noin 4,7 biljoonaa euroa), ja niiden osuus kaikista 
työpaikoista on 26 prosenttia (56 miljoonaa työpaikkaa). 

TRIPS-sopimuksen (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) tultua voimaan 
1.1.1995 on kuitenkin tehty vain vähän teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia merkittäviä 
sopimuksia, vaikka teknologian ja yhteiskunnan muutokset ovat muokanneet teollis- ja 
tekijänoikeuksien maisemaa. Tiedonannossa todetaan selkeästi, että tarve kannustaa 
tutkimusta ja innovointia, lääkkeiden saatavuus ja ilmastohaaste ovat muutamia 
tämänhetkisistä ja tulevista tärkeistä kysymyksistä.

Esittelijä toteaa, että kaikki ulkoista toimintaa koskevat aloitteet ovat sidoksissa sisäisiin 
toimiin, ja korostaa siksi, että unionin olisi huolellisesti harkittava teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskeviin sääntöihinsä tehtäviä sisäisiä muutoksia.


