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EHDOTUKSET 

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 

koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että kulttuuriteollisuus ja luova ala toimivat jatkuvasti muuttuvassa 

ympäristössä, jota hallitsevat maailmanlaajuisesti digitaalisen tieto- ja viestintätekniikan 

kehittyminen ja käyttö; 

2. toistaa, että kulttuuriteollisuus ja luova ala perustuvat yksilölliseen luovuuteen, 

kulttuuriarvoihin sekä osaamiseen ja lahjakkuuteen ja edistävät niitä ja että niillä on 

potentiaalia luoda vaurautta ja työpaikkoja tuottamalla arvoa teollis- ja 

tekijänoikeuksista; 

3. huomauttaa, että kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen liikevaihto on 535,9 miljardia 

euroa ja ne luovat 7,1 miljoonaa työpaikkaa, joten ne ovat elintärkeitä Euroopan 

talouden vakaudelle ja pitkän aikavälin kilpailukyvylle; 

4. huomauttaa, että kulttuuriteollisuus ja luovat alat takaavat kulttuurisen 

monimuotoisuuden sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja EU:n taloudellisen 

elinvoimaisuuden; 

5. toteaa, että kulttuuriteollisuudella ja luovilla aloilla on strateginen merkitys unionin 

talouskehityksen ja laadukkaiden työpaikkojen luomisen kannalta; 

6. korostaa, että laadittaessa ”kulttuuriteollisuutta ja luovaa alaa” koskevaa Euroopan 

laajuista määritelmää on otettava huomioon nyky-yhteiskunnassa vallitsevat uudet 

kulttuuriset ja luovat suuntaukset sekä jatkuvat muutokset ja mahdollisuudet, joita 

digitaalinen teknologia saattaa jatkossakin tarjota, ja että tämän määritelmän olisi 

viitattava teoksiin, myös tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat taiteellisen, kulttuurisen tai 

luovan prosessin tulosta ja jotka voivat saada teollis- ja tekijänoikeuksien mukaista 

suojelua, rajoittamatta prosesseja, joilla nämä teokset on luotu tai tuotettu; 

7. katsoo näin ollen, että oikeuksien haltijoiden suojeleminen teollis- ja tekijänoikeuksia 

koskevan lainsäädäntökehyksen puitteissa on tarpeen toteuttaa siten, että innovointi, 

luovuus, investoinnit ja sisällön tuottaminen tunnustetaan ja niitä arvostetaan ja 

edistetään ja että samalla mukaudutaan teknologiseen kehitykseen ja tuleviin 

digitaalisiin alustoihin; 

8. korostaa, että EU ei saisi käsitellä kulttuuria pelkästään sisämarkkinoiden, kilpailun tai 

kauppapolitiikan näkökulmasta vaan siitä olisi tehtävä EU:n kulttuurin kirjon 

erityispiirteet huomioon ottava unionin yhteistyö- ja kehityspolitiikan osa; kehottaa 

komissiota vahvistamaan kulttuurialan, koulutuksen ja luovien toimialojen välistä 

yhteyttä, harkitsemaan kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen oppisopimusten 

kehittämistä koskevan eurooppalaisen lainsäädäntökehyksen määrittelemistä kaikissa 

EU:n jäsenvaltioissa ja maksimoimaan kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 

potentiaalin; 
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9. katsoo, että digitaalinen ympäristö tarjoaa uusia mahdollisuuksia luoda ja tuottaa 

kulttuurialan ja luovan alan teoksia sekä jakaa, hyödyntää ja asettaa niitä laajemman 

yleisön saataville ilman fyysisiä ja maantieteellisiä rajoitteita ja joskus pienemmin 

kustannuksin ja madaltaen alalle tulon esteitä; toteaa kuitenkin, että yhä 

yhteenliitetympi ja digitalisoidumpi foorumi voi aiheuttaa suurempaa taloudellista 

rasitetta luovan työn tekijöille, joiden resurssit ovat niukat, kun he toimivat entistä 

laajemmassa kilpailuympäristössä; 

10. katsoo, että digitaalinen tekniikka on tuonut mukanaan myös mahdollisuuksia luoda 

erilaisia taideteoksia tai -käytäntöjä, joissa digitaalitekniikka on myös luovan prosessin 

olennainen osa; 

