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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til artikel 167 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til artikel 12 i FN's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle 

udtryksformers mangfoldighed, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2007 om en europæisk 

kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden (COM(2007)0242) og til Rådets 

resolution af 16. november 2007 om en europæisk kulturdagsorden1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. september 2012 med titlen "Fremme 

af de kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU" 

(COM(2012)0537), 

– der henviser til UNESCO's konvention fra 1970 om midlerne til at forbyde og forhindre 

ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande og UNIDROIT's 

konvention fra 1995 om stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande, 

– der henviser til artikel 27 i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder om retten til 

at deltage i det kulturelle liv, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 

2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker2, 

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med 

titlen "Towards an EU strategy for international cultural relations" ("en EU-strategi for 

internationale kulturelle forbindelser") (JOIN(2016)0029), 

– der henviser til den generelle forordning om databeskyttelse, der har været i kraft siden 

den 25. april 20183, 

– der henviser til artikel 10 og 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder fra 2010, 

A. der henviser til, at EU har ret til at vedtage politikker vedrørende handel med kulturelle 

og audiovisuelle tjenester med henblik på at beskytte og fremme de kulturelle 

udtryksformers mangfoldighed og kulturarv og bidrage til opfyldelsen af mål nr. 4 for 

bæredygtig udvikling om uddannelse af høj kvalitet; der henviser til, at disse andre 

bestemmelser omfatter den fælles handelspolitik som defineret i artikel 207 i TEUF; 

                                                 
1 EUT C 287 af 29.11.2007, s. 1. 
2 EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). 
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B. der henviser til, at det i artikel 3, stk. 3, i TEU anføres, at EU skal respektere sin rige 

kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikre, at den europæiske kulturarv beskyttes 

og styrkes; 

C. der henviser til, at FN's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle 

udtryksformers mangfoldighed kræver bilateralt, regionalt og internationalt samarbejde 

med henblik på at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed samt 

tilskynde til interkulturel dialog med henblik på at bygge broer mellem folkene; 

D. der henviser til, at EU må tage ansvaret for en modernisering af sin europæiske 

kulturdagsorden i en globaliseret verden, herunder en klar definition af medietjenester 

og en klar ramme for medierne i offentlige institutioner og private virksomheder i hele 

Europa; 

E. der henviser til, at den frie informationsstrøm, herunder adgang til europæiske 

nyhedskanaler kan forbedre regeringsførelsen i udviklingslandene; 

F. der henviser til, at EU bør videreudvikle ophavsretten for så vidt angår lovlig 

anvendelse af forældreløse værker i museer, arkiver, biblioteker og andre 

forskningsorganisationer, der opbevarer kulturarven; 

G. der henviser til, at Europa har rigt varierede traditioner og stærke kulturelle og kreative 

industrier, små og mellemstore virksomheder samt forskellige ordninger for offentlige 

medieorganisationer og offentlig filmstøtte, og til, at fremme af kulturel mangfoldighed, 

af adgangen til kultur og af den demokratiske dialog bør forblive ledende principper i 

overensstemmelse med EU's tilgang til international handel; 

H. der henviser til, at der i forbindelse med globalisering, internationalt samarbejde og 

international udveksling er brug for en bred definition af kultur med henblik på 

inklusion af nye hybride kulturelle udtryksformer samt materiel og immateriel 

kulturarv, herunder indfødte og traditionelle kunstformer for at afspejle kulturens 

vekslende og foranderlige karakter; 

I. der henviser til, at de kulturelle og kreative industrier bidrager med skabelse af 

anstændige arbejdspladser og til økonomisk velstand og tegner sig for omkring 2,6 % af 

EU's BNP og har højere vækstrater end den øvrige økonomi og navnlig udgør en af de 

mest modstandsdygtige sektorer under den finansielle krise; der henviser til, at 

udviklingen af handelen med varer og tjenesteydelser fra de kulturelle og kreative 

industrier vil udgøre en vigtig drivkraft for bæredygtig økonomisk vækst og jobskabelse 

i Europa; 

J. der henviser til, at der i den generelle forordning om databeskyttelse fastsættes høje 

standarder for behandling af personoplysninger, som pålægger platforme og 

streamingtjenester et særligt ansvar i forbindelse med regulering af den internationale 

handel; 

