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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по международна 

търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

– като взе предвид членове 167 и 207 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 12 от Конвенцията на ООН за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване, 

– като има предвид съобщението на Комисията от 10 май 2007 г. относно 

Европейска програма за култура в глобализиращия се свят (COM(2007)0242) и 

резолюцията на Съвета от 16 ноември 2007 г. относно Европейска програма за 

култура1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2012 г., озаглавено 

„Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и 

работни места“ (COM(2012)0537), 

– като взе предвид Конвенция на ЮНЕСКО от 1970 г. относно мерките за забрана и 

предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на 

собственост на културни ценности и Конвенцията на Международния институт за 

унифициране на частното право (UNIDROIT) от 1995 г. относно откраднати или 

незаконно изнесени паметници на културата, 

– като взе предвид член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека относно 

правото на участие в културния живот, 

– като взе предвид Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели 

произведения2, 

– като взе предвид съвместното съобщение от Комисията и Европейската служба за 

външна дейност, озаглавено „Към стратегия на ЕС за международните културни 

отношения“ (JOIN(2016)0029), 

– като взе предвид Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, в сила от 

25 април 2018 г.3, 

– като взе предвид членове 10 и 11 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз от 2010 г., 

А. като има предвид, че ЕС има правото да приема политики в областта на 

                                                 
1 ОВ C 287, 29.11.2007 г., стр. 1. 
2 OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5. 
3 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 
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търговията с културни и аудио-визуални услуги, с цел защита и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване, както и културното наследство, 

и допринасяне към постигането на цел за устойчиво развитие № 4 във връзка с 

качественото образование; като има предвид, че тези останали разпоредби 

включват общата търговска политика, както е определена в член 207 от ДФЕС; 

Б. като има предвид, че в член 3, параграф 3 от ДЕС се казва, че ЕС трябва да зачита 

богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и 

развитието на европейското културно наследство; 

В. като има предвид, че Конвенцията на ООН за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване призовава за двустранно, 

регионално и международно сътрудничество за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване, както и за насърчаване на 

междукултурен диалог за изграждане на мостове между народите; 

Г. като има предвид, че ЕС трябва да поеме отговорността за модернизирането на 

своята Европейска програма за култура в глобализиращия се свят, което включва 

осигуряване на точно определение на медийните услуги и ясна рамка за медиите в 

публичните институции и частните предприятия в Европа; 

Д. като има предвид, че свободното движение на информация, включително 

достъпът до европейски информационни канали, може да подобри управлението в 

развиващите се страни; 

Е. като има предвид, че ЕС трябва да продължи да развива правата върху 

интелектуалната собственост, за да обхванат законното използване на осиротели 

произведения в музеи, архиви, библиотеки и други научноизследователски 

институти, чиято дейност е опазването на културното наследство; 

Ж. като има предвид, че Европа разполага с богато разнообразие на традиции и 

силни сектори на културата и творчеството, малки и средни предприятия, както и 

различни системи на публични медийни организации и на публично финансиране 

на филми, и като има предвид, че насърчаването на културното многообразие, 

насърчаването на достъпа до култура и насърчаването на демократичния диалог 

трябва да останат водещ принцип, в съответствие с подхода на ЕС в областта на 

международната търговия; 

З. като има предвид, че в контекста на глобализацията и международното 

сътрудничество и обмен едно по-обхватно определение на културата трябва да 

включва нови хибридни форми на културно изразяване, както и материалното и 

нематериалното културно наследство, включително местните и традиционните 

форми на изкуството, за да се отрази променливият и развиващ се характер на 

културата; 

И. като има предвид, че секторите на културата и творчеството допринасят за 

създаването на достойни работни места и икономически просперитет и носят 

приблизително 2,6% от БВП на ЕС, като имат по-висок темп на растеж в 

сравнение с другите сектори на икономиката и представляват един от най-

устойчивите сектори по време на финансовата криза; като има предвид, че 
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развитието на търговията със стоки и услуги, свързани със секторите на културата 

и творчеството, ще представлява важен стимул за икономическия устойчив 

растеж и създаването на работни места в Европа; 

