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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че развитието на стоки и услуги, свързани с културните и творческите 
индустрии, представлява важен стимул за икономическия растеж и създаването на 
работни места в Европа и света; отбелязва, че обемът на световната търговия със 
стоки и услуги, свързани с културните и творческите индустрии, почти се е удвоил 
през последните десет години;

2. подчертава, че законодателството не може да налага принудително творчество и 
иновации, които се насърчават най-ефективно, като се осигурява максимална 
свобода за предприемачите и творците да вършат своята дейност и да проявяват 
своя талант;

3. вярва силно, че по-голямата отвореност на търговията в сектора на културните и 
творческите индустрии би донесла съществени ползи за световната икономика; 
отбелязва, че докато световната търговия със стоки и услуги, свързани с културните 
и творческите индустрии, продължава да бъде доминирана от развитите страни, 
през последните десет години пазарният дял на развиващите се страни нараства 
постоянно, като този процес отразява най-вече възхода на Китай;

4. припомня, че защитата на правата върху интелектуалната собственост представлява 
въпрос от централно значение за осигуряването на подкрепа за европейските 
културни и творчески индустрии и за поддържането на стимули за дружествата и 
творците да правят нововъведения;

5. подкрепя развитието на взаимно ползотворно и доброволно сътрудничество между 
държавите-членки на ЕС в областта на културните и творческите индустрии, като 
отбелязва, че когато подобно сътрудничество е доброволно, то не води до 
допълнителни регулаторни тежести или ненужни и нежелани разходи; 

6. отбелязва, че електронната търговия и интернет се развиват с невероятна скорост, 
като поколения технологии се развиват по-бързо в геометричен план, и 
следователно счита, че опитите тези технологии да бъдат регулирани, винаги ще 
изостават с едно поколение назад, и поради това ще бъдат безполезни и вредни за 
културните и творческите индустрии на държавите-членки на ЕС.


