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POBUDE 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju členov 167 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju 12. člena konvencije OZN o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kultur, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2007 o evropski agendi za kulturo v 

svetu globalizacije (COM(2007)0242) in resolucije Sveta z dne 16. novembra 2007 o 

evropski agendi za kulturo1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. septembra 2012 z naslovom Spodbujanje 

kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za rast in delovna mesta v EU (COM(2012)0537), 

– ob upoštevanju Konvencije Unesca iz leta 1970 o ukrepih za prepoved in preprečevanje 

nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih in 

Konvencije Unidroita o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne 

dediščine iz leta 1995, 

– ob upoštevanju člena 27 Splošne deklaracije človekovih pravic o pravici do proste 

udeležbe v kulturnem življenju, 

– ob upoštevanju Direktive 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del2, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje z 

naslovom Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave 

(JOIN(2016)0029), 

– ob upoštevanju splošne uredbe EU o varstvu podatkov, ki je začela veljati 

25. aprila 20183, 

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz 

leta 2010, 

A. ker ima EU pravico sprejemati politike o trgovini ter kulturnih in avdiovizualnih 

storitvah, da bi zaščitila in spodbudila raznolikost kulturnega izražanja in kulturne 

dediščine ter prispevala k doseganju cilja trajnostnega razvoja št. 4 o kakovostnem 

izobraževanju; ker te druge določbe vključujejo skupno trgovinsko politiko, kot je 

določena v členu 207 PDEU; 

B. ker člen 3(3) PEU določa, da mora Unija spoštovati svojo bogato kulturno in jezikovno 

                                                 
1 UL C 287, 29.11.2007, str. 1. 
2 UL L 299, 27.10.2012, str. 5. 
3 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 

(UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 
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raznolikost ter skrbeti za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine; 

C. ker OZN v konvenciji o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kultur poziva k 

dvostranskemu, regionalnemu in mednarodnemu sodelovanju, ki bo zaščitilo in 

spodbujalo raznolikost kulturnega izražanja ter spodbudilo medkulturni dialog z 

namenom graditve mostov med narodi; 

D. ker mora EU prevzeti odgovornost za posodobitev svoje evropske agende za kulturo v 

globaliziranem svetu, vključno z natančno opredelitvijo medijskih storitev in jasnim 

okvirom za medije v javnih institucijah in zasebnih podjetjih v Evropi; 

E. ker lahko prosti pretok informacij in tudi dostop do evropskih kanalov z novicami 

izboljšata upravljanje v državah v razvoju; 

F. ker mora EU nadalje razvijati avtorske pravice za uporabo osirotelih del v muzejih, 

arhivih, knjižnicah in drugih raziskovalnih ustanovah za ohranjanje kulturne dediščine v 

skladu z zakonodajo; 

G. ker je Evropa bogata z različnimi tradicijami ter se ponaša z močno kulturno in 

ustvarjalno industrijo, malimi in srednjimi podjetji ter različnimi sistemi javnih 

medijskih ustanov in javno podporo filmu in ker morajo spodbujanje kulturne 

raznolikosti, spodbujanje dostopa do kulture in spodbujanje demokratičnega dialoga še 

naprej ostati vodilna načela v skladu s pristopom EU na področju mednarodne trgovine; 

H. ker je v kontekstu globalizacije, mednarodnega sodelovanja in izmenjav nujna širša 

opredelitev kulture, ki bi zajemala nove hibridne oblike kulturnega izražanja ter 

opredmetene in neopredmetene dediščine, vključno s tradicionalnimi umetniškimi 

praksami avtohtonih skupnosti, da bi se odražala spremenljiva in razvijajoča se narava 

kulture; 

I. ker kulturni in ustvarjalni sektor prispevata k ustvarjanju dostojnih delovnih mest in 

gospodarski blaginji ter zagotovita približno 2,6 % BDP EU in imata višjo stopnjo rasti 

kot preostalo gospodarstvo in zlasti ker sta bila med finančno krizo ena izmed najbolj 

vzdržljivih sektorjev; ker bo razvoj trgovine s kulturnimi dobrinami in storitvami ter 

dobrinami in storitvami ustvarjalne industrije pomembno gonilo trajnostne gospodarske 

rasti in zaposlovanja v Evropi; 

