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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at skabere, kunstnere og kulturindustrier i EU spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at skabe en europæisk kulturel identitet, være fælles om værdier og sikre 
den vedvarende udvikling af et europæisk medborgerskab, som både overskrider 
nationalstatens grænser og anerkender den kulturelle mangfoldighed på europæisk, 
nationalt, regionalt og sprogligt plan,

B. der endvidere henviser til, at europæiske skabere, kunstnere og kulturindustrier også har 
reel indflydelse på indkomster, velstandskilder og jobskabelse i EU,

C. der henviser til, at de europæiske kulturindustrier befinder sig i en og samme situation,

D. der henviser til, at den internationale handel med kulturprodukter og kulturelle 
tjenesteydelser ikke er ordentligt afbalanceret i EU,

E. der henviser til, at den sproglige såvel som den kulturelle mangfoldighed, samtidig med at 
de repræsenterer en værdi i sig selv, er en udfordring i forsøget på at finde frem til en 
virkelig fælles europæisk holdning til de udfordringer, kulturindustrierne står over for, 
som følge af globaliseringen, 

F. der henviser til, at dataene vedrørende international handel og kultur er svingende, og at 
der er en betydelig mangel på pålidelige tal,

G. der henviser til, at nye teknologier skal ses som en original kilde til forretningsmæssige 
muligheder inden for kulturindustrierne, som har direkte konsekvenser på globalt plan,

H. der henviser til, at nye medieteknologier, herunder open source-baserede internetportaler 
og -tjenester samt udvikling heraf, kræver en stadig større mængde indhold for at blive 
fyldt op,

I. der henviser til, at denne udvikling indebærer hidtil usete trusler, som EU og 
medlemsstaterne bør ofre mere opmærksomhed på, med hensyn til krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, piratkopiering og uautoriseret digitalisering,

J. der henviser til, at forfalskninger og piratkopiering af kulturprodukter fører til tab af 
arbejdspladser i EU, undergraver kulturindustriernes konkurrenceevne og produkternes 
kvalitet,

K. der henviser til, at Kommissionen har fået ultimativ beføjelse til at beskytte de europæiske 
industriers intellektuelle ejendomsrettigheder i alle internationale fora samt i forholdet til 
visse handelspartnere, som har et meget dårligt renommé på dette område, 

L. der henviser til, at kultur specifikt er medtaget i EU's frihandelsaftaler og andre
handelsinstrumenter, 
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1. henstiller indtrængende til Kommissionen og Rådet at drage omsorg for, at 
bestemmelserne vedrørende handelsrelationer både på bilateralt og multilateralt plan er 
gennemsigtige, rimelige og åbne og fokuserer på markedsadgang; forlanger endvidere, at 
disse bestemmelser skal være med til at fjerne hindringer og give de europæiske 
kulturindustrier mulighed for at udvikle hele deres potentiale, især i den audiovisuelle 
sektor, musikindustrien og forlagsbranchen;

2. opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til at styrke beskyttelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med gældende fællesskabsret, 
WTO-bestemmelserne og EU's bilaterale aftaler med henblik på at komme forfalskninger 
og piratkopiering til livs;

3. opfordrer Kommissionen til at bruge sine beføjelser til at sikre, at alle handelspartnere 
håndhæver de aftalemæssige forpligtelser i henhold til WTO-bestemmelserne og 
international handelsret, herunder eventuel anvendelse af instrumenterne til bilæggelse af 
tvister i de internationale aftaler;

4. anmoder Kommissionen om at udvikle et konsekvent sæt indikatorer til måling og 
evaluering af den internationale handel med kulturprodukter;

5. anmoder endvidere Kommissionen om at forelægge pålidelige tal og sammenlignelige 
data med henblik på en evaluering af situationen inden for international handel og kultur;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i stigende grad at tage hensyn til 
klausulerne i EU's frihandelsaftaler og andre handelsinstrumenter vedrørende handel med 
kulturprodukter i forbindelse med opfølgningen af disse handelsaftaler; 

7. understreger i den forbindelse, at Den Europæiske Union bør støtte og fremme 
udviklingslandenes adgang til EU's marked for kulturprodukter og kulturelle
tjenesteydelser og lægge særlig vægt på de positive følger, dette kan få for jobskabelse og 
teknologisk udvikling inden for disse landes kulturindustrier.
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