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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 4, 26, 34, 

114, 118 ja 167 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27 artiklan, 

– ottaa huomioon vuonna 1994 tehdyn TRIPS-sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien 

tietyistä näkökohdista, 

– ottaa huomioon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä 

20. lokakuuta 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11, 13, 14, 16, 17, 22 ja 

52 artiklan, 

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY1, 

– ottaa huomioon kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan Bernin 

yleissopimuksen ja nimenomaisesti kolmivaiheisen testin, 

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn Maailman henkisen omaisuuden 

järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimuksen, 

– ottaa huomioon 20. joulukuuta 1996 hyväksytyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen, 
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– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2012 audiovisuaalisten esitysten suojelua koskevassa 

WIPOn diplomaattikokouksessa Pekingissä hyväksytyn sopimuksen audiovisuaalisista 

esityksistä, 

– ottaa huomioon Euroopan patenttiviraston (OEB) ja sisämarkkinoiden 

harmonisointiviraston (OHIM) yhdessä syyskuussa 2013 toteuttaman tutkimuksen 

teollis- ja tekijänoikeuksista nimeltä ”Intellectual property rights intensive industries: 

contribution to economic performance and employment in the European Union”, 

– ottaa huomioon julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, 

heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin 

sopimuksen, 

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta 

hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista 

verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla1, 

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2013/37/EU2julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 

annetun neuvoston direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta, 

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2012/28/EU orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista3, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/116/EY4tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan 

voimassaoloajasta, 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan 

voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta5, 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/83/ETY tiettyjen 

satelliitin välityksellä tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen 

lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä lähioikeuksia koskevien sääntöjen 

yhteensovittamisesta6, 

– ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2004/48/EY7teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta, 

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/115/EY8, jolla muutetaan direktiiviä 92/100/ETY9vuokraus- ja 
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lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden 

alalla, 

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2001/84/EY1alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta 

jälleenmyyntikorvaukseen, 

– ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman yksityisen kopioinnin 

maksuista2, 

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman luovien toimialojen ja 

kulttuurialan edistämisestä talouskasvun ja työpaikkojen luojina3, 

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2012 antamansa päätöslauselman audiovisuaaliteosten 

verkkojakelusta Euroopan unionissa4, 

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman5immateriaalioikeuksien 

valvonnan tehostamisesta sisämarkkinoilla, 

– ottaa huomioon komission 5. joulukuuta 2013 ja 5. maaliskuuta 2014 välisenä aikana 

toteuttaman julkisen kuulemisen EU:n tekijänoikeussääntöjen uudelleentarkastelusta, 

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Britannian kansalaisen 

Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind 

Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee 

näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita6, 

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan audiovisuaaliteosten verkkojakelusta 

Euroopan unionissa: mahdollisuuksia ja haasteita siirryttäessä digitaalisiin 

sisämarkkinoihin (COM(2011)0427), 

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan tekijänoikeudesta osaamistaloudessa 

(COM(2008)0466), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Teollis- ja tekijänoikeuksien 

sisämarkkinat – Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden 

työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi 

Euroopassa"(COM(2011)0287), 

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 allekirjoitetun sellaisten teosten digitointia ja 

saataville saattamista koskevista perusperiaatteista, jotka eivät ole kaupallisesti 

saatavilla, koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka avulla helpotetaan kirjojen ja 

tieteellisten julkaisujen digitointia eurooppalaisia kirjastoja ja muita vastaavia laitoksia 

varten, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 
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– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 

lausunnot (A8-0209/2015), 

A. toteaa, että direktiivin 2001/29/EY tarkistaminen on keskeisessä asemassa luovuuden ja 

innovoinnin, kulttuurisen moninaisuuden, talouskasvun, kilpailukyvyn, digitaalisten 

sisämarkkinoiden edistämisessä sekä tietämyksen ja tiedon saamisessa ja että samalla 

sillä annetaan kirjallisten ja taiteellisten teosten tekijöille riittävästi tunnustusta ja 

suojellaan heidän oikeuksiaan; 

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 

mukaan unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät 

kukoistaviksi ja monimuotoisiksi, erityisesti tukemalla taiteellista ja kirjallista luovaa 

toimintaa; 

C. ottaa huomioon, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 

yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu direktiivi 2001/29/EY oli tarkoitettu 

tekijänoikeuslainsäädännön ja siihen liittyvien oikeuksien mukauttamiseksi tekniseen 

kehitykseen; 

D. ottaa huomioon, että direktiivi 2001/29/EY perustuu myös tietyille kansainvälisestä 

oikeudesta, muun muassa kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevasta 

Bernin yleissopimuksesta, WIPOn tekijänoikeussopimuksesta ja WIPOn esitys- ja 

äänitesopimuksesta, johtuville velvoitteille; 

E. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet huomattavia investointeja 

eurooppalaisten kulttuuriperintölaitosten monipuolisten kokoelmien digitoimiseksi ja 

asettamiseksi saataville verkossa, jotta kansalaiset voivat hyödyntää niitä missä tahansa 

millä tahansa laitteella; 

