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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europarlamentet understryker att handelsutvecklingen för varor och tjänster i den 
kulturella och den kreativa sektorn utgör en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och för 
skapandet av jobb i Europa och resten av världen. Parlamentet konstaterar att 
världshandeln inom den kulturella och kreativa sektorn beräknas ha nästan fördubblats 
under de senaste tio åren.

2. Europarlamentet betonar att lagstiftningen inte kan tvinga fram kreativitet och innovation, 
utan de befrämjas bäst genom att ge entreprenörer och kreatörer största möjliga frihet att 
bedriva sin verksamhet och utöva sina talanger.

3. Europarlamentet är övertygat om att ökad öppenhet inom handeln i den kulturella och den 
kreativa sektorn skulle vara mycket positivt för världsekonomin. Parlamentet konstaterar 
att samtidigt som världshandeln för varor och tjänster inom denna sektor fortsatt 
domineras av i-länder, har utvecklingsländernas marknadsandelar ständigt ökat under de 
senaste tio åren, vilket speciellt avspeglas i Kinas frammarsch.

4. Europaparlamentet påminner om att skyddet av immaterialrättsliga bestämmelser är en 
central fråga när det gäller att trygga de europeiska kulturella och kreativa industrierna 
samt att fortsätta att stimulera företag, konstnärer och kreatörer till innovation.

5. Europarlamentet stödjer utvecklingen av ett ömsesidigt gynnsamt och frivilligt samarbete 
mellan EU:s medlemsstater inom denna sektor och konstaterar att när ett sådant samarbete 
sker frivilligt, för det inte med sig någon extra reglerande börda eller någon onödig och 
oönskad kostnad. 

6. Europarlamentet konstaterar att e-handeln och Internet håller på att utvecklas i en mycket 
snabb takt, vilket leder till att nya tekniska generationer utvecklas allt snabbare. 
Parlamentet anser därför att eventuella försök att reglera dem alltid kommer att vara 
åtminstone en generation efter och därmed i stort sett vara meningslösa samt riskera att 
skada den kulturella och kreativa sektorn i EU-länderna.