Й. като има предвид, че Общият регламент относно защитата на данните определя 

високи стандарти за обработването на лични данни, които изискват поемането на 

специална отговорност от страна на платформите и услугите за онлайн излъчване 

при регулирането на международната търговия; 

К. като има предвид, че ЕС има излишък в търговията с културни ценности и 

културни услуги с останалата част от света; 

Л. като има предвид, че ЕС има дефицит в търговията с аудио-визуални и свързаните 

с тях услуги с останалата част от света; 

М. като има предвид, че културното и езиковото многообразие представляват една от 

основните ценности на ЕС и са част от политиките му на дипломация в сферата на 

културата; 

Н. като има предвид, че са необходими новаторство и креативност, за да се 

гарантира устойчиво развитие на градовете, регионите и обществата като цяло, и 

че същите са ключови фактори при предоставянето на решения на обществените 

предизвикателства, пред които понастоящем са изправени нашите общества; 

О. като има предвид, че защитата на личните данни и правото на неприкосновеност 

на личния живот са основни права и следователно не подлежат на преговори в 

търговските споразумения; 

П. като има предвид, че Европейската година на културно наследство (2018 г.) 

включва ангажимент за борба срещу незаконната търговия с културни ценности; 

Р. като има предвид, че културата е двигател за иновации и поведенчески промени 

чрез създаването на нови начини на живот и парадигми за устойчиво развитие и 

позволява развитието на основани на общностите и местни подходи, необходими 

за разбирането на местно равнище на глобализацията и устойчивото развитие, с 

което допринася за и улеснява постигането на множество съществуващи цели за 

устойчиво развитие; 

С. като има предвид, че извличането на ползи от глобализацията в търговските 

аспекти във връзка с културните ценности предполага стриктно спазване на 

всички международни конвенции относно опазването на културното наследство, 

и по-специално разпоредбите на Хагската конвенция от 1945 г., Конвенцията на 

ЮНЕСКО от 1970 г. и Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г.; 

Т. като има предвид, че занаятите и създаването на произведения на изкуството са от 

особено ключово значение за местното развитие; 

У. като има предвид, че междукултурният диалог поощрява уважението и взаимното 

разбиране и насърчава справедливите социални и икономически обмени, 

включително търговията, като помага за развитието на практики, които подкрепят 
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интересите на всички страни по по-балансиран и уважителен начин, и за борбата 

срещу нелоялни практики, като неправомерни клаузи и наложени едностранни 

условия; 

1. подчертава, че културата и образованието, включително ученето през целия 

живот, са общи блага, че достъпът до култура и образование е право на човека и 

че следователно културата и образованието не могат да бъдат разглеждани, нито 

управлявани по същия начин като стоките или услугите, които не са от първа 

необходимост, а по-скоро като общи блага, които трябва да бъдат запазени и 

постоянно подобрявани; поради тази причина призовава услугите с културно, 

аудио-визуално и образователно съдържание, включително тези, които се 

предлагат онлайн, да бъдат изключени от търговските споразумения между Съюза 

и трети държави, като например Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ); 

2. подчертава следователно ключовата роля на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. 

за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване по 

отношение на международните търговски споразумения, които трябва да вземат 

предвид и спазват съответните разпоредби на тази конвенция; 

3. подчертава, че глобализацията предлага възможности за културните и 

творческите индустрии на Европейския съюз благодарение на подобрения достъп 

до европейска култура, който предоставя на останалата част на света, и 

създаването на „световен резерв“ от таланти; 

4. счита, че е от съществено значение да се постигне баланс между търговските 

преговори по отношение на авторските права, за да се гарантира, че те не са 

предмет на договаряне до най-малкия общ знаменател, а се стремят да осигурят 

най-добрите възможни правила за опазване на културното наследство, 

насърчаване на културното многообразие и гарантиране на доходи за хората, 

работещи в областта на културата и медиите, че благоприятстват и насърчават 

креативността, разпространението на знания и съдържание, както и правата на 

потребителите в цифровата епоха, и че представляват отворена и основана на 

правила търговска среда, която е от съществено значение за просперитета на 

културните и творческите индустрии на Европейския съюз; 