K. der henviser til, at EU har et overskud på handelen med kulturgoder og kulturelle 

tjenesteydelser med resten af verden; 

L. der henviser til, at EU har et underskud i forhold til resten af verden på handelen med 
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audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester; 

M. der henviser til, at kulturel og sproglig mangfoldighed er en af EU's centrale værdier og 

indgår i dets politikker for så vidt angår kulturelt diplomati; 

N. der henviser til, at innovation og kreativitet er nødvendige for at sikre en mere 

bæredygtig udvikling af byer, regioner og samfundene som helhed og er af central 

betydning med hensyn til at finde løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som 

vore samfund står overfor i dag; 

O. der henviser til, at beskyttelsen af personoplysninger og retten til privatlivets fred er 

grundlæggende rettigheder og derfor ikke står til forhandling i forbindelse med 

handelsaftaler; 

P. der henviser til, at det europæiske år for kulturarv 2018 også indbefatter en forpligtelse 

til at bekæmpe ulovlig handel med kulturgoder; 

Q. der henviser til, at kultur er en drivkraft for innovation og adfærdsændring gennem 

skabelse af nye livsstile og paradigmer for bæredygtig udvikling og muliggør 

lokalsamfunds- og græsrodsbaserede tilgange, som er nødvendige for en lokal forståelse 

af globalisering og bæredygtig udvikling, og som dermed bidrager til og gør det lettere 

at indfri mange eksisterende mål for bæredygtig udvikling; 

R. der henviser til, at det for at styre globaliseringen med hensyn til handelsmæssige 

aspekter vedrørende kulturgoder er nødvendigt med en strikt overholdelse af alle 

internationale konventioner om beskyttelse af kulturarven, navnlig bestemmelserne i 

Haagerkonventionen af 1954, UNESCO-konventionen af 1970 og UNIDROIT-

konventionen af 1995; 

S. der henviser til, at håndværk og produktion af kunstværker er særligt vigtige for den 

lokale udvikling; 

T. der henviser til, at interkulturel dialog fremmer respekt og gensidig forståelse og 

fremmer en mere retfærdig social og økonomisk udveksling, herunder handel, og 

bidrager til at udvikle praksisser, der på mere afbalanceret og respektfuld vis fremmer 

alle parters interesser, og til at bekæmpe illoyal praksis såsom urimelige kontraktvilkår 

og påtvungne ensidige betingelser; 

1. understreger, at kultur og uddannelse, herunder livslang læring, er fælles goder, at 

adgang til kultur og uddannelse er en menneskerettighed, og at kultur og uddannelse 

derfor ikke kan betragtes eller håndteres på samme måde som en vilkårlig vare eller 

tjenesteydelse, men snarere som et fælles gode, der skal bevares og konstant forbedres; 

opfordrer derfor til, at kulturelle, audiovisuelle og uddannelsesmæssige tjenester, 

herunder tjenester, der ydes online, klart undtages fra aftaler mellem Unionen og 

tredjelande, eksempelvis TTIP; 

2. insisterer derfor på den centrale rolle, som UNESCO's konvention fra 2005 om 

beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed indtager i 

forbindelse med internationale handelsaftaler, hvori de relevante bestemmelser skal 

tages i betragtning og respekteres; 
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3. understreger, at globalisering udgør en mulighed for EU's kulturelle og kreative 

industrier, i og med at den øvrige verden gives bedre adgang til europæisk kultur, og der 

opstår en global talentpulje; 

4. mener, at det er vigtigt at afveje handelsforhandlinger om ophavsrettigheder for at sikre, 

at de ikke forhandles ned til den laveste fællesnævner, men følger et formål om at sikre 

de bedst mulige regler for beskyttelse af kulturarven, fremme kulturel mangfoldighed 

og sikre en indkomst for dem, der arbejder inden for kultur og medier, at de begunstiger 

og styrker kreativitet, formidling af viden og indhold samt brugernes rettigheder i den 

digitale tidsalder, og at de udgør et åbent, regelbaseret handelsmiljø, hvilket er 

afgørende for, at EU's kulturelle og kreative industrier kan trives; 

