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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών των κλάδων του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCΙ) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 
οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο· 
παρατηρεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παγκόσμιο εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες 
CCΙ έχει σχεδόν διπλασιασθεί κατά τα τελευταία δέκα έτη·

2. υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία δεν μπορεί να φέρει αναγκαστικά τη δημιουργικότητα και 
την καινοτομία, οι οποίες ενθαρρύνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο δίδοντας τη 
μέγιστη ελευθερία σε επιχειρηματίες και δημιουργούς ώστε να εξακολουθήσουν να 
επιχειρούν και να ασκούν τα ταλέντα τους·

3. πιστεύει ακράδαντα ότι μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου στον τομέα CCΙ θα έχει 
ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη για την παγκόσμια οικονομία· επισημαίνει ότι, ενώ το 
παγκόσμιο εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες CCΙ παραμένει υπό την κυριαρχία των 
αναπτυγμένων χωρών, το τμήμα αγοράς των αναπτυσσόμενων χωρών έχει αυξηθεί 
σταθερά κατά τα τελευταία δέκα έτη, αντικατοπτρίζοντας ειδικότερα την άνοδο της 
Κίνας·

4. υπενθυμίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί 
κεντρικό θέμα για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στον τομέα του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας και τη διατήρηση κινήτρων για τις εταιρείες, 
καλλιτέχνες και δημιουργούς ώστε να καινοτομούν·

5. υποστηρίζει την ανάπτυξη αμοιβαίας, επωφελούς και εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα του CCΙ, επισημαίνοντας ότι όταν παρόμοια 
συνεργασία πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση δεν έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε
πρόσθετα ρυθμιστικά βάρη ή μη επιθυμητό ή απαραίτητο οικονομικό κόστος·

6. σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Ιντερνέτ αναπτύσσονται με τέτοιο ρυθμό, 
με τις "γενεές" της τεχνολογίας να αλλάζουν με γεωμετρική κλίμακα, και εκφράζει ως εκ 
τούτου την άποψη ότι οι προσπάθειες να ρυθμιστούν, θα έχουν το λιγότερο μία "γενεά"
χρονική υστέρηση και θα είναι, άρα, σε μεγάλο βαθμό, άνευ περιεχομένου, προκαλώντας
ζημιές στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες των κρατών μελών της ΕΕ.


