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Nuomonės projektas (PE396.732v01-00)
Ignasi Guardans Cambó
 Europos kultūros globaliame pasaulyje darbotvarkė
(2007/2211(INI))

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 1
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi Europos kūrėjai, menininkai ir kultūros pramonė taip pat tiesiogiai veikia 
ekonomines pajamas, pajamų šaltinius, skurdo bei socialinės atskirties mažinimą ir 
darbo vietų ES kūrimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 2
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi technologijų pažanga reiškia, kad vis daugiau kultūros produktų 
gaminama, platinama ir naudojama skaitmenine forma, būtina į tai atsižvelgti 
rengiant politiką,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 3
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi atsižvelgiant į prekybos taisykles Europos kultūros pramonė veikia saugioje 
aplinkoje ir atitinkamai tai atspindinti Europos suvokimą, kad kultūros produktai ir 
paslaugos skiriasi nuo kitų prekių ir paslaugų ir jiems reikia specialių taisyklių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 4
C konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 5
C konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 6
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi didžiausi ES muziejai ir kultūros institucijos atlieka vis daugiau 
ekonomiškai svarbių mainų su panašiomis institucijomis kitose pasaulio šalyse, iš 
kurių gaunama nemažai pajamų, kurių sumos viršija gautąsias iš turizmo,

Or. es
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 7
Cb konstatuojamoji dalis (nauja)

Cb. kadangi istorinis, kultūros ir archeologinis ES valstybių narių paveldas yra vertas 
didžiausios apsaugos nuo nelegalaus išvežimo ir neteisėtos prekybos apskritai, kaip 
nurodyta 1970 m. lapkričio 14 d. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir 
nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijoje ir kaip nustatyta 
pagal kitas taikomas tarptautines priemones,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 8
Cc konstatuojamoji dalis (nauja)

Cc. kadangi ES turi parodyti solidarumą saugant trečiųjų šalių, ypač tų, kurių kultūros 
sektoriai silpniausi, kultūros paveldą ir aktyviai dalyvauti užkertant kelią tų kultūros 
vertybių, kurios yra saugomos jų kilmės šalyje, nelegaliam įvežimui,

Or. es

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 10
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi ES tarptautinės prekybos balansas kultūros produktais ir paslaugomis nėra 
itin darnus,
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Or. de

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 11
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi ekonominė globalizacija ir pasaulio kultūros pramonė sudaro sunkumų 
kalbų ir kultūrų įvairovei, kuri yra vertybė savaime, būtina ieškoti bendro Europos 
požiūrio, sprendžiant šiuos uždavinius (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgios Papastamkos

Pakeitimas 12
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi turizmo pramonė ir su ja susijusios paslaugos yra sritis, kurioje tarptautinė 
prekyba susiduria su kultūra ir kuri plėtojant ES bei trečiųjų šalių santykius galėtų 
sudaryti puikias galimybes atkreipti daugiau dėmesio į Europos kultūros vietoves ir 
duoti naudos prekybai, taigi užtikrinti socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 13
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi beveik nėra patikimos ir reikšmingos tarptautinės prekybos kultūros 
prekėmis ir paslaugomis statistikos,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Georgios Papastamkos

Pakeitimas 14
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi šie pokyčiai reikalauja naujai pažvelgti į galimybes svarstyti ir spręsti 
klausimus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių apsauga, piratavimu ir 
neteisėtu skaitmeninimu, ES ir valstybės narės turi į tai atkreipti dėmesį tačiau 
priemonės, skirtos kovai su šiais reiškiniais, neturėtų kliudyti tendencijai, kai 
internetu kuriamos naujos meno ir intelektinės kūrybos formos ir keičiamasi 
informacija bei žiniomis, 

Or. el

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 15
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi skaitmeninių technologijų naujoves reikėtų suprasti kaip išskirtinę 
(išbraukta) galimybę, skleisti pasaulyje kultūros produktus ir paslaugas, o tai padėtų 
siekti skirtingų kultūrų tarpusavio supratimo, jei esama laisvų ir sąžiningų 
galimybių jais naudotis ir pagarba kultūros ir kalbos skirtumams,

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 16
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi siekiant būti konkurencingiems reikia, kad kuriant ir plėtojant
žiniasklaisdos technologijų naujoves, įskaitant atviro kodo interneto portalų ir 
paslaugų formas, būti numatyta apimti platesnio turinio informaciją,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 17
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi šie pokyčiai kelia netikėtus sunkumus, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį ES ir 
valstybės narės, t. y. į pusiausvyrą tarp laisvų ir sąžiningų galimybių naudotis 
kultūros produktais bei paslaugomis ir tarp intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
taisyklių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgios Papastamkos

Pakeitimas 18
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi kultūros produktų klastojimas ir piratavimas lemia darbo vietų skaičiaus ES 
mažėjimą ir kenkia kultūros pramonės konkurencingumui ir produktų kokybei, tai 
ypač veikia tas valstybes nares, kurios pagrindines pajamas gauna iš kultūros prekių 
gamybos ir jų naudojimo ekonominiams tikslams,