F. ottaa huomioon, että Euroopan kulttuuriala ja luovat toimialat ovat talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen moottori EU:ssa ja edistävät huomattavasti EU:n taloutta, koska 

ne työllistävät yli 7 miljoonaa henkeä ja muodostavat yli 4,2 prosenttia unionin BKT:stä 

viimeisimpien arvioiden mukaan, ja että kulttuurialalla syntyi työpaikkoja myös vuosien 

2008–2012 talouskriisin aikana; 

G. toteaa, että syyskuussa 2013 tehty Euroopan patenttiviraston ja sisämarkkinoiden 

harmonisointiviraston tutkimus osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti 

käyttävät alat tuottavat 39 prosenttia unionin taloudellisen toiminnan kokonaismäärästä, 

jonka vuotuinen arvo on noin 4 700 miljardia euroa, ja lisäksi niiden osuus EU:n 

työpaikkojen kokonaismäärästä on välittömien työpaikkojen osalta 26 prosenttia 

(56 miljoonaa työpaikkaa) ja 9 prosenttia välillisten työpaikkojen osalta; 

H. ottaa huomioon, että digitaalinen vallankumous on tuonut mukaan uusia tekniikoita ja 

viestintävälineitä ja mahdollistanut uusia ilmaisumuotoja, jotka ovat kyseenalaistaneet 

kolmenvälisen suhteen, joka perinteisesti yhdistää tekijän ja yleisön kulttuurialan 

yrittäjän kautta, ja siten edistänyt tietoon perustuvan talouden syntymistä, joka luo uusia 

työpaikkoja ja tukee kulttuuria ja innovointia; 

I. ottaa huomioon, että kaikkien digitaalisia sisämarkkinoita koskevien poliittisten 

aloitteiden on oltava Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 11, 13, 14, 

16, 17 ja 22 artiklan mukaisia; 



J. ottaa huomioon, että kulttuurien ja kielten moninaisuus ylittää valtioiden rajat ja että 

joitakin eurooppalaisia kieliä puhutaan useissa maissa; 

K. ottaa huomioon, että perusoikeuskirja suojelee sananvapautta ja tiedonvälityksen 

vapautta sekä taiteen ja tieteen vapautta ja takaa henkilötietojen sekä kulttuurisen ja 

kielellisen moninaisuuden suojan, oikeuden omaisuuteen sekä teollis- ja 

tekijänoikeuksien suojan, oikeuden koulutukseen ja elinkeinovapauden; 

L. katsoo, että tekijällä on myös digitaaliaikana oltava oikeus luovan työnsä suojaan; 

M. katsoo, että on harkittava toimia, jotka kehittävät edelleen kulttuurista vuorovaikutusta 

ja parantavat oikeusvarmuutta alalla; ottaa huomioon, että useita luovia verkkopalveluja 

on kehitetty direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanon jälkeen ja että kuluttajien 

saatavilla ei ole koskaan ollut yhtä paljon luovan alan teoksia ja kulttuuriteoksia; katsoo, 

että käyttäjien saatavilla on oltava laaja, monipuolinen ja laadukas kulttuurisisältö; 

N. panee merkille, että Euroopan digitaalista kirjastoa Europeanaa on laajennettu 

harmonisesti ja järjestelmällisesti, ja toteaa, että digitaalinen kirjasto perustettiin unionin 

aloitteella vuonna 2008 ja sen valikoimiin kuuluu teoksia jäsenvaltioiden kirjastoista; 

O. ottaa huomioon, että luovan alan teokset ovat yksi tärkeimmistä lähteistä, joita 

digitaalinen talous ja tietotekniikka-alan toimijat, kuten hakukoneet, sosiaalinen media 

tai käyttäjien luoman sisällön foorumit, hyödyntävät toiminnassaan, mutta luovan alan 

teoksista syntyvä arvo siirtyy lähes kokonaisuudessaan näille digitaalisille välittäjille, 

jotka joko kieltäytyvät maksamasta lainkaan korvauksia tekijöille tai neuvottelevat 

erittäin pienet korvaukset; 

P. ottaa huomioon, että direktiivillä 2011/77/EU ja tekijänoikeuden ja direktiivillä 

2006/116/EY yhdenmukaistettiin tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojan 

voimassaoloajat säätämällä kunkin teostyypin ja niihin liittyvien oikeuksien suojan 

voimassaoloajan täydellisestä yhdenmukaistamisesta jäsenvaltioissa; 

Q. katsoo, että on unionin lainsäätäjän tehtävä edistää selkeää ja kaikkien sidosryhmien ja 

viime kädessä kansalaisten ymmärrettävissä olevaa tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia 

koskevaa säädöskehystä ja siten taata oikeusvarmuus; 

R. ottaa huomioon joidenkin internetissä toimivien välittäjien kilpailuedun ja kasvavan 

vallan sekä tämän tilanteen kielteiset vaikutukset tekijöiden luomismahdollisuuksiin ja 

muiden luovan alan teosten jakajien tarjoamien palvelujen kehitykseen; 

