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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργοί, οι καλλιτέχνες και οι πολιτιστικές βιομηχανίες 
της Ευρώπης διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ταυτότητας, κοινών αξιών και στη συνεχή ανάπτυξη της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη η οποία υπερβαίνει το εθνικό κράτος αλλά και αναγνωρίζει την 
πολιτιστική πολυμορφία σε εθνική, περιφερειακή και γλωσσική κλίμακα,

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 και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός της ΕΕ δεν είναι ισορροπημένο το διεθνές εμπόριο 
πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα και η πολιτιστική πολυμορφία, ενώ είναι αξίες από 
μόνες τους, αποτελούν πρόκληση για την εύρεση πραγματικής ευρωπαϊκής κοινής 
προσέγγισης στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης που αντιμετωπίζουν οι πολιτιστικές 
βιομηχανίες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και του πολιτισμού τα 
δεδομένα ποικίλλουν και ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη αξιόπιστων αριθμητικών 
δεδομένων,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να νοούνται ως πρωταρχική πηγή 
επιχειρηματικών ευκαιριών στις πολιτιστικές βιομηχανίες που έχουν άμεσο αντίκτυπο 
παγκοσμίως,

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 για την πλήρωσή τους,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν πρωτοφανείς απειλές όσον αφορά την 
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την πειρατεία και τη μη 
εξουσιοδοτημένη ψηφιοποίηση, οι οποίες χρήζουν προσοχής από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της,

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,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία 
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των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε όλα τα 
διεθνή φόρουμ καθώς και ενώπιον ορισμένων εμπορικών εταίρων που έχουν ιδιαίτερα 
αρνητικές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός περιλαμβάνεται ρητά στις συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών της ΕΕ και σε άλλα εμπορικά μέσα, 

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 να συμβάλλουν στην εξάλειψη των εμποδίων και να επιτρέπουν στις 
ευρωπαϊκές πολιτιστικές βιομηχανίες να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους, ιδιαίτερα 
στους τομείς της οπτικοακουστικής παραγωγής, της μουσικής και των εκδόσεων·

2. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενισχύσει την 
προστασία 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 την παραποίηση και την 
πειρατεία·

3. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που διαθέτει προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι όλοι οι εμπορικοί εταίροι επιβάλλουν τις υποχρεώσεις των συμφωνιών 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ και του διεθνούς εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδεχόμενης ενεργοποίησης των μέσων επίλυσης διαφορών που παρέχουν οι διεθνείς 
συμφωνίες·

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

5. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία και συγκρίσιμα 
δεδομένα για την αξιολόγηση της κατάστασης στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και του 
πολιτισμού·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν ολοένα περισσότερο υπόψη τους 
της διατάξεις των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης και άλλων εμπορικών 
μέσων που αφορούν το εμπόριο πολιτιστικών αγαθών κατά την παρακολούθηση αυτών 
των εμπορικών συμφωνιών· 

7. τονίζει σχετικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει και να διευκολύνει 
την πρόσβαση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά της, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στο θετικό αντίκτυπο που 
μπορεί να έχει αυτό στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τεχνολογική εξέλιξη των 
πολιτιστικών βιομηχανιών τους.
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