5. gentager sin opfordring til EU om at udøve sin ret til at vedtage eller bibeholde 

foranstaltninger (navnlig af regulerende og/eller finansiel karakter), herunder en retligt 

bindende klausul med hensyn til beskyttelse og fremme af kulturel og sproglig 

mangfoldighed, kulturarv, ytringsfrihed, mediepluralisme og mediefrihed, uafhængigt af 

den anvendte teknologi eller distributionsplatform, i forbindelse med 

handelsforhandlinger med tredjelande; 

6. opfordrer Kommissionen til at fremme adgangen til europæiske informationstjenester 

ved fremtidige handelsforhandlinger; 

7. mener, at kulturelle og uddannelsesmæssige udvekslinger mellem EU og dets partnere 

bidrager til gensidig bæredygtig udvikling, vækst, social samhørighed, demokrati, 

økonomisk velstand og skabelse af job af høj kvalitet i overensstemmelse med Den 

Internationale Arbejdsorganisations dagsorden for anstændigt arbejde, herunder i den 

kooperative sektor; 

8. er af den opfattelse, at redaktionelt ansvar hos medietjenester og onlineplatforme i en 

globaliseret verden bør være et grundlæggende instrument til at imødegå falske nyheder 

og hadefuld tale, og at der i internationale handelsaftaler skal opnås fair konkurrence for 

så vidt angår reklamer; 

9. minder om, at kultur- og uddannelsespolitikker, der bygger på demokratiske og fælles 

værdier, samt adgang til kulturarven, er centrale med hensyn til at sikre social 

samhørighed, solidaritet, borgernes aktive deltagelse, modstandsdygtighed, en retfærdig 

fordeling af velstanden og konkurrenceevnen, og kan give borgerne den viden og de 

sociale og overførbare kompetencer såsom interkulturelle kompetencer, evne til 

iværksætteri, problemløsning, kreativitet og evnen til kritisk tænkning, der er 

nødvendige for at håndtere globaliseringen; tilskynder til at styrke kvalitetsnetværk af 

universiteter, skoler og museer til fremme af gensidig læring, anerkendelse af 

akademiske kvalifikationer og fremme af et globalt og inkluderende medborgerskab; 

10. opfordrer til at integrere uddannelse i bæredygtig udvikling, fair handel og økologisk 

medborgerskab samt digitale kompetencer og færdigheder i alle fag, især i undervisning 

i iværksætteri, herunder socialt iværksætteri; 

11. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at fremme og udvikle skræddersyede 

inklusive ordninger af høj kvalitet for mobilitet, uddannelse, kulturel og sproglig 

udveksling og videnskabeligt samarbejde med henblik på at muliggøre internationalt 
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samarbejde og udveksling af viden, samtidig med at kunstneriske fag føjes til STEM-

fagene; anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om sammen med yderligere 

uddannelse og erhvervsuddannelse at fremme finansiering af forskning som det redskab, 

ved hjælp af hvilket globaliseringen kan virke mere effektivt, og som det bedste middel 

til at fjerne hindringer; 

12. minder om kulturens særlige rolle i eksterne relationer og i udviklingspolitikker, navnlig 

i forbindelse med konfliktforebyggelse og konfliktløsning, fredsopbygning og 

selvstændiggørelse af lokalbefolkninger; mener derfor, at en ambitiøs og velfunderet 

kulturel strategi, der omfatter kulturel diplomati, er nødvendig for at opnå en ny 

konsensus omkring udvikling; 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle eksisterende EU-strukturer 

til fremtidige kulturdiplomatiske foranstaltninger og ajourføre konkrete EU-initiativer 

og eksisterende programmer i overensstemmelse med principperne om solidaritet og 

bæredygtighed, der sigter mod at nedbringe fattigdom og fremme international 

udvikling; 

14. minder om, at sport er en yderst globaliseret økonomisk aktivitet, men også et socialt 

værktøj til inklusion, myndiggørelse og individuel og kollektiv udvikling; minder derfor 

om, at det er nødvendigt at sikre høje standarder for etik og gennemsigtighed i 

forvaltningen af international handel og økonomisk aktivitet i sportssektoren; 

15. minder om behovet for at sikre gennemsigtighed og demokrati i handelsaftaler og 

beslutningsprocesser; tilskynder endvidere borgere, hvis arbejdsvilkår, miljø, sundhed 

og velfærd vil blive berørt, til at deltage i beslutningsprocesserne. 
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