S. ottaa huomioon, että tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien oikeuskehyksen määrittelyssä 

on otettava huomioon tarve edistää innovatiivisia teollisia ja kaupallisia malleja ja 

hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia unionin yritysten 

kilpailukyvyn lisäämiseksi; 

T. ottaa huomioon, että kasvun ja työpaikkojen luominen Euroopassa on komission 

painopiste ja keskeisellä sijalla sen toimintapoliittisessa ohjelmassa vuosiksi 2014–

2019; 

1. muistuttaa, että tekijänoikeus on konkreettinen tapa varmistaa korvaukset luovan työn 

tekijöille ja luovan työn rahoitus; 



2. pitää myönteisenä tekijänoikeutta käsittelevän kuulemisen järjestämistä koskevaa 

komission aloitetta, joka herätti suurta kiinnostusta useissa asianomaisissa 

sidosryhmissä, mukaan luettuina kulttuuriala ja kansalaisyhteiskunta1; 

3. pitää myönteisenä, että komissio on sitoutunut kehittämään edelleen Euroopan 

digitaalistrategiaa sekä tekijänoikeuskysymyksiä uuden komission toimikauden aikana; 

pitää myönteisenä komission vuoden 2015 työohjelmassa annettua lupausta digitaalisen 

sisämarkkinapaketin antamisesta ja pakettiin sisältyvää lainsäädäntöehdotusta, jonka 

tavoitteena on tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistaminen niiden mukauttamiseksi 

digitaaliaikaan; 

4. muistuttaa, että tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojataan ja edistetään uusien 

tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja markkinointia sekä niiden luovan sisällön 

luomista ja hyödyntämistä, mikä edistää kilpailukykyä, työllisyyttä ja innovointia 

useilla teollisuudenaloilla EU:ssa; 

5. korostaa, että tekijänoikeus on ainoastaan yhtä tehokas kuin sen suojaamiseksi käyttöön 

otetut täytäntöönpanotoimenpiteet ja että kukoistavien ja innovatiivisten luovien alojen 

varmistamiseksi tekijänoikeuden täytäntöönpanon on oltava määrätietoista; 

6. huomauttaa, että alueperiaate liittyy olennaisesti tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien 

olemassaoloon; korostaa, että tämä periaate ja toimenpiteet sisältöjen siirron 

varmistamiseksi eivät ole keskenään ristiriidassa; 

7. tähdentää, että direktiivin 2001/29/EY olisi tarkistamisen jälkeenkin taattava periaate 

oikeudenhaltijoiden kohtuullisista korvauksista; vaatii, että jatkossakin pidetään 

voimassa alueperiaate, joka antaa jokaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden taata tämä 

periaate kulttuuripolitiikkansa puitteissa; 

8. panee merkille, että laillisesti käyttäjien saatavilla olevien teosten määrä on kasvanut 

direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanon myötä; toteaa lisäksi, että tekniikan kehityksen 

kuluttajille tarjoamien käyttötarkoitusten saatavuus rajojen yli voi edellyttää tietoon 

perustuvia parannuksia nykyisiin lainsäädäntöpuitteisiin, jotta voidaan kehittää edelleen 

moninaisen kulttuurisisällön ja luovan sisällön laillista tarjontaa verkossa Euroopan 

kulttuurisen moninaisuuden hyödyntämisen mahdollistamiseksi; 

9. muistuttaa, että kuluttajilta evätään liian usein pääsy tiettyihin sisältöpalveluihin 

maantieteellisin perustein, mikä on ristiriidassa direktiiviin 2001/29/EY sisältyvän, 

sisämarkkinoiden neljän vapauden täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen kanssa; 

kehottaa sen vuoksi komissiota ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja, joilla 

parannetaan kuluttajien mahdollisuutta käyttää palveluja ja tekijänoikeudella suojattua 

sisältöä valtioiden rajojen yli; 

10. katsoo, että tekijänoikeuksien kollektiivista hallinnointia koskevan direktiivin 

2014/26/EU lähestymistavasta voidaan ottaa oppia muunlaisia sisältöjä varten, mutta 

siirrettävyyttä ja maarajoituksia koskeviin ongelmiin ei ole yleispätevää ratkaisua, vaan 

niihin saatetaan tarvita useita erilaisia sääntelyllisiä ja markkinavetoisia toimia; 
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11. painottaa, että luovan työn tulokset ovat yksi EU:n suurimmista rikkauksista ja niiden, 

jotka haluavat nauttia niistä, olisi näin tehdäkseen voitava maksaa niistä, vaikka niitä 

myytäisiinkin vain toisessa jäsenvaltiossa; 

12. muistuttaa mahdollisuudesta käyttää usean valtion alueen kattavia lisenssejä 

tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista annetussa direktiivissä 

2014/26/EU säädetyn mukaisesti, jos jakelijat haluavat kattaa koko unionin alueen; 

