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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian käytön strategista merkitystä ja 
painottaa, että tätä koskevan eurooppalaisen lähestymistavan on oltava ihmiskeskeinen, 
jotta tekoälystä tulee aidosti ihmisiä ja yhteistä etua palveleva väline, joka edistää 
kansalaisten yleistä etua myös audiovisuaali-, kulttuuri- ja koulutusalalla; toteaa, että 
tekoäly voi tukea sisällön tuottamista näillä aloilla; painottaa, että tekoäly voi tukea 
sisällön tuottamista koulutus-, kulttuuri- ja audiovisuaalialalla tiedotus- ja 
oppimisalustojen rinnalla, esimerkkeinä erilaisten kulttuuriesineiden luettelointi ja 
monenlaiset tietolähteet; toteaa, että tekoälyn ja eri teknologioiden yhdistämiseen 
useisiin eri lähteisiin (asiakirjat, valokuvat, elokuvat) tietojen esittämis-, tutkimis- ja 
visualisointitapojen parantamiseksi liittyy teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riski; edellyttää, että tekoälyn käytön yhteydessä varmistetaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien korkeatasoinen suoja nykyisen lainsäädäntökehyksen puitteissa 
esimerkiksi ilmoittamalla henkilöille ja yrityksille, jos nämä ovat vaarassa loukata 
tahattomasti sääntöjä, tai avustamalla teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita, jos sääntöjä 
todella rikotaan; korostaa näin ollen, että teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi 
tekoälyn käytön yhteydessä tarvitaan asianmukainen eurooppalainen oikeudellinen 
kehys;

2. korostaa, että tekoälyn johdonmukainen integrointi osaksi koulutusalaa voi auttaa 
ratkaisemaan osan suurimmista koulutukseen liittyvistä haasteista, kehittämään 
innovatiivisia opetus- ja oppimiskäytäntöjä sekä nopeuttamaan kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista Koulutus 2030 -agendan tavoitteiden toteuttamiseksi;

3. toteaa jälleen, että on tärkeää, että kulttuuripalvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla 
kaikkialla unionissa; korostaa tähän liittyen jäsenvaltioiden, oppilaitosten ja 
kulttuurilaitosten sekä muiden vastaavien sidosryhmien välisen parhaiden käytäntöjen 
vaihdon merkitystä; pitää lisäksi erittäin tärkeänä sitä, että kaikki sekä EU:n että 
jäsenvaltioiden tasolla saatavilla olevien resurssien tarjoamat mahdollisuudet 
hyödynnetään kulttuuripalvelujen saatavuuden parantamiseksi; korostaa, että 
kulttuuripalvelujen saatavuus voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja että kaikkia näitä 
mahdollisuuksia olisi tarkasteltava sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi; korostaa, että 
on tärkeää noudattaa johdonmukaisesti Marrakeshin sopimusta;

4. kehottaa komissiota hyödyntämään tekoälyn koko potentiaalia kansalaisten kanssa 
käytävän viestinnän parantamiseksi kulttuuriin liittyvien ja audiovisuaalisten 
verkkoalustojen avulla esimerkiksi pitämällä kansalaiset ajan tasalla siitä, mitä 
päätöksentekotasolla tapahtuu, EU:n ja ruohonjuuritason välisen kuilun kaventamiseksi 
sekä EU:n kansalaisten välisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi;

5. korostaa, että koulutus-, kulttuuri- ja audiovisuaalialat ovat tekoälyn ja siihen liittyvän 
teknologian käytön kannalta herkkiä aloja, koska nämä teknologiat voivat vaikuttaa 
yhteiskuntiimme ja niissä suojeltuihin perusoikeuksiin; katsoo siksi, että tekoälyn ja 
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siihen liittyvän teknologian käyttöönotossa, kehittämisessä ja käytössä olisi 
noudatettava oikeudellisesti sitovia eettisiä periaatteita;