J. ker splošna uredba o varstvu podatkov določa visoke standarde za obdelavo osebnih 

podatkov, ki zahtevajo posebno odgovornost platform in storitev prelivanja v ureditvah 

mednarodne trgovine; 

K. ker ima EU presežek v trgovini s kulturnimi dobrinami in storitvami s preostalim 

svetom; 

L. ker ima EU primanjkljaj v trgovini z avdiovizualnimi in povezanimi storitvami s 

preostalim svetom; 

M. ker je kulturna in jezikovna raznolikost ena od osrednjih vrednot EU ter je sestavni del 

njenih politik kulturne diplomacije; 
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N. ker sta za zagotovitev bolj trajnostnega razvoja mest, regij in vse družbe potrebni 

inovativnost in ustvarjalnost, ki sta ključni pri zagotavljanju rešitev za izzive, s katerimi 

se dandanes soočajo naše družbe; 

O. ker sta varstvo osebnih podatkov in pravica do zasebnosti temeljni pravici, zato se o 

njiju v nobenem trgovinskem sporazumu ni mogoče pogajati; 

P. ker evropsko leto kulturne dediščine 2018 zajema tudi predanost boju proti nezakoniti 

trgovini s kulturnimi dobrinami; 

Q. ker je kultura z oblikovanjem novih življenjskih slogov in paradigem trajnostnega 

razvoja gonilo inovacij in sprememb vedenja ter omogoča skupnostne pristope in 

pristope od spodaj navzgor, ki so nujni za lokalno razumevanje globalizacije in 

trajnostnega razvoja, in tako prispeva k doseganju več opredeljenih ciljev trajnostnega 

razvoja in k njihovi uresničitvi; 

R. ker je treba za izkoriščanje globalizacije pri vidikih trgovine s kulturnimi dobrinami 

dosledno upoštevati vse mednarodne konvencije o zaščiti kulturne dediščine, zlasti 

določbe Haaške konvencije iz leta 1954, konvencije Unesca iz leta 1970 in konvencije 

Unidroita iz leta 1995; 

S. ker sta zlasti obrt in ustvarjanje umetniških del ključna za lokalni razvoj; 

T. ker medkulturni dialog spodbuja spoštovanje in medsebojno razumevanje ter podpira 

pravičnejše družbene in gospodarske izmenjave, tudi trgovino, ter s tem prispeva k 

razvoju praks, ki bolj uravnoteženo in spoštljivo spodbujajo interese vseh strani, in k 

boju proti nepravičnim praksam, kot so nepoštene klavzule in vsiljeno enostransko 

pogojevanje; 

1. poudarja, da sta kultura in izobraževanje, vključno z vseživljenjskim učenjem, skupni 

dobrini, da sta dostop do kulture in izobraževanja človekovi pravici in da zato kulture in 

izobraževanja ni mogoče obravnavati in upravljati na enak način kot drugo blago in 

storitve, temveč kot javno dobrino, ki jo je treba ohranjati in nenehno izboljševati; zato 

zahteva, da se v trgovinskih sporazumih med Unijo in tretjimi državami, kot je TTIP, 

jasno izključijo storitve s kulturnimi, avdiovizualnimi in izobraževalnimi vsebinami, 

vključno s spletnimi; 

2. zato vztraja, naj ima Unescova konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti 

kulturnih izrazov iz leta 2005 ključno vlogo pri mednarodnih trgovinskih pogodbah, ki 

morajo upoštevati in spoštovati ustrezne določbe te konvencije; 

3. poudarja, da je globalizacija zaradi izboljšanega dostopa drugih delov sveta do evropske 

kulture in oblikovanja svetovnega nabora talentov priložnost za kulturni in ustvarjalni 

sektor Evropske unije; 

4. meni, da je treba obvezno uravnotežiti pogajanja o avtorskih pravicah, tako da ne bodo 

potekala na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca, temveč na podlagi najboljših 

možnih pravil za varstvo kulturne dediščine, spodbujanje kulturne raznolikosti in 

zagotovitev dohodka zaposlenih v kulturi in medijih, ob tem pa spodbujati in krepiti 

ustvarjalnost, širjenje znanja in vsebin ter pravic uporabnikov v digitalni dobi, prav tako 
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pa vzpostaviti tudi odprto trgovinsko okolje, ki temelji na pravilih in je izjemno 

pomembno, če želimo, da bi kulturne in ustvarjalne industrije v Evropski uniji uspevale; 