13. palauttaa mieliin, että elokuvien ja televisio-ohjelmien rahoitus, tuotanto ja 

yhteistuotanto riippuvat suuressa määrin alueellisen yksinoikeuden lisensseistä, joita 

myönnetään Euroopan eri markkinoiden kulttuurisia erityispiirteitä vastaavilla alustoilla 

toimiville paikallisille jakelijoille; korostaa näin ollen, että sopimusvapaus, joka antaa 

vapauden valita alueellinen ulottuvuus ja erilaisia jakelukanavia, edistää elokuviin ja 

televisio-ohjelmiin tehtäviä investointeja sekä kulttuurista moninaisuutta; kehottaa 

komissiota takaamaan, että mahdollista aloitetta tekijänoikeuksien nykyaikaistamiseksi 

edeltää kattava vaikutustenarviointi aloitteen vaikutuksista elokuvien ja televisio-

ohjelmien tuotannolle, rahoitukselle ja jakelulle sekä kulttuuriselle moninaisuudelle; 

14. korostaa, että toimialan maarajoituskäytännöt eivät saisi estää EU:n jäsenvaltioissa 

asuvia kulttuurivähemmistöjä käyttämästä omalla kielellään olemassa olevaa sisältöä tai 

palveluja, jotka ovat joko maksuttomia tai maksullisia; 

15. tukee aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa laillisesti hankitun ja laillisesti saataville 

asetetun sisällön verkkopalvelujen siirrettävyyttä EU:ssa siten, että samalla 

kunnioitetaan täysin tekijänoikeutta ja oikeudenhaltijoiden etuja; 

16. muistuttaa, että Euroopan kulttuurimarkkinat ovat luonnostaan heterogeeniset 

kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden vuoksi; toteaa, että tällaista 

monimuotoisuutta olisi pidettävä pikemminkin etuna kuin esteenä sisämarkkinoilla; 

17. panee merkille alueellisten lisenssien merkityksen EU:ssa erityisesti sellaisen 

audiovisuaali- ja elokuvatuotannon yhteydessä, joka perustuu etupäässä 

lähetystoiminnan harjoittajien ennakko-osto- tai ennakkorahoitusjärjestelmiin; 

18. panee huolestuneena merkille laittomien verkkopalvelujen ja laittoman kopioinnin sekä 

yleisemmin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten lisääntymisen, joka uhkaa 

vakavasti jäsenvaltioiden talouksia ja luovaa työtä EU:ssa; 

19. korostaa, että tekijänoikeuksia koskevan kehyksen uudistusten olisi perustuttava 

korkeatasoiseen suojaan, sillä oikeudet ovat keskeisen tärkeitä älylliselle luovuudelle ja 

ne tarjoavat vakaan, selkeän ja joustavan oikeusperustan, joka edistää investointeja ja 

kasvua luovalla alalla ja kulttuurialalla, ja että olisi myös hävitettävä oikeudellinen 

epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus, jotka haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa; 

20. pitää digitaalisten sisämarkkinoiden toimivien rakenteiden vahvistamista tärkeänä ja 

katsoo, että tämän lisäksi on jatkossakin varmistettava analogisten sisämarkkinoiden 

toiminta; 

21. muistuttaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisesti käyttävät alat työllistävät yli 

7 miljoonaa henkeä EU:ssa; kehottaa näin ollen komissiota varmistamaan, että 

paremman lainsäädännön periaatteen mukaisesti kaikkia tekijänoikeuksien 

nykyaikaistamista koskevia lainsäädäntöaloitteita edeltää etukäteen laadittava kattava 



vaikutustenarviointi aloitteen vaikutuksista kasvulle ja työllisyydelle sekä sen 

mahdollisesti synnyttämistä kustannuksista ja hyödyistä; 

22. korostaa, että eurooppalaisten tekijänoikeuksien mahdollisen tulevan tarkistamisen on 

oltava kohdistettua ja asianmukaisesti perusteltua, jotta voidaan taata luovien alojen 

kehityksen jatkuminen Euroopassa; 

23. toteaa, että tekijänoikeuksia loukkaava kaupallinen toiminta on vakava uhka 

digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle ja moninaisen kulttuurisisällön ja luovan 

sisällön laillisen tarjonnan kehittymiselle verkossa; 

24. pitää välttämättömänä vahvistaa tekijöiden asemaa ja parantaa heidän korvauksiaan 

heidän teostensa digitaalisen jakelun ja käytön yhteydessä; 

Yksinoikeus 

25. hyväksyy, että kirjailijoilla ja esittävillä taiteilijoilla on oltava oikeudellinen suoja 

luovaa ja taiteellista työtään varten; toteaa, että kulttuurin ja tiedon levittäminen on 

yleisen edun mukaista; ymmärtää, että tuottajilla ja kustantajilla on roolinsa teosten 

saamisessa markkinoille ja että kaikille eri oikeudenhaltijaryhmille on maksettava 

oikeudenmukaiset ja riittävät korvaukset; kehottaa parantamaan kirjailijoiden ja 

esiintyjien sopimusasemaa oikeuksien omistajiin ja välittäjiin verrattuna erityisesti siten, 

että harkitaan kohtuullista oikeudenkäyttöaikaa, jonka tekijät siirtävät kolmansille 

osapuolille ja jonka jälkeen kyseiset oikeuden raukeavat, sillä sopimusneuvotteluissa 

osapuolten asemat ovat usein epäsuhtaiset; korostaa tässä yhteydessä sopimusvapauden 

merkitystä; 