6. toteaa, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian avulla voidaan kehittää tai soveltaa 
uusia koulutusmenetelmiä esimerkiksi kielten oppimiseen, yleiseen opiskeluun tai 
erityisopetukseen; korostaa, että tällaista teknologiaa on tärkeää käyttää 
koulutustarkoitusten lisäksi digitaalisen lukutaidon kehittämiseen ja tähän liittyvän 
yleisen tietoisuuden lisäämiseen; korostaa, että on tärkeää tarjota opettajille, 
kouluttajille ja muille tahoille sopivat välineet ja ymmärrys siitä, mistä tekoälyssä ja 
siihen liittyvässä teknologiassa on kyse, miten niitä käytetään ja miten niitä voidaan 
hyödyntää työkaluina asianmukaisella tavalla ja lainsäädännön mukaisesti, jotta 
vältytään teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksilta; korostaa erityisesti koulutusalalla 
työskentelevän henkilöstön digitaalisen lukutaidon sekä vanhuksille tarjottavan 
paremman digitaalisen koulutuksen merkitystä, kun otetaan huomioon, että 
nuoremmilla sukupolvilla on jo perustason käsitys näistä teknologioista, sillä he ovat 
kasvaneet niiden rinnalla;

7. korostaa, että eurooppalaisen tekoälyn olisi suojeltava ja edistettävä unionin keskeisiä 
arvoja, kuten demokratiaa, riippumattomia ja vapaita tiedotusvälineitä ja tiedonlähteitä, 
laadukasta koulutusta, ekologista kestävyyttä, sukupuolten tasapuolista edustusta sekä 
kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta;

8. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja elinkeinoelämää hyödyntämään aktiivisesti ja 
täysimääräisesti tekoälyn mahdollisuuksia faktatietojen tarjoamiseksi sekä valeuutisten, 
disinformaation, muukalaisvihan ja rasismin torjumiseksi kulttuuriin liittyvillä ja 
audiovisuaalisilla verkkoalustoilla ja samalla välttämään sensuuria;

9. toteaa, että luovan prosessin riippumattomuus herättää kysymyksiä, jotka liittyvät 
teollis- ja tekijänoikeuksien omistajuuteen; katsoo tässä yhteydessä, että 
tekoälyteknologioille ei ole asianmukaista pyrkiä antamaan oikeushenkilöllisyyttä;

10. toteaa, että tekoälyllä voi olla tärkeä rooli eurooppalaisen ja kansallisen kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisessä ja suojelemisessa, erityisesti kun audiovisuaaliset 
verkkoalustat käyttävät tekoälyä sisällön suositteluun asiakkaille;

11. toteaa, että tekoäly voisi hyödyttää tutkimussektoria, esimerkiksi kun otetaan huomioon 
ennustavan analytiikan mahdollinen rooli data-analyysin hienosäädössä esimerkiksi 
kulttuuriesineiden hankinnan ja siirtämisen yhteydessä; korostaa, että Euroopan unionin 
on lisättävä investointeja ja edistettävä kumppanuuksia teollisuuden ja tiedeyhteisön 
välillä, jotta huipputason tutkimusta voidaan tehostaa Euroopan tasolla;

