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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че европейските творци, хора на изкуството и браншове на 
културата имат решителна роля за създаването на европейска културна 
идентичност, споделянето на ценности и продължаващото развитие на 
европейското гражданство, което надминава стадия на националната държава и 
признава културното многообразие на европейско, национално, регионално и 
езиково ниво,

Б. като има предвид, че европейските творци, хора на изкуството и браншове на 
културата, от друга страна, също оказват действително въздействие върху 
доходите, източниците на икономическо благополучие и създаването на работни 
места в ЕС,

В. като има предвид, че европейските браншове на културата се намират в сходно 
положение,

Г. като има предвид, че международната търговия с предмети и услуги на културата в 
рамките на ЕС не е добре балансирана,

Д. като има предвид, че езиковото и културно многообразие, което само по себе си е 
ценност, представлява предизвикателство за откриване на общ европейски подход 
към предизвикателствата на глобализацията, пред които са изправени браншовете 
на културата,

Е. като има предвид, че данните са променливи в областта на международната 
търговия и културата и че в значителна степен липсват надеждни цифри,

Ж. като има предвид, че новите технологии трябва да се възприемат като първичен 
източник на възможност за стопанска дейност в браншовете на културата, които 
имат пряко глобално въздействие,

З. като има предвид, че новите медийни технологии, включително интернет портали и 
услуги с отворен код, както и тяхното развитие, изискват все по-пълно съдържание,

И. като има предвид, че това развитие представлява безпрецедентна заплаха, която 
заслужава внимание от страна на ЕС и държавите-членки във връзка с нарушаване 
на правата на интелектуалната собственост, пиратството и неразрешената 
дигитализация,

Й. като има предвид, че фалшифицирането и пиратството на предмети на културата 
водят до загуба на работни места в ЕС, подкопават конкурентоспособността на 
браншовете на културата и качеството на продуктите,

К. като има предвид, че решаващите правомощия, предоставени на Комисията, за 
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защита на правата на интелектуалната собственост на европейските индустриални 
сектори във всички международни форуми, както и пред някои търговски 
партньори, които имат лоша репутация в тази област, 

Л. като има предвид, че културата е изрично включена в споразуменията за свободна 
търговия (ССТ) на ЕС и в други търговски инструменти, 

1. настоятелно призовава Комисията и Съвета да гарантират, че правилата относно 
търговските отношения както на двустранно, така и на многостранно равнище, са 
прозрачни, справедливи, открити и насочени към пазарен достъп; освен това 
настоява, че тези правила трябва да спомогнат за премахването на пречки и да 
позволят на европейските браншове на културата да развият целия си потенциал, 
особено в аудиовизуалния и музикалния сектор и сектора на публикациите;

2. призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за засилване на защитата 
на правата на интелектуалната собственост съгласно достиженията на правото на 
ЕС, правилата на Световната търговска организация (СТО) и двустранните 
споразумения на ЕС, с цел да премахне фалшифицирането и пиратството;

3. призовава Комисията да използва всичките си правомощия, за да гарантира, че 
всички търговски партньори осигуряват спазването на задълженията, предвидени в 
споразуменията в рамките на СТО и в международното търговско право, 
включително възможното задействане на инструменти за уреждане на спорове, 
предвидени в международни споразумения;

4. призовава Комисията да разработи последователен набор от показатели за 
измерване и оценяване на международната търговия с предмети на културата;

5. призовава Комисията да представи надеждни цифри и сравними данни за оценка на 
настоящото положение в областта на международната търговия и културата;

6. призовава Комисията и държавите-членки да отчитат във все по-голяма степен 
клаузите на ССТ на ЕС и на други търговски инструменти, които се отнасят до 
търговия с предмети на културата, при проследяването на тези търговски 
споразумения; 

7.  подчертава в тази връзка, че Европейският съюз следва да подкрепя и улеснява 
достъпа на развиващите се страни до своя пазар на предмети и услуги на културата, 
като обръща особено внимание на положителното въздействие, което това може да 
има за откриването на нови работни места и технологичното развитие в техните 
браншове на културата.
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