5. отново изразява своя призив ЕС да упражни правото си да приема или да запазва 

в сила мерките (по-специално от регулаторен и/или финансов характер), 

включително правно обвързваща обща клауза по отношение на защитата и 

насърчаването на културното и езиковото многообразие, културното наследство, 

свободата на изразяване, плурализма на медиите и свободата на медиите, 

независимо от използваната технология или платформа за разпространение, в 

търговските преговори с трети държави; 

6. призовава Комисията да насърчава достъпа до европейски информационни услуги 

в бъдещите търговски преговори; 

7. счита, че културният и образователният обмен между ЕС и неговите партньори 

допринася за взаимното устойчиво развитие, растежа, социалното сближаване, 

демокрацията, икономическия просперитет и създаването на достойни работни 
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места в съответствие с Програмата за достоен труд на Международната 

организация на труда, включително в кооперативния сектор; 

8. счита, че в глобализирания свят редакционната отговорност на медийните служби 

и онлайн платформите следва да бъде основен инструмент за борба с фалшивите 

новини и изказвания, проповядващи вражда и омраза, и че в международните 

търговски споразумения трябва да се постигне лоялна конкуренция в областта на 

рекламата; 

9. припомня, че политиките за култура и образование, въз основа на демократични и 

споделени ценности, както и достъп до културно наследство, са от ключово 

значение за осигуряването на социално сближаване, солидарност, активно участие 

на гражданите, устойчивост и справедливо разпределение на благосъстоянието и 

конкурентоспособността, и могат да осигурят на гражданите знанията и 

социалните и преносими умения, като например междукултурни умения, 

предприемачество, умения за решаване на проблеми, творческо и критично 

мислене, необходими за посрещане на глобализацията; подкрепя укрепването на 

качествените мрежи между университетите, училищата и музеите, насърчаващи 

взаимното обучение и признаване на академичните квалификации, и 

популяризирането на глобалното и всеобхватно гражданство; 

10. призовава към интегрирането на образованието за устойчивост, справедлива 

търговия и екологосъобразно гражданство във всички дисциплини, в частност в 

обучението по предприемачество, включително социалното предприемачество и 

цифровата грамотност и умения; 

11. призовава Комисията и държавите членки да насърчават и разработват 

адаптирани, приобщаващи и висококачествени схеми за мобилност, образование, 

културен и езиков обмен и научно сътрудничество, с цел да се създадат условия за 

осъществяването на международно сътрудничество и обмен на знания, 

разширявайки едновременно с това НТИМ (науки, технологии, инженерство и 

математика) до НТИИМ (науки, технологии, инженерство, изкуство и 

математика); призовава Комисията и държавите членки да насърчават 

продължаващото професионално образование и обучение заедно с предоставянето 

на финансови средства за научноизследователската дейност като инструмент за 

по-ефективно постигане на глобализация и средство за премахване на пречките; 

12. припомня специфичната роля на културата във външните отношения и в 

политиките за развитие, по-специално за предотвратяване и разрешаване на 

конфликти, миротворчество и овластяване на местното население; поради това 

счита, че е необходима амбициозна и стабилна културна стратегия, включително 

културна дипломация, за да се постигне нов консенсус относно развитието; 

13. насърчава Комисията и държавите членки да разработват съществуващите 

структури на ЕС за бъдещи дипломатически действия в областта на културата, 

както и да продължат да развиват конкретни инициативи и съществуващи 

програми на ЕС в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, 

които да целят намаляването на бедността и ускоряването на развитието в 

международен план; 
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14. припомня, че спортът е изключително глобализирана икономическа дейност, но 

също така социален инструмент за приобщаване, предоставяне на права и 

индивидуално и колективно развитие; припомня, следователно, необходимостта 

от гарантиране на високи стандарти на етика и прозрачност при управлението на 

международната търговска и икономическата дейност в сектора на спорта; 

15. припомня нуждата да се гарантира прозрачността и демократичността на 

търговските споразумения и процесите на вземане на решения и насърчава 

участието на гражданите, чиито условия на труд, среда, здраве и благополучие ще 

бъдат засегнати, в процесите на вземане на решения. 
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