26. toteaa, että tekijänoikeuden alaan kuuluvien teosten ja lähioikeuksien alaan kuuluvan 

aineiston kohtuullinen suoja on erittäin tärkeä myös kulttuurin kannalta ja että SEUT-

sopimuksen 167 artiklan mukaisesti unionia edellytetään ottamaan kulttuuriset 

näkökohdan huomioon toiminnassaan; 

27. korostaa, että tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden on digitaalisessa ympäristössä 

saatava samantasoinen asianmukainen korvaus kuin analogisessa ympäristössä; 

28. kehottaa komissiota arvioimaan kohdennettuja ja asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 

parannetaan oikeusvarmuutta sääntelyn parantamiseen liittyvän komission tavoitteen 

mukaisesti; kehottaa näin ollen komissiota tutkimaan yhteisen eurooppalaisen 

tekijänoikeuden vaikutuksia työpaikkoihin ja innovointiin sekä tekijöiden, esiintyjien ja 

muiden oikeudenomistajien etuihin sekä alueellisen kulttuurisen moninaisuuden 

saatavuuteen kuluttajan kannalta; 

29. muistuttaa, että yksinoikeudet ja sopimusvapaus ovat luovan alan ja sen rahoituksen 

haavoittuvan ekosysteemin keskeisiä elementtejä, sillä ne mahdollistavat paremman 

riskien hajauttamisen, erilaiset toimijat yhteishankkeissa kulttuurisesti monitahoisen 

yleisön saavuttamiseksi ja investointien houkuttelemisen ammattisisällön tuotantoon; 

30. suosittaa, että yleistä etua puolustaakseen EU:n lainsäätäjä pohtii yksityistietojen suojaa 

kunnioittaen, miten madalletaan entisestään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 

uudelleenkäytön esteitä; toteaa, että tällainen mukautus olisi tehtävä siten, että siinä 

otetaan asianmukaisesti huomioon direktiivi 2013/37/EU, tekijänoikeuden pohjana 

olevat periaatteet ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö; 



31. kehottaa komissiota turvaamaan tehokkaasti vapaasti käytettävissä olevat teokset, jotka 

määritelmänsä mukaisesti eivät kuulu tekijänoikeussuojan piiriin; kehottaa komissiota 

näin ollen selkeyttämään sitä, että vapaasti käytettävissä oleva teos, joka digitoidaan 

niin, että ei synny uutta, muunnettua teosta, pysyy vapaasti käytettävissä; kehottaa 

komissiota myös selvittämään, missä määrin oikeudenhaltijoille voitaisiin antaa vapaus 

luopua käyttöoikeuksistaan ja asettaa teoksensa kokonaan tai osittain yleisesti saataville; 

32. kehottaa komissiota lisäksi harmonisoimaan tekijänoikeussuojan voimassaoloajan ja 

pidättymään voimassaoloajan kaikista pidennyksistä Bernin yleissopimuksessa 

määriteltyjen kansainvälisten normien mukaisesti; rohkaisee jäsenvaltioita toteuttamaan 

virtaviivaisesti direktiivien 2006/116/EY ja 2011/77/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä 

saattamisen ja täytäntöönpanon; 

Poikkeukset ja rajoitukset 

33. kehottaa EU:n lainsäätäjää säilyttämään direktiivissä 2001/29/EY ilmaistun tavoitteen 

riittävän suojan tarjoamisesta tekijänoikeudelle ja lähioikeuksille, sillä se on yksi 

tärkeimmistä keinoista varmistaa eurooppalainen kulttuuria luova toiminta, ja tavoitteen 

eri oikeudenhaltijaryhmien ja suojatun aineiston käyttäjien välisten sekä eri 

oikeudenhaltijaryhmien välisten oikeuksien ja etujen oikeudenmukaisen tasapainon 

turvaamisesta; korostaa lisäksi, että alan kaikissa lainsäädäntömuutoksissa olisi 

varmistettava, että tekijänoikeuden ja lähioikeuksien avulla suojatut teokset ja palvelut 

ovat vammaisten henkilöiden saatavilla kaikissa muodoissa; 

34. korostaa, että tekijänoikeus ja lähioikeudet muodostavat oikeudellisen kehyksen 

Euroopan kulttuurialalle ja luoville toimialoille sekä koulutus- ja tutkimusalalle ja 

alalle, joka hyötyy näiden oikeuksien poikkeuksista ja rajoituksista, ja toimivat 

perustana näiden alojen toiminnalle ja työllisyydelle; 

