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Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 1
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że europejscy twórcy, artyści oraz przemysł związany z kulturą 
mają także realny wpływ na dochód, źródła dobrobytu, ograniczanie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego oraz tworzenie miejsc pracy w UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 2
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że postęp technologiczny oznacza, iż produkty kultury są coraz 
częściej wytwarzane, rozpowszechniane i konsumowane w postaci cyfrowej, 
a strategie polityczne muszą to uwzględniać,

Or. de
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 3
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą wszędzie w Europie znajduje się 
w uprzywilejowanej sytuacji jeżeli chodzi o zasady obrotu handlowego, co właściwie 
odzwierciedla fakt postrzegania przez Europejczyków produktów kultury 
i związanych z nią usług jako innego rodzaju towarów i usług, rządzących się 
innymi prawami,

Or. en

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 4
Punkt C preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 5
Punkt C preambuły

skreślony

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 6
Punkt C a preambuły (nowy)

Ca. mając na uwadze, że największe muzea i instytucje kulturalne UE w coraz większym 
stopniu prowadzą ważne pod względem ekonomicznym wymiany ze swoimi 
odpowiednikami na całym świecie, co przynosi pokaźne dochody, przewyższające 
dochody z turystyki,



AM\701610PL.doc 3/12 PE398.719v02-00

PL

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 7
Punkt C b preambuły (nowy)

Cb. mając na uwadze, że historyczne, kulturowe i archeologiczne dziedzictwo państw 
członkowskich UE zasługuje na maksymalną ochronę przed zagrożeniem, jakie 
stanowi dla niego nielegalny wywóz i ogólnie nielegalny handel, zgodnie 
z postanowieniami Konwencji z dnia 17 listopada 1970 r. dotyczącej środków 
zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi 
i przenoszeniu własności dóbr kultury oraz przepisami innych mających 
zastosowanie międzynarodowych instrumentów prawnych,

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 8
Punkt C c preambuły (nowy)

Cc. mając na uwadze konieczność wykazania się przez UE solidarnością 
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach trzecich, zwłaszcza 
tych, w których sektor kultury jest słaby, a także konieczność aktywnego 
zapobiegania nielegalnemu przywozowi dóbr kultury chronionych w państwie 
ich pochodzenia, 

Or. es

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 9
Punkt D preambuły

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 10
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że unijny bilans handlu dobrami kultury i usługami związanymi z 
kulturą nie jest zrównoważony (skreślenie),

Or. de

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 11
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że gospodarcza globalizacja oraz powstawanie globalnych 
przemysłów kulturowych stanowią wyzwanie dla języka i różnorodności kulturowej, 
będących same w sobie wartością, przez co jeszcze ważniejsze staje się wypracowanie
europejskiego wspólnego podejścia do wspomnianych wyzwań, 

Or. en

Poprawkę złożył Georgios Papastamkos

Poprawka 12
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że przemysł turystyczny i związane z nim usługi stanowią punkt, 
w którym handel międzynarodowy łączy się z kulturą oraz fakt, że w stosunkach 
między UE i państwami trzecimi może to być najlepszy sposób na podniesienie 
statusu europejskich lokalizacji interesujących pod względem kulturowym, 
przynoszący równolegle korzyści sektorowi handlu, dzięki czemu zapewnione 
zostanie zrównoważenie pod względem społecznym, kulturowym i środowiskowym,  

Or. el
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 13
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że wiarygodne i precyzyjne statystyki z zakresu handlu 
międzynarodowego dobrami kultury i usługami związanymi z kulturą praktycznie 
nie istnieją,

Or. de

Poprawkę złożył Georgios Papastamkos

Poprawka 14
Punkt I preambuły

Ι. mając na uwadze, że ta tendencja zmusza do nowego sposobu myślenia o tym, jak 
prowadzić i regulować kwestie oddziałujące na ochronę praw własności 
intelektualnej, piractwa i niedozwolonej digitalizacji, co zasługuje na uwagę UE i jej 
państw członkowskich; jednakże środki zwalczające wspomniane wyżej zjawiska nie 
mogą hamować rozwoju coraz silniejszego trendu, jakim jest wykorzystywanie 
Internetu do propagowania nowych form artystycznego i intelektualnego wyrazu 
oraz wymiany informacji i wiedzy,