12. panee merkille riippumattomien tiedotusvälineiden tärkeän roolin kulttuurin kannalta ja 
kansalaisten jokapäiväisessä elämässä; korostaa, että valemediat ovat 
perustavanlaatuinen ongelma, sillä ne rikkovat toistuvasti tekijänoikeuksia ja yleisesti 
ottaen immateriaalioikeuksia; kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa työtä, jolla lisätään tietoisuutta tästä ongelmasta ja torjutaan 
valemedioiden ja uutislähteisiin liittyvien ongelmien vaikutuksia; pitää lisäksi tärkeänä 
laatia koulutusstrategioita, joilla parannetaan digitaalista lukutaitoa erityisesti tähän 
liittyen; 
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13. panee merkille, että tekoälyyn perustuvat ohjelmistot, kuten kuvantunnistusohjelmistot, 
voisivat parantaa huomattavasti oppilaitosten ja opettajien kykyä tarjota ja kehittää 
nykyaikaisia, innovatiivisia ja laadukkaita opetusmenetelmiä, parantaa kaikkien 
kansalaisten digitaalista lukutaitoa ja digitaalista osaamista sekä parantaa koulutuksen 
saatavuutta; katsoo, että tällaiset opetusmenetelmät olisi kuitenkin arvioitava niiden 
luotettavuuden ja paikkansapitävyyden kannalta ja niissä olisi varmistettava 
koulutuksen oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys sekä lasten ja alaikäisten turvallisuus 
niin oppilaitoksissa kuin silloin, kun he osallistuvat koulutukseen etäyhteyden 
välityksellä; korostaa yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön merkitystä, 
jotta voidaan varmistaa henkilötietojen ja erityisesti lapsia koskevien tietojen riittävä 
suoja käyttämällä avoimia ja luotettavia tietolähteitä, joissa kunnioitetaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia; pitää ratkaisevan tärkeänä, että nämä teknologiat sisällytetään 
nykyisiin järjestelmiin vain, jos perusoikeuksien ja yksityisyyden suoja on ehdottomasti 
taattu; painottaa kuitenkin, että tunnistusohjelmistoja saa käyttää vain opetuksellisiin 
tarkoituksiin ja että niitä ei missään tapauksessa saa käyttää laitosten kulunvalvontaan; 
panee tässä yhteydessä merkille riippuvuuden ulkoisesta datasta ja muutamasta 
markkinoita hallitsevasta ohjelmistojen tarjoajasta; muistuttaa, että julkisin varoin 
hankittua teknologiaa olisi kehitettävä avoimen lähdekoodin ohjelmistona, mikä 
mahdollistaa resurssien jakamisen ja uudelleenkäytön ja niiden asettamisen saataville 
kaikkialla EU:ssa, mikä puolestaan lisää hyötyjä ja vähentää julkisia menoja, samalla 
kun varmistetaan sovellettavan lainsäädännön, kuten tekijänoikeudesta ja 
lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla 17. huhtikuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/7901, täysimääräinen noudattaminen;

14. toteaa, että jotta tekoälyn käytöstä olisi hyötyä koulutus- ja tutkimussektoreilla, EU:n on 
edistettävä tulevaisuuden keskeisten taitojen opetusta ja erityisesti eettistä ja vastuullista 
lähestymistapaa tekoälyteknologioihin; lisää tätä tarkoitusta ajatellen, että tätä opetusta 
ei pidä rajata vain tieteellisten ja teknisten alojen opiskelijoille, joille nämä välineet ovat 
jo tutumpia, vaan se on suunnattava mahdollisimman monille ja erityisesti nuorempien 
sukupolvien edustajille;

15. korostaa, että tässä yhteydessä on keskeistä arvioida tarvetta investoida tutkimukseen ja 
innovointiin, joka koskee tekoälyn sekä sen kulttuuri-, koulutus- ja audiovisuaalialan 
sovellusten käyttöä ja kehittämistä; kehottaa komissiota hankkimaan lisärahoitusta 
tekoälysovelluksia koskevan tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi näillä aloilla;

16. ilmaisee vakavan huolensa siitä, että koulut ja muut koulutuksen tarjoajat ovat yhä 
riippuvaisempia määräävässä markkina-asemassa olevien, pääosin EU:n ulkopuolella 
sijaitsevien yritysten tarjoamista opetusteknologiapalveluista, tekoälysovellukset 
mukaan lukien;

17. korostaa tarvetta varmistaa EU:n laajuinen digitaalinen ja tekoälyn lukutaito erityisesti 
kehittämällä opettajien koulutusmahdollisuuksia; edellyttää, että tekoälyteknologian 
käytöllä kouluissa olisi osaltaan kavennettava sosiaalista ja alueellista digitaalista 
kuilua;

