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EU:n kansalaiset arvostavat henkistä omaisuutta, mutta sallivat joskus
siihen kohdistuvat rikkomukset
Euroopan kansalaisista 96 % pitää henkistä omaisuutta tärkeänä, koska sen avulla voidaan
tukea innovointia ja luovuutta ja palkita keksijöitä, tekijöitä ja taiteilijoita heidän töistään.
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM) tilasi Euroopan teollis- ja
tekijänoikeusloukkausten seurantakeskuksen kautta EU:n kattavan kyselytutkimuksen,
jossa oli mukana 26 500 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Tutkimus osoitti, että 86 %
haastatelluista katsoi teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun parantavan tuotteiden ja
palvelujen laatua. Kyselyyn vastanneista 69 % arvostaa teollis- ja tekijänoikeuksia, koska
heidän mielestään niiden avulla voidaan luoda työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia.
Tästä syystä he myös vastustavat teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia.
Tämän EU:ssa ensimmäistä kertaa julkaistun ainutlaatuisen kyselytutkimuksen mukaan
keskimäärin 34 % eurooppalaisista kuitenkin ajattelee, että väärennettyjen tavaroiden
ostaminen on rahan säästämiseksi hyväksyttävää. Väärennettyjen tavaroiden ostamista
protestina markkinataloutta vastaan pitää hyväksyttävänä 38 % kyselyyn vastanneista. 22
% pitää sisältöjen latausta laillisen muun vaihtoehdon puuttuessa hyväksyttävänä ja 42 %
eurooppalaisista katsoo, että näin on voitava tehdä, jos sisältöjä ladataan
henkilökohtaiseen käyttöön.
Kyselyn mukaan erityisesti 15 – 24 -vuotiaat ajattelevat näin.
Erot näiden kahden mielipiteen välillä selittyy sillä, että moni ei usko teollis- ja
tekijänoikeuksien tuovan henkilökohtaista hyötyä tai ei katso henkisen omaisuuden
järjestelmän vastaavan odotuksiaan erityisesti hintojen, saatavuuden, monipuolisuuden tai
laadun osalta.
Tänään julkaistu tutkimus on jatkoa OHIMin ja Euroopan patenttitoimiston syyskuussa
tekemälle tutkimukselle. Sen mukaan sellaiset alat, joilla teollis- ja tekijänoikeudet
merkitsevät paljon, ylläpitävät noin 76 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa ja tuottavat 39 %
kaikesta taloudellisesta toiminnasta EU:ssa.

António Campinos, sisämarkkinoiden harmonisointiviraston johtaja toteaa: “Tutkimukset tarjoavat riippumatonta ja
luotettavaa tietoa Euroopan kansalaisten käsityksistä ja heidän suhtautumisestaan henkiseen omaisuuteen ja siihen liittyviin
rikkomuksiin. Tutkimukset ovat osa viraston tehtäviä, ja niitä on tarkoitus jatkaa, etenkin internet-sukupolven osalta.”

”Kuten tutkimuksessa todettiin, henkinen omaisuus on yksi Euroopan tärkeimpiä kilpailuvaltteja. Usein henkinen
omaisuus kuitenkin myös kyseenalaistetaan, eivätkä Euroopan kansalaiset pidä velvollisuutenaan suojella sitä
etenkään, jos muut eivät jaa samoja arvoja eikä sääntöjen noudattamista varmisteta tai soviteta ihmisten
odotuksiin. Luotamme siihen, että näiden tutkimustulosten avulla voimme yhdessä torjua henkisen omaisuuden
rikkomuksia, joihin voimme jokainen osaltamme vaikuttaa”.
HUOMAUTUS TOIMITTAJILLE
Euroopan teollis- ja tekijänoikeusloukkausten seurantakeskus perustettiin vuonna 2009 ja sen tehtävänä on teollis- ja
tekijänoikeuksien suojelu ja täytäntöönpanon valvonta sekä henkiseen omaisuuteen liittyvien rikkomusten yhä kasvavan
uhan torjunta Euroopassa. Seurantakeskus siirrettiin 5. kesäkuuta 2012 annetun asetuksen perusteella sisämarkkinoiden
harmonisointivirastolle (OHIM), joka on Euroopan unionin virallinen tavaramerkkejä ja malleja käsittelevä virasto Euroopan
unionissa. Sen toimipaikka on vuodesta 1994 alkaen Alicante Espanjassa.
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