35. huomauttaa, että poikkeuksia ja rajoituksia on sovellettava siten, että otetaan huomioon 

tarkoitus, jota varten ne on suunniteltu, sekä digitaalisen ympäristön ja analogisen 

ympäristön erityisominaisuudet ja samalla säilytetään oikeudenhaltijoiden ja yleisen 

edun välinen tasapaino; kehottaa sen vuoksi komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta 

tarkastella uudelleen useita olemassa olevia poikkeuksia ja rajoituksia, jotta ne voidaan 

mukauttaa paremmin digitaaliseen ympäristöön, ottaen huomioon digitaalisen 

ympäristön meneillään olevan kehityksen ja kilpailukyvyn tarpeen; 

36. korostaa, että on tärkeää poikkeukset ja rajoitukset ovat vammaisten henkilöiden 

kannalta esteettömiä; panee tässä yhteydessä merkille, että Marrakeshin sopimus 

helpottaa näkövammaisten mahdollisuutta tutustua kirjoihin, ja kehottaa ratifioimaan 

sen nopeasti asettamatta EU:n lainsäädäntökehyksen tarkistamista ratifioinnin ehdoksi; 

pitää sopimusta hyvänä edistysaskeleena mutta katsoo, mutta jäljellä on vielä paljon 

tekemistä, jotta voidaan parantaa sisällön saatavuutta eri tavoin vammaisten henkilöiden 

hyväksi; 

37. panee merkille Euroopan kulttuurisen moninaisuuden merkityksen ja toteaa, että 

jäsenvaltioiden väliset erot poikkeusten täytäntöönpanossa voivat olla haasteellisia 

sisämarkkinoiden toiminnan, rajat ylittävien toimien kehittämisen sekä EU:n 

maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ja innovoinnin kannalta ja ne voivat myös aiheuttaa 

oikeudellista epävarmuutta tekijöille ja käyttäjille; katsoo, että joihinkin poikkeuksiin ja 

rajoituksiin voidaan siksi soveltaa yleisempiä sääntöjä; huomauttaa kuitenkin, että erot 

voivat olla perusteltuja, jotta jäsenvaltiot voivat säätää lakeja omien erityisten 



kulttuuristen ja taloudellisten etujensa mukaisesti sekä suhteellisuus- ja 

toissijaisuusperiaatteita noudattaen; 

38. kehottaa komissiota tarkastelemaan vähimmäisvaatimusten soveltamista poikkeuksissa 

ja rajoituksissa sekä varmistamaan myös, että direktiivissä 2001/29/EY mainitut 

poikkeukset ja rajoitukset pannaan asianmukaisesti täytäntöön, jotta sisämarkkinoilla 

voidaan saada aikaan yhtäläinen oikeus kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja parantaa 

oikeusvarmuutta; 

39. katsoo, että on tärkeää vahvistaa poikkeuksia, joita voidaan myöntää yleishyödyllisille 

laitoksille, esimerkiksi kirjastoille, museoille tai ja arkistoille, jotta voidaan edistää 

kulttuuriperinnön laajamittaista saatavuutta myös verkkosivustojen kautta; 

40. pyytää komissiota varovaisesti harkitsemaan perusoikeuksien suojelua ja erityisesti 

syrjinnän torjuntaa tai lehdistönvapauden suojelua; muistuttaa tältä osin, että kyseisistä 

poikkeuksista olisi suoritettava sopiva hyvitys; 

41. huomauttaa, että kulttuuri- ja luovan alan pk-yrityksillä on suuri merkitys työpaikkojen 

luomisen ja kasvun kannalta unionissa; korostaa, että valtaosa kulttuuri- ja luovan alan 

pk-yrityksistä pystyy joustavan tekijänoikeuskehyksen ansiosta tuottamaan kulttuuri- ja 

luovan alan teoksia, investoimaan niihin ja levittämään niitä mutta myös kehittämään 

innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla käyttäjät voivat saada saataviinsa paikallisten 

markkinoiden mieltymysten ja erityispiirteiden mukaisia luovan alan teoksia verkossa; 

42. panee kiinnostuneena merkille teosten uudet ja transformatiiviset käyttötarkoitukset 

digitaalisissa verkostoissa ja korostaa tarvetta etsiä ratkaisuja, joissa sovitetaan yhteen 

tehokas suoja, jossa tekijöille varmistetaan asianmukainen korvaus ja sopiva hyvitys, 

sekä kulttuurihyödykkeiden ja tietämyksen saatavuutta koskeva yleinen etu; 

43. korostaa, että jos poikkeusta tai rajoitusta jo sovelletaan, tekniikan kehityksen tai uusien 

tekniikoiden mahdollistamia sisällön uutta käyttöä olisi tulkittava mahdollisimman 

suuressa määrin olemassa olevien poikkeusten tai rajoitusten mukaisesti edellyttäen, 

että uusi käyttö on samanlaista kuin jo olemassa oleva, jotta voidaan lisätä 

oikeusvarmuutta – tähän sovellettaisiin kolmivaiheista testiä; on tietoinen siitä, että 

tällainen joustavuus poikkeusten ja rajoitusten tulkinnassa voi mahdollistaa kyseisten 

poikkeusten ja rajoitusten mukauttamisen erilaisiin kansallisiin olosuhteisiin ja 

sosiaalisiin tarpeisiin; 