Or. el

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 15
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że (skreślenie) technologie cyfrowe należy rozumieć jako pierwotne 
(skreślenie) możliwości globalnego rozpowszechniania produktów kultury i usług, 
co może przyczynić się do rozwoju międzykulturowego porozumienia opartego na 
swobodnym i sprawiedliwym dostępie, a także poszanowaniu różnic kulturowych 
i językowych;

Or. en
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 16
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że nowe technologie medialne, w tym portale i usługi internetowe 
oparte o wolny dostęp do kodu źródłowego i ich rozwój, wymagają coraz większej 
ilości treści do ich zapełnienia, jeżeli chcą być konkurencyjne,

Or. de

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 17
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że ta tendencja stanowi bezprecedensowe wyzwanie, które wymaga 
uwagi ze strony UE i jej państw członkowskich w odniesieniu do utrzymania 
równowagi pomiędzy kwestią swobodnego i sprawiedliwego dostępu do produktów 
kultury, a usługami objętymi prawami własności intelektualnej,

Or. en

Poprawkę złożył Georgios Papastamkos

Poprawka 18
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że podrabianie i piractwo produktów kultury prowadzi do utraty 
miejsc pracy w UE oraz osłabienia konkurencyjności przemysłu związanego z kulturą 
i jakości produktów, co w szczególny sposób dotyka tych państw członkowskich, 
które czerpią swój największy dochód z produkcji dóbr kultury i wykorzystywania 
ich do celów ekonomicznych;

Or. el
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 19
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że ta tendencja stanowi bezprecedensowe zagrożenie (skreślenie)
w odniesieniu do naruszeń praw własności intelektualnej, piractwa i niedozwolonej 
digitalizacji, uwzględniając też fakt, że kwestia ta wymaga uwagi ze strony UE i jej 
państw członkowskich,

Or. de

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 20
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że podrabianie i piractwo produktów kultury musi być postrzegane 
jako konsekwencja niezdrowego procesu koncentracji i monopolizacji przemysłu 
związanego z kulturą, który prowadzi do utraty miejsc pracy w UE oraz osłabienia 
konkurencyjności drobnego przemysłu związanego z kulturą i jakości produktów,

Or. en

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 21
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że Komisji nadane zostały (skreślenie) uprawnienia mające na celu 
ochronę praw własności intelektualnej przemysłu europejskiego na wszystkich 
międzynarodowych forach, co powinno być postrzegane również jako mandat do 
przeprowadzenia reformy systemu ochrony własności intelektualnej, mającej służyć 
lepszemu odzwierciedleniu specyficznych potrzeb w zakresie swobodnego 
i sprawiedliwego dostępu do dóbr kultury i związanych z nią usług,

Or. en
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 22
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że Komisji nadane zostały szerokie uprawnienia mające na celu 
ochronę praw własności intelektualnej przemysłu europejskiego na wszystkich 
międzynarodowych forach, a także wobec szeregu tych partnerów handlowych, którzy 
nie dysponują w tej dziedzinie odpowiednim ustawodawstwem,

Or. de

Poprawkę złożyła Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 23
Punkt L a preambuły (nowy)

La. mając na uwadze, że w chwili obecnej niektóre europejskie produkty kultury czy 
związane z kulturą usługi są przedmiotem administracyjnych ograniczeń będących 
prawdziwymi barierami pozataryfowymi, czego przykładem są chociażby zwolnienia 
od podatku pobieranego u źródła w sektorze audiowizualnym,

