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Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη, από την άλλη πλευρά, ότι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες και οι 
πολιτιστικές βιομηχανίες της Ευρώπης έχουν πραγματικό αντίκτυπο στα οικονομικά 
εισοδήματα, τις πηγές πλούτου, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρις στην τεχνολογική πρόοδο τα πολιτιστικά προϊόντα 
παράγονται, διαδίδονται και καταναλώνονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακή 
μορφή, καθώς και ότι η πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη την εξέλιξη αυτή,

Or. de



PE398.719v02-00 2/11 AM\701610EL.doc

EL

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες βρίσκονται σε έναν 
προστατευόμενο χώρο όσον αφορά του κανόνες εμπορίου, πράγμα το οποίο 
αντικατοπτρίζει δεόντως την ευρωπαϊκή αντίληψη ότι τα πολιτιστικά προϊόντα και 
οι υπηρεσίες είναι διαφορετικά από άλλα είδη αγαθών και υπηρεσιών και πρέπει να 
υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες,

Or. en

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο σημαντικά μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν σημαντικές ανταλλαγές οικονομικής 
φύσεως με αντίστοιχα ιδρύματα σε άλλα μέρη του κόσμου, πράγμα το οποίο 
αποφέρει σημαντικά έσοδα μεγαλύτερα από τα έσοδα που προέρχονται από τον 
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τουρισμό,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γβ (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τυγχάνει της μέγιστης 
προστασίας από τον κίνδυνο παράνομων εξαγωγών και παράνομου εμπορίου 
γενικά, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση, της 14ης Νοεμβρίου 1970, σχετικά με τα 
μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και 
μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας και σε άλλα εφαρμόσιμα διεθνή 
μέσα,

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Γγ (νέα)

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη στην 
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των πιο 
αδύναμων στον πολιτιστικό τομέα, και να εμποδίσει με ενεργό τρόπο την παράνομη 
εισαγωγή πολιτιστικών έργων που τυγχάνουν προστασίας στο κράτος προέλευσής 
τους,

Or. es

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ σε πολιτιστικά αγαθά και 
υπηρεσίες δεν είναι ισορροπημένο (διαγραφή),

Or. de

Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η ανάπτυξη 
παγκόσμιων πολιτιστικών βιομηχανιών αποτελούν προκλήσεις για τη γλώσσα και 
την πολιτιστική πολυμορφία, οι οποίες είναι αξίες από μόνες τους, και για το λόγο 
αυτό είναι σημαντικό να ευρεθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή κοινή προσέγγιση στις 
προκλήσεις αυτές,

Or. en

Τροπολογία: Γεώργιος Παπαστάμκος

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Εα (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουριστική βιομηχανία και οι συναφείς υπηρεσίες 
συνιστούν σημείο συνάντησης του διεθνούς εμπορίου και του πολιτισμού, και 
δύνανται να αποτελέσουν μεταξύ ΕΕ και τρίτων κρατών το κατάλληλο εργαλείο για 
περαιτέρω ανάδειξη ευρωπαϊκών πολιτιστικών προορισμών με παράπλευρα 
εμπορικά οφέλη, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην εξασφάλιση κοινωνικής, 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας,

Or. el
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες και ουσιαστικές στατιστικές για 
το διεθνές εμπόριο πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,

Or. de

Τροπολογία: Γεώργιος Παπαστάμκος

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις προκαλούν τη διαπραγμάτευση μιας νέας 
αντίληψης για τη διαχείριση και τη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της 
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την πειρατεία και τη μη 
εξουσιοδοτημένη ψηφιοποίηση, η οποία χρήζει προσοχής από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της· ωστόσο, τα μέτρα καταπολέμησης των φαινομένων αυτών δεν θα πρέπει 
να ανακόψουν την αναπτυσσόμενη μέσω του Διαδικτύου δυναμική νέων μορφών 
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και ανταλλαγής πληροφορίας και 
γνώσης,

Or. el

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να νοούνται ως πρωταρχική 
ευκαιρία για τη διάδοση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, 
πράγμα το οποίο μπορεί να προαγάγει την κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών, υπό 
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση και ο 
σεβασμός των πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών,

Or. en
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες νέων μέσων, μεταξύ άλλων οι διαδικτυακές 
πύλες και υπηρεσίες που βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και η ανάπτυξή 
τους, απαιτούν αυξανόμενο όγκο περιεχομένου (διαγραφή) για να είναι 
ανταγωνιστικές,

Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν πρωτοφανείς προκλήσεις, οι 
οποίες χρήζουν προσοχής από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όσον αφορά την 
ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης και δίκαιης πρόσβασης σε πολιτιστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

Or. en

Τροπολογία: Γεώργιος Παπαστάμκος

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση και η πειρατεία πολιτιστικών αγαθών οδηγούν 
σε απώλειες θέσεων εργασίας στην ΕΕ, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα των 
πολιτιστικών βιομηχανιών και την ποιότητα των προϊόντων, πλήττοντας ιδιαίτερα τα 
κράτη μέλη των οποίων η πολιτιστική παραγωγή και η οικονομική εκμετάλλευση 
πολιτιστικών προϊόντων αποτελεί βασική πηγή των προσόδων τους,