44. korostaa tarvetta varmistaa poikkeusten ja rajoitusten teknologianeutraalius ja 

soveltuminen tuleviin järjestelmiin ottamalla asianmukaisesti huomioon 

tiedotusvälineiden yhdentymisen seuraukset ja samalla palvella yleistä etua siten, että se 

edistää kannustimia uusien teosten luomiseen, rahoittamiseen ja jakeluun sekä näiden 

teosten asettamiseen yleisön saataville uusin, innovatiivisin ja mukaansatempaavin 

tavoin; 

45. ehdottaa palveluntarjoajien ja välittäjien vastuun tarkastelua, jotta voidaan selkiyttää 

niiden tekijänoikeuksiin liittyvää oikeudellista asemaa ja vastuuta, taata, että kaikkialla 

luovassa prosessissa ja toimitusketjussa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta, ja 

varmistaa tekijöille ja oikeudenhaltijoille oikeudenmukainen korvaus EU:ssa; 

46. korostaa, että digitaalisten markkinoiden kehittäminen edellyttää kulttuurialan ja 

luovien alojen kehittämistä; 



47. tähdentää, että karikatyyriä, parodiaa ja pastissia koskeva poikkeus on tärkeä 

elinvoimaisen demokraattisen keskustelun kannalta; katsoo, että poikkeuksella olisi 

luotava oikeudenmukainen tasapaino tekijöiden ja alkuperäisten hahmojen etujen ja 

oikeuksien sekä suojatun teoksen karikatyyriä, parodiaa tai pastissia koskevaa 

poikkeusta hyödyntävän käyttäjän ilmaisunvapauden välillä; 

48. korostaa, että tekstin ja datan automatisoitujen analysointitekniikoiden (tekstin ja datan 

louhinta) asianmukainen arviointi on voitava mahdollistaa kaikissa tapauksissa, jos 

teoksen lukemiseen tarvittava lupa on saatu; 

49. korostaa, että digitaalisten markkinoiden kehittäminen kytkeytyy tiiviisti kulttuurialan ja 

luovien alojen kehittämiseen, minkä vuoksi menestys pitkällä aikavälillä edellyttää sitä, 

että molemmat kehittyvät tasapainoisesti rinnakkain; 

50. toteaa, että oikeus yksityisomaisuuteen on yksi nyky-yhteiskunnan kulmakivistä; toteaa 

myös, että oppimateriaalin ja kulttuurihyödykkeiden saatavuuden parantaminen on 

äärimmäisen tärkeää tietoon perustuvan yhteiskunnan kehittämiselle ja että lainsäätäjien 

olisi otettava tämä huomioon; 

51. kehottaa ottamaan käyttöön poikkeuksen tutkimus- ja koulutustarkoituksiin, mikä 

kattaisi koulujen lisäksi luvanvaraisen koulutus- tai tutkimustoiminnan, mukaan 

luettuna verkossa tai rajojen yli tapahtuva toiminta, joka liittyy toimivaltaisten 

viranomaisten tunnustamaan tai kansallisessa lainsäädännössä tunnustettuun kouluun tai 

oppilaitokseen tai sisältyy koulutusohjelmaan; 

52. korostaa, että kaikkien EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön sisällytettävien uusien 

poikkeusten tai rajoitusten on oltava moitteettoman ja puolueettoman taloudellisen ja 

oikeudellisen analyysin perusteella asianmukaisesti perusteltuja; 

53. tunnustaa kirjastojen merkityksen tiedonsaannin kannalta ja kehottaa komissiota 

arvioimaan sellaisen poikkeuksen hyväksymistä, jonka avulla julkiset kirjastot ja 

tutkimuskirjastot voivat lainata laillisesti teoksia yleisölle digitaalisissa muodoissa 

henkilökohtaiseen käyttöön, rajoitetuksi ajaksi sekä internetin tai kirjastojen verkostojen 

kautta, jotta niiden yleiseen etuun liittyvä velvollisuus levittää tietoa voidaan täyttää 

tehokkaasti ja ajantasaisella tavalla; suosittaa, että tekijöille taataan hyvitys e-kirjojen 

lainauksesta samassa määrin kuin fyysisten kirjojen lainauksesta kansallisten 

alueellisten rajoitusten mukaisesti; 

54. kehottaa komissiota arvioimaan sellaisen poikkeuksen hyväksymistä, jolla kirjastoille 

annetaan oikeus muuttaa sisältöjä digitaaliseen muotoon konsultaatiota, luettelointia ja 

arkistointia varten; 

55. korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon johtopäätökset kustannusalalla toteutettavista 

lukuisista kokeiluista oikeudenmukaisten, tasapainoisten ja toteuttamiskelpoisten 

liiketoimintamallien käyttöön ottamiseksi; 

56. toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön korvausjärjestelmiä varten 

tarkoitettuja pakollisia toimilupia; korostaa tarvetta varmistaa, että poikkeuksen mukaan 

sallittujen toimien olisi säilyttävä sellaisina; muistuttaa, että poikkeusten ja rajoitusten 

soveltamisesta joutuvia korvauksia olisi harkittava ainoastaan tapauksissa, joissa 

poikkeuksen myötä sallitut toimet aiheuttavat vahinkoa oikeudenhaltijalle; kehottaa 

lisäksi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta 



tekemään täysimääräisen tieteellisen arvion näistä jäsenvaltioiden toimista ja niiden 

vaikutusta kuhunkin asianomaiseen sidosryhmään; 

57. palauttaa mieliin tärkeän poikkeuksen, joka koskee yksityistä kopiointia, jota ei voida 

rajoittaa teknisesti ja johon yhdistetään oikeudenmukainen korvaus tekijöille; kehottaa 

komissiota analysoimaan tieteellisten tietojen pohjalta 27. helmikuuta 2014 annettua 

parlamentin päätöslauselmaa yksityisen kopioinnin maksuista1 sekä komission 

viimeisimmän sovittelumenettelyn tuloksia2ja erityisesti avoimuutta lisäävien 

toimenpiteiden osalta sellaisten nykyisten toimenpiteiden toteutettavuutta, joiden 

perusteella oikeudenhaltijoille maksetaan oikeudenmukainen korvaus jäljennöksistä, 

joita luonnolliset henkilöt ovat tehneet yksityiskäyttöön; 

58. huomauttaa, että yksityistä kopiointia on annettava säädöksiä niin, että kansalaisille 

ilmoitetaan, mikä on kopioiden suurin sallittu määrä, mihin tarkoitukseen saa kopioida 

ja millä tavalla kopioita saa käyttää; 

59. korostaa, että digitaaliset maksut olisi tehtävä entistä avoimemmiksi ja optimoitava 

oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi ja otettava huomioon 

direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista 

ja usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista 

verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla; 

60. painottaa, että on tärkeää parantaa tekijänoikeusjärjestelmän selkeyttä ja avoimuutta 

tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta, erityisesti käyttäjien luoman sisällön ja 

tekijänoikeusmaksujen osalta, jotta voidaan edistää luovuutta, kehittää edelleen 

verkkoalustoja ja varmistaa asianmukainen korvaus tekijänoikeuksien haltijoille; 

61. panee merkille direktiivin 2001/29/EY 6 artiklan 4 kohdan ja korostaa, että 

sopimuksella tai sopimusehdoilla ei pitäisi estää poikkeusten tai rajoitusten tehokasta 

käyttöä ja sellaiseen sisältöön tutustumista, joka ei kuulu tekijänoikeuden tai vastaavan 

oikeussuojan piiriin; 

62. kehottaa jakajia julkaisemaan kaikki tiedot tarvittavista teknisistä toimenpiteistä, joiden 

avulla voidaan varmistaa niiden sisältöjen yhteentoimivuus; 

63. korostaa, että ohjelmistojen suurempaa yhteentoimivuutta erityisesti ohjelmistojen ja 

päätelaitteiden osalta on edistettävä, sillä yhteentoimivuuden puute haittaa innovointia, 

vähentää kilpailua ja vahingoittaa kuluttajaa; katsoo, että yhteentoimivuuden puute 

johtaa jonkin tietyn tuotteen tai palvelun hallitsevaan markkina-asemaan, mikä 

vuorostaan rajoittaa kilpailua ja unionin kuluttajien valinnanvaraa; 

64. huomauttaa, että tekniikan nopea kehitys digitaalisilla markkinoilla edellyttää 

tekijänoikeuksia koskevaa teknologianeutraalia lainsäädäntökehystä; 

65. toteaa oikeasuhteisen ja vaikuttavan täytäntöönpanon merkityksen tekijöiden, 

oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien tukemisessa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0179. 
2 António Vitorinon 31. tammikuuta 2013 komission viimeisimmän sovittelumenettelyn jälkeen 

antamat suositukset yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista ja reprografista kopiointia 

koskevista maksuista. 



66. pyytää komissiota ja EU:n lainsäätäjää harkitsemaan ratkaisuja arvon siirtämiseksi 

sisällöistä palveluihin; korostaa, että välittäjän määritelmää on tarpeen mukauttaa 

nykyisessä digitaalisessa ympäristössä; 

67. tähdentää, että kuluttajat kohtaavat usein monia rajoituksia ja että 

tekijänoikeusjärjestelmästä puuttuu hyvin usein kuluttajien oikeuksien käsite; kehottaa 

komissiota arvioimaan nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaikuttavuutta kuluttajien 

näkökulmasta ja kehittämään joukon selkeitä ja kattavia kuluttajien oikeuksia; 

o 

o     o 

68. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