Or. fr

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 24
Ustęp 1

1. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, że przepisy regulujące stosunki handlowe na 
szczeblu dwustronnym, jak i wielostronnym, są przejrzyste, sprawiedliwe i otwarte 
(skreślenie) oraz umożliwiają europejskim producentom i usługodawcom związanym
z kulturą rozwój całego ich potencjału, szczególnie w sektorze audiowizualnym, 
muzycznym i wydawniczym;

Or. en
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 25
Ustęp 1

1. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, że przepisy regulujące stosunki handlowe na 
szczeblu dwustronnym, jak i wielostronnym, są przejrzyste, sprawiedliwe, otwarte i 
nastawione na dostęp do rynku; ponadto nalega, by owe przepisy przyczyniały się do 
(skreślenie) umożliwienia europejskiemu przemysłowi związanemu z kulturą rozwoju 
całego jego potencjału, szczególnie w sektorze audiowizualnym, muzycznym i 
wydawniczym;

Or. de

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 26
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję do dokonania przeglądu mechanizmów kontroli celnej i wymiany 
informacji z państwami członkowskimi w celu zagwarantowania jak największej ich 
skuteczności w zwalczaniu nielegalnego wywozu i przywozu dzieł sztuki i innych 
chronionych dóbr kultury;

Or. es

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 27
Ustęp 2

2. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań na rzecz zainicjowania 
dogłębnego przeglądu zasad ochrony praw własności intelektualnej mając na celu 
lepsze zrównoważenie sprzecznych ze sobą celów ochrony posiadaczy praw oraz 
swobodnego i sprawiedliwego dostępu do produktów kultury i związanych z nią usług 
zgodnie z acquis communautaire Unii, przepisami Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) oraz porozumieniami dwustronnymi UE w celu likwidacji zasadniczych 
przyczyn podrabiania i piractwa;

Or. en



PE398.719v02-00 10/12 AM\701610PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Caroline Lucas

Poprawka 28
Ustęp 3

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 29
Ustęp 4

4. wzywa Komisję do opracowania wiarygodnego i spójnego zbioru wskaźników 
i instrumentów celem pomiaru i oceny międzynarodowego handlu produktami 
kultury;

Or. es

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 30
Ustęp 5

skreślony

Or. es

Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 31
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla, że rozpowszechnianie produktów kultury promujących przemoc, 
ksenofobię, rasizm i brak tolerancji etnicznej, będących nieodłączną częścią 
wymiany handlowej i handlowych założeń w ramach przemysłu związanego 
z kulturą, powinien zostać ograniczony poprzez wspieranie międzykulturowego 
dialogu i kulturowej tolerancji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 32
Ustęp 5 b (nowy)

5b. uwzględniając fakt, że turystyka kulturalna jest na całym świecie rosnącym 
sektorem przemysłu związanego z kulturą, wzywa Komisję do ujmowania w unijnych 
porozumieniach handlowych kwestii rozpowszechniania produktów o kulturowej 
i historycznej wartości oraz handlu nimi; podkreśla, że określony procent przychodu 
wygenerowanego przez turystykę powinien zostać przeznaczony na utrzymanie 
i rozwój miejsc dziedzictwa kulturowego;

Or. en

Poprawkę złożyła Marusya Ivanova Lyubcheva

Poprawka 33
Ustęp 6 a (nowy)

6a. podkreśla znaczenie wspierania transgranicznej wymiany produktów kultury 
poprzez zwiększoną mobilność artystów i pracowników sektora kultury; jest zdania, 
że transgraniczna mobilność europejskiej sztuki i kultury ma do odegrania znaczącą 
rolę w rozpowszechnianiu europejskich wartości oraz utrzymaniu i rozwijaniu 
kulturowej różnorodności i międzykulturowego dialogu;

Or. en

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 34
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Komisję do określenia możliwych barier pozataryfowych nakładanych przez 
kraje trzecie w ramach transakcji handlowych na niektóre europejskie produkty 
kultury i związane z nią usługi, oraz w razie konieczności do podjęcia kroków 
zmierzających do likwidacji tych barier;

Or. fr
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