Or. el
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν πρωτοφανείς απειλές όσον αφορά 
την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την πειρατεία και τη μη 
εξουσιοδοτημένη ψηφιοποίηση, (διαγραφή) και ότι τούτο χρήζει της προσοχής της 
ΕΕ και των κρατών μελών της,

Or. de

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση και η πειρατεία πολιτιστικών αγαθών πρέπει 
να θεωρηθούν συνέπεια μιας ανορθόδοξης διαδικασίας συγκέντρωσης και 
μονοπώλησης πολιτιστικών βιομηχανιών που οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ, υποσκάπτει την ανταγωνιστικότητα των μικρότερων πολιτιστικών 
βιομηχανιών και την ποιότητα των προϊόντων,

Or. en

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε όλα τα 
διεθνή φόρα (διαγραφή), αρμοδιότητα η οποία πρέπει να κατανοηθεί ως εντολή για 
μεταρρύθμιση των καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τρόπον ώστε να 
λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις ειδικές ανάγκες της ελεύθερης και δίκαιης 
πρόσβασης σε πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες,

Or. en
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε όλα τα 
διεθνή φόρα καθώς και ενώπιον των εμπορικών εταίρων οι οποίοι δεν διαθέτουν 
κατάλληλη νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα,

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη ΙΒα (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ευρωπαϊκά πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες 
αντιμετωπίζουν επί του παρόντος διοικητικούς περιορισμούς οι οποίοι αποτελούν 
πραγματικά εμπόδια μη δασμολογικού χαρακτήρα, επί παραδείγματι η απόκτηση 
εξαίρεσης για φόρους που παρακρατούνται στην πηγή στον οπτικοακουστικό 
τομέα,

Or. fr

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1

1. παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι κανόνες που 
διέπουν τις εμπορικές σχέσεις σε διμερές και πολυμερές επίπεδο είναι διαφανείς, 
δίκαιοι και ανοιχτοί και (διαγραφή) επιτρέπουν σε ευρωπαίους παραγωγούς και 
φορείς παροχής υπηρεσιών στον πολιτιστικό τομέα να αναπτύξουν όλο το δυναμικό 
τους, ιδιαίτερα στους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής, της μουσικής και των 
εκδόσεων·

Or. en
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Τροπολογία: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1

1. παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οι κανόνες που 
διέπουν τις εμπορικές σχέσεις σε διμερές και πολυμερές επίπεδο είναι διαφανείς, 
δίκαιοι, ανοιχτοί και προσανατολισμένοι στην πρόσβαση στην αγορά· επιπλέον 
επιμένει ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει (διαγραφή) να επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές 
πολιτιστικές βιομηχανίες να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους, ιδιαίτερα στους τομείς 
της οπτικοακουστικής παραγωγής, της μουσικής και των εκδόσεων·

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τους μηχανισμούς τελωνειακών ελέγχων 
και ανταλλαγών πληροφοριών με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
μέγιστη αποτελεσματικότητά τους στον αγώνα κατά των παράνομων εξαγωγών και 
εισαγωγών έργων τέχνης και άλλων προστατευόμενων πολιτιστικών αγαθών·

Or. es

Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αρχίσει ενδελεχής 
επανεξέταση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα 
με το κοινοτικό κεκτημένο, τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) και τις διμερείς συμφωνίες της ΕΕ, προκειμένου να εξαλείψει τις 
αιτίες της παραποίησης και της πειρατείας στην πηγή τους·

Or. en
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Τροπολογία: Caroline Lucas

Τροπολογία 28
Παράγραφος 3

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συνεκτικό και αξιόπιστο σύνολο δεικτών και 
μέσων για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του διεθνούς εμπορίου πολιτιστικών 
αγαθών·

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

Διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. υπογραμμίζει ότι η διάδοση πολιτιστικών προϊόντων που προωθούν τη βία, τη 
ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την εθνική μισαλλοδοξία και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα εμπορικών ροών και στόχων στους κόλπους πολιτιστικών 
βιομηχανιών πρέπει να περιορισθούν με την προώθηση του διαπολιτισμικού 
διαλόγου και της πολιτισμικής ανεκτικότητας·

Or. en
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Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5β (νέα)

5β. ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτιστικός τουρισμός 
αποτελεί ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα της πολιτιστικής βιομηχανίας 
παγκοσμίως, να περιλάβει στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ρήτρες για τη διάδοση 
και το εμπόριο προϊόντων πολιτιστικής και ιστορικής αξίας· επιμένει ότι ένα 
ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τον τουρισμό πρέπει να αξιοποιείται για 
τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόπων πολιτιστικής κληρονομίας·

Or. en

Τροπολογία: Marusya Ivanova Lyubcheva

Τροπολογία 33
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί η διασυνοριακή ροή πολιτιστικών 
προϊόντων με τόνωση της κινητικότητας καλλιτεχνών και εργαζομένων στον 
πολιτιστικό τομέα· θεωρεί ότι η διασυνοριακή κινητικότητα της ευρωπαϊκής 
τέχνης και του πολιτισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των 
ευρωπαϊκών αξιών, καθώς και στη διατήρηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει πιθανά εμπόδια μη δασμολογικού 
χαρακτήρα που δημιουργούνται από τρίτες χώρες για ορισμένα ευρωπαϊκά 
πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες κατά τις εμπορικές ανταλλαγές και, εάν είναι 
απαραίτητο, να λάβει μέτρα για την εξάλειψή τους·

Or. fr
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