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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Zdôrazňuje, že rozvoj obchodu s tovarmi a službami v kultúrnych a tvorivých odvetviach 
(CCI) predstavuje dôležitú hnaciu silou hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných 
miest v Európe a vo svete; podotýka, že svetový obchod s tovarmi a službami v 
odvetviach CCI sa podľa odhadov v posledných desiatich rokoch takmer zdvojnásobil; 

2. Zdôrazňuje, že právne predpisy nemôžu prinútiť k tvorivosti a inováciám, ktoré sa 
najlepšie podporia tak, že podnikateľom a tvorcom sa poskytne maximálna voľnosť pri 
vykonávaní ich podnikania a uplatňovaní ich talentu;

3. Pevne verí, že väčšia otvorenosť obchodu v odvetví CCI by významne prispela globálnej 
ekonomike; konštatuje, že hoci svetovému obchodu s tovarmi a službami v odvetví CCI 
naďalej dominujú rozvinuté krajiny, podiel na trhu rozvojových krajin v posledných 
desiatich rokoch neustále rastie, odrážajúc predovšetkým vzostup Číny; 

4. Pripomína, že ochrana práv duševného vlastníctva je ústrednou otázkou pre zabezpečenie 
európskych kultúrnych a tvorivých odvetví a zachováva stimuly pre spoločnosti, umelcov 
a tvorcov k inováciám;

5. Podporuje rozvoj vzájomne prospešnej a dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi 
EÚ v oblasti CCI, a upozorňuje, že ak takáto spolupráca je dobrovoľná, nevedie to k 
žiadnej ďalšie regulačnej záťaži alebo zbytočným a nežiaducim finančným nákladom;

6. Konštatuje, že elektronické obchodovanie a internet sa vyvíjajú tak rýchlo, že 
technologické „generácie“ sa i geometricky skracujú, a preto sa domnieva, že pokusy o 
ich regulovanie budú vždy aspoň o jednu generáciu pozadu, a budú teda do značnej miery 
zbytočné a škodlivé pre kultúrne a kreatívne odvetvia členských štátov EÚ.