18. korostaa, että covid-19-pandemian aiheuttamaa kriisiä voidaan pitää koulutus- ja 
kulttuurialalla digitaalisen ja tekoälyyn liittyvän teknologian kehittämisen ja käytön 

1 EUVL L 130, 17.5.2019, s. 92. 
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koeaikana, kuten eri jäsenvaltioissa käytetyt lukuisat verkko-opetuksen alustat ja 
kulttuurin edistämiseen tarkoitetut verkkotyökalut osoittavat; kehottaa siksi komissiota 
perehtymään näihin esimerkkeihin, kun se pohtii EU:n yhteistä lähestymistapaa 
tällaisten teknologisten ratkaisujen käytön yleistymiseen;

19. toteaa, että tekoäly voi vaikuttaa erityisen vakavasti tietosuojaan ja yksityisyyteen; 
puolustaa yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen periaatteiden kunnioittamista;

20. vaatii komissiolta tehokkaampia toimia, joilla turvataan oppilaiden ja opettajien 
henkilötiedot koulutuksen piirissä;

21. korostaa, että tekoälyn ja luovien alojen välinen vuorovaikutus on monimutkaista ja 
edellyttää perusteellista arviointia; panee tyytyväisenä merkille meneillään olevat 
tutkimukset ”Trends and Developments in Artificial Intelligence – Challenges to the 
IPRS Framework” (tekoälyn suuntaukset ja kehitys – teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelmään kohdistuvat haasteet) ja ”Copyright and new technologies: 
copyright data management and Artificial Intelligence” (tekijänoikeudet ja uusi 
teknologia: tekijänoikeustietojen hallinta ja tekoäly); korostaa, että on tärkeää selventää 
ehtoja, jotka koskevat tekijänoikeudella suojatun sisällön (kuvat, musiikki, elokuvat, 
tietokannat jne.) käyttöä syöttötietoina sekä kulttuuri- ja audiovisuaalialan tuotosten 
tuottamisessa, oli kyse sitten ihmisen tekoälyn avustuksella tekemistä tai 
tekoälyteknologian autonomisesti tuottamista tuotoksista; kehottaa komissiota 
tutkimaan tekoälyn vaikutuksia Euroopan luoviin aloihin; panee jälleen merkille 
eurooppalaisen datan merkityksen ja suhtautuu myönteisesti komission tähän liittyen 
antamiin lausuntoihin ja siihen, että tekoäly ja siihen liittyvä teknologia on asetettu 
asialistan kärkipäähän;

22. korostaa tekijän persoonallisuuden merkitystä teosten omaperäisyyden muodostavien 
vapaiden luovien ratkaisujen ilmentämisen kannalta2; korostaa, että tekijänoikeuksia 
koskevat rajoitukset ja poikkeukset ovat tärkeitä, kun sisältöä käytetään syöttötietoina 
erityisesti koulutuksessa, tiedeyhteisössä ja tutkimuksessa sekä kulttuuri- ja 
audiovisuaalialan tuotosten, mukaan lukien käyttäjien tuottaman sisällön, tuottamisessa; 

23. korostaa, että tekoälyn ja luovien alojen välinen vuorovaikutus on monimutkaista ja 
edellyttää perusteellista arviointia; katsoo, että on tarkasteltava mahdollisuutta suojata 
tekoälyn tuottamia teknisiä ja taiteellista teoksia tällaisen luovan työn kannustamiseksi;

24. korostaa, että parempi tekijänoikeustietojen hallinta on mahdollista toteuttaa 
datataloudessa, jotta tekijöille ja esiintyjille voidaan taata paremmat korvaukset, 
erityisesti mahdollistamalla sisällön tekijän ja oikeuksien omistajan nopea 
tunnistaminen, mikä vähentää orpoteosten määrää; korostaa lisäksi, että tekoälyyn 
perustuvia teknologisia ratkaisuja olisi käytettävä parantamaan tekijänoikeustietoihin 
liittyvää infrastruktuuria ja teosten metatietojen linkittämistä toisiinsa sekä 
helpottamaan tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun 
direktiivin 19 artiklassa säädetyn avoimuusvelvoitteen noudattamista eli ajantasaisten, 
merkityksellisten ja kattavien tietojen tarjoamista tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden 
teosten ja esitysten hyödyntämisestä, varsinkin silloin, jos oikeudenhaltijoita on useita 

