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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa loov-, kunsti- ja kultuuritööstustel on otsustav roll Euroopa 
kultuurilise identiteedi loomisel, väärtuste jagamisel ning Euroopa kodanikkonna jätkuval 
arendamisel, mis üheaegselt ületab riigipiire ning tunnistab kultuurilist mitmekesisust 
Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja keelelisel tasandil;

B. arvestades teiselt poolt, et Euroopa loov-, kunsti- ja kultuuritööstustel on samuti oluline 
mõju majanduslikele sissetulekutele, jõukuse allikatele ning töökohtade loomisele ELis;

C. arvestades, et Euroopa kultuuritööstused on praegu ühesuguses olukorras;

D. arvestades, et ELis pole rahvusvaheline kultuuritoodete ja -teenuste kaubandus hästi 
tasakaalustatud;

E. arvestades, et keeleline ja kultuuriline mitmekesisus, mis juba iseenesest on väärtus, toob 
endaga kaasa väljakutse leida ühine Euroopa lähenemine kultuuritööstuste ees seisvatele 
üleilmastumise väljakutsetele;

F. arvestades, et rahvusvahelise kaubanduse ja kultuuri valdkonnas on andmed muutuvad 
ning puudu on usaldusväärsetest arvudest;

G. arvestades, et uusi tehnoloogiaid peaks käsitlema ülemaailmse mõjuga kultuuritööstuste 
ärivõimaluste algallikana;

H. arvestades, et uued meediatehnoloogiad, kaasa arvatud avatud lähtekoodil põhinevad 
Interneti-portaalid ja teenused ning nende arendus, nõuavad järjest rohkem sisu, millega 
neid täita;

I. arvestades, et need arendused toovad endaga kaasa ennenägematuid ohte, mis väärivad 
ELi ja liikmesriikide tähelepanu seoses intellektuaalomandiõiguste, piraatluse ja 
lubamatu digiteerimise alaste rikkumistega;

J. arvestades, et kultuuritoodete võltsimine ja piraatlus toovad ELis kaasa töökaotusi, 
kahjustavad kultuuritööstuste konkurentsivõimet ja toodete kvaliteeti;

K arvestades, et komisjonile on antud ülim võim kaitsta Euroopa tööstuste 
intellektuaalomandiõigusi kõigis rahvusvahelistes foorumites ning ka mõne 
kaubanduspartneri ees, kellel on selles valdkonnas väga kehvad näitajad; 

L. arvestades, et kultuur on eraldi valdkonnana kaasatud ELi vabakaubanduslepingutesse ja 
teistesse kaubandusmeetmetesse, 

1. õhutab komisjoni ja nõukogu tagama, et nii kahe- kui ka mitmepoolse tasandi 
kaubandussuhete reeglid oleks läbipaistvad, õiglased, avatud ja turulepääsule suunatud;
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nõuab lisaks, et need reeglid aitaksid eemaldada takistusi ja võimaldaksid Euroopa 
kultuuritööstustel arendada kogu oma potentsiaali, eriti audiovisuaal-, muusika- ja 
kirjastamissektorites;

2. kutsub komisjoni üles võtma kohaseid meetmeid, et tugevdada 
intellektuaalomandiõiguste kaitset vastavalt ühenduse õigustikule, Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reeglitele ja ELi kahepoolsetele lepingutele, et kaotada 
võltsimine ja piraatlus;

3. kutsub komisjoni üles kasutama oma võimu, tagamaks, et kõik kaubanduspartnerid 
täidaksid WTO lepingutest ja rahvusvahelisest kaubandusõigusest tulenevaid kohustusi, 
kaasa arvatud rahvusvaheliste lepingutega kehtestatud vaidluste lahendamise meetmete 
võimalik kasutuselevõtt;

4. kutsub komisjoni üles arendama ühtsete näitajate kogumit kultuuritoodete rahvusvahelise 
kaubanduse mõõtmiseks ja hindamiseks;

5. kutsub komisjoni üles esitama usaldusväärseid arve ja võrreldavaid andmeid 
rahvusvahelise kaubanduse ja kultuuri olukorra hindamiseks;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma kaubandusleppeid järgides üha rohkem 
arvesse liidu vabakaubanduslepingute ja teiste kaubandusmeetmete klausleid, mis 
käsitlevad kultuuritoodete kaubandust; 

7.  rõhutab sellega seoses, et Euroopa Liit peaks toetama ja lihtsustama arengumaade pääsu 
oma kultuuritoodete ja -teenuste turule, pöörates erilist tähelepanu võimalikule 
positiivsele mõjule seoses töökohtade loomise ja tehnoloogilise arenguga nende 
kultuuritööstustes.
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