11. palauttaa tässä yhteydessä mieliin, että kulttuuriteollisuus ja luova ala koostuvat 

pääasiassa lukemattomista mikroyrityksistä sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja 

freelancereista, joilla on vähäiset mahdollisuudet hyödyntää infrastruktuureja, resursseja 

ja rahoitusta ja joiden neuvotteluasema on digitaalisiin verkkojakelukanaviin ja muihin 

hallitsevassa markkina-asemassa oleviin välittäjiin verrattuna rajallinen, erityisesti jos 

taiteilijat ja luovan työn tekijät ovat kulttuuri- ja kielialueiden valtavirran ulkopuolella; 

painottaa näin ollen tarvetta kehittää tasapainoinen oikeudellinen kehys, jossa otetaan 

huomioon alan erityispiirteet ja jossa tarjotaan asianmukaisia oikeudellisia ratkaisuja, 

jotta luovan työn tekijöiden on mahdollista saavuttaa entistä parempi neuvotteluasema; 

12. korostaa, että jatkuva digitaalinen innovointi haastaa kulttuuriteollisuuden ja luovat alat 

pohtimaan uudelleen ja muokkaamaan liiketoimintamallejaan; pitää huolestuttavana, 

että useimmissa nykyisissä liiketoimintamalleissa sisällön taloudellinen arvo, joka on 

määriteltävä uudelleen, ilmenee arvoketjun eri kohdissa mutta voi siirtyä kohti 

arvoketjun loppupäätä ja lisätä monimutkaisuutta järjestelmässä, jonka kautta sisällöstä 

muodostuu arvoa luovalle yhteisölle, luovan työn tekijöiden oikeudenmukaiset palkkiot 

mukaan luettuina; panee samalla merkille, että luovalle yhteisölle aiheutuu menetyksiä 

myös piratismin kaltaisista tekijänoikeusrikkomuksista sekä vaikeuksista, jotka johtuvat 

verkkoympäristön jatkuvista muutoksista ja nykyisiä liiketoimintamalleja koskevista 

haasteista; 

13. korostaa uuden digitaalisen ympäristön merkitystä kulttuuriteollisuuden ja luovien 

alojen kehitykselle, sillä se tuo enemmän näkyvyyttä luovan työn tekijöille ja 

mahdollistaa sen, että he ovat jatkuvasti yhteydessä yleisöönsä ja kuluttajiin; katsoo 

näin ollen, että kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen digitalisointia määrittävä 

oikeudellinen kehys olisi toteutettava vasta sen jälkeen, kun on kuultu laajasti kaikkia 

arvoketjuun kuuluvia toimijoita; 

14. katsoo, että digitaaliset alustat ovat keino mahdollistaa kulttuuriteoksien ja luovien 

teoksien laajempi saatavuus ja että on pohdittava sitä, miten tämän prosessin toimintaan 

voidaan sisällyttää enemmän oikeusvarmuutta ja oikeuksien haltijoiden kunnioittamista; 

15. kehottaa komissiota puuttumaan arvon siirtymistä koskevaan ongelmaan meneillään 

olevan tekijäinoikeuskeskustelun yhteydessä; 

16. kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen digitaaliaikakauden kulttuuristrategian, 

joka on sopusoinnussa kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen, myös verotuspolitiikan, 

kanssa; 
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17. kehottaa komissiota puuttumaan tehokkaasti laittoman digitaalisen sisällön 

levittämiseen ja ottamaan suhteellisesti huomioon kyseessä olevat eri oikeudet muun 

muassa edistämällä jäsenvaltioiden viranomaisten ja teollisuuden välistä yhteistyötä ja 

helpottamalla houkuttelevan ja laajan rajojen yli saatavilla olevan laillisen tarjonnan 

syntymistä siten, että samalla noudatetaan alueellisuuden periaatetta; kehottaa 

komissiota myös selvittämään tekijänoikeuksiin liittyvien sopimusten osalta erilaisia 

mahdollisuuksia edistää luovan työn tekijöiden oikeudenmukaisia korvauksia ja siten 

palkita luovuudesta ja innovoinnista sekä samalla lisätä tekijänoikeuksien arvoketjun 

avoimuutta digitaalisessa ympäristössä, turvaamaan kansalliset kulttuuriset ja kielelliset 

erityspiirteet sekä edistämään taloudellista toimintaa ja tutkimustoimintaa; kehottaa 

komissiota tässä yhteydessä edelleen kartoittamaan tehokkaita mekanismeja 

tekijänoikeusrikkomusten torjumiseksi ja lisäämään yleistä tietoisuutta tällä alalla; 

18. palauttaa mieliin komission käynnistämän, alustoja ja verkossa toimivia välittäjiä 

koskevasta sääntely-ympäristöstä järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset; korostaa, että 

osallistujat ovat tietoisia verkkoalustojen hyödyistä luovan sisällön saatavuuden ja 

viestinnän helpottamisessa mutta asettavat samalla kyseenalaiseksi tekijänoikeuden 

noudattamista koskevan avoimuuden ja oikeusvarmuuden puutteen tässä prosessissa; 

19. katsoo, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tehokas suojelu on välttämätöntä sen 

varmistamiseksi, että luovan työn tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen. 
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