2 Euroopan unionin tuomioistuin, SI and Brompton Bicycle Ltd v. Chedech Get2Get, asia C-833/18.
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ja lisensointijärjestelmät ovat monimutkaisia;

25. korostaa tarvetta kehittää edelleen tehokkainta tapaa vähentää vinoutumia 
tekoälyjärjestelmissä eettisten ja syrjinnän kieltävien normien mukaisesti; korostaa, että 
tekoälyn kouluttamiseen käytettävien datajoukkojen olisi oltava mahdollisimman 
laajoja, jotta ne edustaisivat yhteiskuntaa mahdollisimman asianmukaisella tavalla, ja 
että tuotokset olisi tarkistettava, jotta voidaan välttää kaikenlaiset stereotypiat, syrjintä 
ja vinoutumat, ja että tietyissä tilanteissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää mahdollisten 
inhimillisten ennakkoasenteiden tunnistamiseen ja korjaamiseen; kehottaa komissiota 
kannustamaan ja helpottamaan datan vinoutumien torjumista koskevien strategioiden 
jakamista;

26. kehottaa komissiota arvioimaan tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian vaikutusta 
audiovisuaalialaan ja luovaan alaan erityisesti tekijyyden ja siihen liittyvien kysymysten 
kannalta;

27. pyytää, että komission ilmoittamassa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa 
toimintasuunnitelmassa käsitellään tekoälyä ja sen vaikutusta luoviin aloihin ja otetaan 
tässä yhteydessä huomioon tarve löytää tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun 
sekä luovuuden kannustamisen välillä koulutuksen, kulttuurin ja tutkimuksen aloilla; 
katsoo, että unioni voi saavuttaa johtoaseman tekoälyteknologian kehittämisen alalla, 
mikäli unionissa otetaan käyttöön toimintaa koskeva sääntelykehys ja toteutetaan 
aktiivisia julkisen politiikan toimia erityisesti koulutusohjelmien ja tutkimukseen 
tarjottavan rahoitustuen osalta; pyytää komissiota arvioimaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien vaikutusta tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian tutkimukseen ja 
kehittämiseen sekä audiovisuaalialaan ja luoviin aloihin erityisesti tekijyyden, tekijöille 
maksettavien oikeudenmukaisten korvausten ja muiden tähän liittyvien kysymysten 
kannalta;

28. korostaa tulevaa roolia, joka tekoälyyn perustuvien teknologisten välineiden 
käyttöönotolla olisi oltava suojelun, julkistamisen ja kulttuuriperinnön hallinnan 
kannalta sekä niihin liittyvissä tutkimushankkeissa;

29. korostaa, että on löydettävä tasapaino toisaalta tekoälyjärjestelmien kehittämisen ja 
niiden käytön koulutus-, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla sekä toisaalta näiden alojen 
tekoäly-yritysten kilpailun ja kilpailukyvyn turvaamiseksi toteutettavien toimenpiteiden 
välillä; korostaa tässä yhteydessä tarvetta kannustaa yrityksiä investoimaan näillä aloilla 
käytettävien tekoälyjärjestelmien innovointiin ja varmistaa samalla, että tällaisia 
sovelluksia tarjoavat tahot eivät saa markkinoilla monopoliasemaa;

30. korostaa, että tekoälyä ja siihen liittyvää teknologiaa ei voida missään tapauksessa 
käyttää ilman ihmisten valvontaa; korostaa jälleen kerran perusoikeuksien merkitystä 
sekä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ehdotonta 
ensisijaisuutta, mikä on välttämätöntä tällaisen teknologian kanssa toimittaessa;