Or. el

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 19
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi šie pokyčiai kelia netikėtą grėsmę (išbraukta), į kurią turėtų atkreipti dėmesį 
ES ir valstybės narės, tai yra, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, piratavimą ir 
neteisėtą skaitmeninimą, ir kadangi ES ir valstybės narės turi į tai atsižvelgti,

Or. de

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 20
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi kultūros produktų klastojimas ir piratavimas turi būti suprantamas kaip 
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nesveikų kultūros pramonės koncentracijos ir monopolizavimo procesų, kurie lemia 
darbo vietų skaičiaus ES mažėjimą, kenkia smulkesnės kultūros pramonės 
konkurencingumui ir produktų kokybei, pasekmė,

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 21
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi Komisijai buvo suteikta (išbraukta) galių ginti Europos pramonės intelektinės 
nuosavybės teises visuose tarptautiniuose forumuose, tai turėtų būti suprantama kaip
įpareigojimas reformuoti intelektinės nuosavybės nuostatas, siekiant geriau 
atspindėti specifinius poreikius galėti laisvai ir sąžiningai naudotis kultūros 
produktais ir paslaugomis,

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 22
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi Komisijai buvo suteikta daugiausiai galių ginti Europos pramonės intelektinės 
nuosavybės teises visuose tarptautiniuose forumuose ir kovojant su tais prekybos 
partneriais, kurie minėtose srityje neturi tinkamų teisės aktų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 23
La konstatuojamoji dalis (nauja)

La. kadangi kai kurioms Europos kultūros prekėms ir paslaugoms taikomi 
administraciniai suvaržymai, kurie sudaro tikras netarifines kliūtis, pavyzdžiui, 
leidimas garso ir vaizdo sektoriuje taikyti išimtis mokesčiams prie pajamų šaltinio,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 24
1 dalis

1. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad dvišalių ir daugiašalių prekybos santykių 
taisyklės būtų skaidrios, teisingos ir atviros (išbraukta) ir sudarytų galimybę Europos 
kultūros prekių gamintojams ir paslaugų teikėjams plėtoti visas savo galimybes, ypač 
garso ir vaizdo, muzikos ir leidybos sritis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pakeitimas 25
1 dalis

1. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad dvišalių ir daugiašalių prekybos santykių 
taisyklės būtų skaidrios, teisingos, atviros ir orientuotos į galimybes naudotis kultūros 
produktais; toliau primygtinai reikalauja, kad šios taisyklės turi (išbraukta) sudaryti 
galimybę Europos kultūros pramonei plėtoti visas savo galimybes, ypač garso ir 
vaizdo, muzikos ir leidybos sritis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 26
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisiją peržiūrėti muitų kontrolės ir keitimosi informacija tarp valstybių 
narių mechanizmus, siekiant užtikrinti tai, kad jie būtų kuo veiksmingesni kovojant 
su nelegaliu meno kūrinių ir kitų saugomų kultūros vertybių išvežimu ir įvežimu;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 27
2 dalis

2. ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant nuodugniai peržiūrėti intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą pagal Bendrijos teisyną, Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) taisykles ir ES dvišalius susitarimus, siekiant kovoti su pagrindinėmis 
klastojimo ir piratavimo priežastimis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Caroline Lucas

Pakeitimas 28
3 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 29
4 dalis

4. ragina Komisiją parengti patikimą ir nuoseklų tarptautinės prekybos kultūros 
produktais rodiklių ir priemonių rinkinį;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 30
5 dalis

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 31
5a dalis (nauja)

5a. pabrėžia, kad kultūros produktų, kurie skatina smurtą, ksenofobiją, rasizmą ir 
etninės netoleranciją ir yra neatskiriama kultūros pramonės prekybos srautų ir 
prekybos tikslų dalis, plitimą reikėtų riboti skatinant kultūrų dialogą ir kultūrų 
toleranciją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 32
5b dalis (nauja)

5b. atsižvelgiant į tai, kad kultūrinis turizmas yra nuolat besiplėtojanti pasaulio kultūros 
pramonės dalis, ragina Komisiją į ES prekybos politikos susitarimus įtraukti 
nuostatas, susijusias su kultūrinę ir istorinę vertę turinčių produktų platinimu ir 
prekyba jais; primygtinai reikalauja, kad iš turizmo gaunamų pajamų dalis būtų 
skirta kultūros paveldo vietovių priežiūrai ir išlaikymui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marusya Ivanova Lyubcheva

Pakeitimas 33
6a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad svarbu remti valstybių keitimąsi kultūros produktais, skatinant 
menininkų ir kultūros sektoriaus darbuotojų judumą; mano, kad Europos menų ir 
kultūros judumas tarp valstybių, turi svarbų vaidmenį platinant Europos vertybes ir 
išlaikant bei plėtojant kultūrinę įvairove ir kultūrų dialogą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 34
6a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją nustatyti galimas netarifines kliūtis, kurias trečiosios šalys sudarė 
prekybai tam tikromis Europos kultūros prekėmis ir paslaugomis ir, prireikus, imtis 
veiksmų, joms pašalinti;

Or. fr
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