5. znova poziva EU, naj v trgovinskih pogajanjih s tretjimi državami uveljavi svojo 

pravico in sprejme ali ohrani ukrepe (zlasti regulativne in/ali finančne), vključno s 

pravno zavezujočim členom za zaščito in spodbujanje kulturne in jezikovne 

raznolikosti, kulturne dediščine, svobode izražanja ter pluralizma in svobode medijev, 

in sicer ne glede na tehnologijo ali distribucijsko platformo, ki se uporablja; 

6. poziva Komisijo, naj v prihodnjih trgovinskih pogajanjih spodbuja dostop do evropskih 

informacijskih storitev; 

7. meni, da kulturna in izobraževalna izmenjava med EU in njenimi partnerji prispeva k 

vzajemnemu trajnostnemu razvoju, rasti, socialni koheziji, demokraciji, gospodarski 

blaginji in ustvarjanju dostojnih delovnih mest v skladu z agendo za dostojno delo 

Mednarodne organizacije dela, tudi v zadružnem sektorju; 

8. meni, da bi morala biti uredniška odgovornost medijskih storitev in spletnih platform v 

globaliziranem svetu temeljni instrument za ukrepanje proti lažnim novicam in 

sovražnemu govoru ter da je treba v mednarodnih trgovinskih sporazumih doseči 

pošteno konkurenco na področju oglaševanja; 

9. spominja, da sta kulturna in izobraževalna politika, temelječi na demokratičnih in 

skupnih vrednotah, ključni za socialno kohezijo, solidarnost, dejavno udeležbo 

državljanov, odpornost, pravično porazdelitev bogastva in konkurenčnost ter lahko 

državljanom ponudita znanje ter družbene veščine in prenosljive sposobnosti, kot so 

medkulturne spretnosti, podjetništvo, sposobnost reševanja problemov, ustvarjalnost in 

kritično mišljenje, potrebne za spopadanje z globalizacijo; spodbuja krepitev 

kakovostnih mrež univerz, šol in muzejev, ki podpirajo vzajemno učenje, priznavanje 

akademskih kvalifikacij ter spodbujanje globalnega in vključujočega državljanstva; 

10. poziva, naj se v vse discipline uvede izobraževanje za trajnost, pravično trgovino in 

ekološko državljanstvo, zlasti v učenje podjetništva, tudi socialnega, ter digitalne 

pismenosti, znanj in spretnosti; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in razvijajo prilagojene, vključujoče 

in visokokakovostne programe za mobilnost, izobraževanje, kulturno in jezikovno 

izmenjavo ter znanstveno sodelovanje, ki bodo omogočili mednarodno sodelovanje in 

izmenjavo znanja, področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike pa naj 

pridružijo še umetnost; poziva Komisijo in države članice, naj skupaj s financiranjem 

raziskav spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, saj sta to orodji, ki 

omogočata učinkovitejšo globalizacijo, in najboljši sredstvi za odpravljanje ovir; 

12. spominja na posebno vlogo kulture v zunanjih odnosih in v razvojnih politikah, zlasti 

pri preprečevanju in reševanju konfliktov, vzpostavljanju miru in krepitvi moči 

lokalnega prebivalstva; zato meni, da je za novo soglasje o razvoju potrebna ambiciozna 

in preudarna kulturna strategija, vključno s kulturno diplomacijo; 

13. spodbuja Komisijo in države članice, naj razvijajo obstoječe strukture EU za prihodnje 

ukrepe kulturne diplomacije ter nadaljujejo konkretne pobude in obstoječe programe 
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EU v skladu z načeli solidarnosti in trajnosti, kar bo prispevalo k zmanjševanju revščine 

in mednarodnemu razvoju; 

14. spominja, da je šport izrazito globalizirana gospodarska dejavnost in obenem orodje za 

socialno vključenost, opolnomočenje ter razvoj posameznika in skupnosti; zato opozarja 

na potrebo po visokih etičnih standardih in preglednosti pri upravljanju mednarodnih 

trgovinskih in gospodarskih dejavnosti na področju športa; 

15. opozarja na potrebo po zagotavljanju preglednosti in demokratičnosti trgovinskih 

sporazumov in postopkov odločanja ter spodbuja udeležbo državljanov, katerih delovne 

pogoje, okolja, zdravje in dobro počutje zadevajo spremembe, v postopke odločanja. 
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