31. pyytää komissiota arvioimaan tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian vaikutuksia 
uusien audiovisuaalisten teosten, kuten valevideoiden, luomisen kannalta ja 
määrittämään asianmukaiset oikeudelliset seuraukset niiden luomiselle, tuottamiselle tai 
jakelulle vihamielisessä tarkoituksessa;
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32. toteaa, että automatisaatio ja tekoälyn kehittyminen saattavat uhata työllisyyttä, ja 
korostaa jälleen kerran, että työpaikkojen turvaaminen on pidettävä etusijalla erityisesti 
koulutuksen ja kulttuurin alalla sekä luovilla aloilla;

33. kehottaa komissiota käynnistämään digitaalista ja tekoälyn lukutaitoa koskevan EU:n 
tason koulutussuunnitelman yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kiinnittäen erityistä 
huomiota koululaisiin ja nuorisoon;

34. kehottaa komissiota pohtimaan tekoälyteknologian avulla tuotettuihin tuotoksiin sekä 
tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian avulla tuotettuun kulttuurisisältöön liittyviä 
oikeudellisia näkökohtia; pitää tärkeänä tukea kulttuurisisällön tuottamista; toteaa 
kuitenkin jälleen, että on tärkeää suojella unionin ainutlaatuista teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevaa kehystä ja että mahdolliset muutokset olisi tehtävä 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen, jotta vältytään horjuttamasta herkkää 
tasapainoa; kehottaa komissiota laatimaan perusteellisen arvioinnin tekoälyn tuottaman 
sisällön mahdollisesta oikeushenkilöllisyydestä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien 
soveltamisesta tekoälyn tuottamaan sisältöön ja tekoälytyökalujen avulla tuotettuun 
sisältöön;

35. kehottaa komissiota määrittämään EU:n julkisen sektorin elimille tekoälyn ja siihen 
liittyvän teknologian hankintaa ja käyttöönottoa koskevat vaatimukset, joilla 
varmistetaan unionin oikeuden ja perusoikeuksien noudattaminen; korostaa julkisten 
kuulemisten ja vaikutustenarviointien kaltaisten välineiden tuomaa lisäarvoa, kun niitä 
käytetään ennen tekoälyjärjestelmien hankintaa tai käyttöönottoa, kuten erityisraportoija 
suosittelee YK:n yleiskokoukselle antamassaan raportissa tekoälystä ja sen 
vaikutuksista mielipiteen- ja sananvapauteen3;

36. kehottaa komissiota vahvistamaan säännöt, joilla taataan todellinen tiedon 
yhteentoimivuus, jotta yhdeltä alustalta ostettu sisältö on käytettävissä millä tahansa 
digitaalisella välineellä tuotemerkistä riippumatta;

37. korostaa, että tekoälyn ja siihen liittyvän teknologian käytön mukanaan tuomat haasteet 
voidaan ratkaista ainoastaan määrittämällä tietojen laatuun liittyvät velvollisuudet sekä 
läpinäkyvyyttä ja valvontaa koskevat vaatimukset, jotta yleisöllä ja viranomaisilla on 
mahdollisuus arvioida unionin oikeuden ja perusoikeuksien noudattamista; odottaa, että 
komissio esittelee Euroopan datastrategiasta antamansa tiedonannon4 pohjalta 
ehdotuksia, jotka koskevat datajoukkojen jakamista ja yhdistämistä;

38. kehottaa komissiota lisäksi harkitsemaan mahdollisuutta kehittää erittäin tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien kanssa muun muassa 
kustantajille, kirjailijoille ja muiden teosten tekijöille tarkoitettuja 
varmennusmekanismeja tai -järjestelmiä, jotka auttaisivat heitä tarkistamaan, mitä 
sisältöjä he voivat käyttää, ja toteamaan helpommin, mitä sisältöjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö suojaa.

3 Mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaavan YK:n erityisraportoijan raportti, 
https://undocs.org/A/73/348.
4 COM(2020) 66 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN.
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