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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että Euroopan luovan työn tekijät, taiteilijat ja kulttuuriteollisuus ovat 
ratkaisevassa asemassa eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin luomisessa, arvojen 
levittämisessä sekä sellaisen Euroopan kansalaisuuden jatkuvassa kehittämisessä, joka 
nousee kansallisvaltion yläpuolelle mutta joka tunnustaa myös kulttuurien ja kielten 
monimuotoisuuden niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja alueellisellakin tasolla,

B. ottaa huomioon, että eurooppalaisten luovan työn tekijöiden, taiteilijoiden ja 
kulttuurielinkeinojen harjoittajien toimilla on myös todellisia vaikutuksia taloudellisiin 
tuloihin, varallisuuden lähteisiin ja työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa,

C. ottaa huomioon, että kulttuurielinkeinojen tilanne on samankaltainen kaikkialla 
Euroopassa,

D. ottaa huomioon, että kansainvälinen kulttuurituotteiden ja -palvelujen kauppa on 
Euroopan unionissa epätasapainoista,

E. ottaa huomioon, että kielten ja kulttuurien monimuotoisuus, joka on jo sinänsä itseisarvo, 
pakottaa myös löytämään todella yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan 
kansainvälistymisen kulttuuriteollisuudelle asettamiin haasteisiin vastaamiseksi,

F. ottaa huomioon, että kansainvälistä kauppa- ja kulttuurivaihtoa koskevissa tiedoissa on 
merkittävää vaihtelua ja luotettavista luvuista on suurta puutetta,

G. ottaa huomioon, että uudet teknologiat, joilla on suoria maailmanlaajuisia vaikutuksia,
voivat avata kulttuuriteollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia,

H. ottaa huomioon, että uudet mediateknologiat, kuten avoimeen lähdekoodiin perustuvat 
Internet-portaalit ja -palvelut ja niiden kehittäminen, edellyttävät myös alati uusia 
sisältöjä,

I. ottaa huomioon, että tämä kehitys aiheuttaa ennennäkemättömiä uhkia, jotka liittyvät 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin sekä tavaroiden laittomaan valmistamiseen ja 
luvattomaan digitalisointiin, ja jotka ansaitsevat huomiota EU:lta ja sen jäsenvaltioilta,

J. ottaa huomioon, että kulttuurituotteiden väärentäminen ja laiton valmistaminen johtavat 
työpaikkojen menetykseen Euroopan unionissa ja heikentävät kulttuuriteollisuuden 
kilpailukykyä sekä tuotteiden laatua,

K ottaa huomioon, että komissiolle on annettu lopullinen valta eurooppalaisten 
elinkeinonharjoittajien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi kansainvälisissä 
yhteyksissä sekä suhteessa eräisiin kauppakumppaneihin, joiden suoritukset tällä alalla 
ovat olleet menneisyydessä varsin heikkoja,
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L. ottaa huomioon, että kulttuuri on sisällytetty nimenomaisesti Euroopan unionin 
vapaakauppasopimuksiin ja muihin kaupan välineisiin,

1. kehottaa painokkaasti komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että kauppasuhteita sekä 
kahdenvälisellä että monenkeskisellä tasolla ohjaavat säännöt ovat julkisia, puolueettomia
ja avoimia, ja edistävät markkinoille pääsyä; painottaa lisäksi, että näiden sääntöjen on 
edesautettava esteiden poistamista ja sallittava Euroopan kulttuuriteollisuuden koko 
potentiaalin hyödyntäminen etenkin audiovisuaalisella sekä musiikki- ja julkaisualalla;

2. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet teollis- ja tekijänoikeuksien suojan 
vahvistamiseksi ja siten tuotteiden väärentämisen ja laittoman valmistamisen 
ehkäisemiseksi yhteisön säännöstön, Maailman kauppajärjestön sääntöjen sekä EU:n 
kahdenvälisten sopimusten mukaisesti;

3. kehottaa komissiota käyttämään toimivaltaansa sen varmistamiseksi, että kaikki 
kauppakumppanit noudattavat WTO:n puitteissa tehdyistä sopimuksista sekä 
kansainvälisestä kauppaoikeudesta johtuvia velvoitteita, joihin kuuluu kansainvälisissä 
sopimuksissa säädettyjen riitojen ratkaisumekanismien mahdollinen käyttöönotto;

4. pyytää komissiota laatimaan johdonmukaisia indikaattoreita kansainvälisen 
kulttuurituotteiden kaupan mittaamiseksi ja arvioimiseksi;

5. pyytää komissiota esittämään luotettavia laskelmia ja vertailukelpoisia tietoja 
kansainvälisen kauppa- ja kulttuurivaihdon tilanteen arvioimiseksi;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan paremmin huomioon unionin tekemien 
vapaakauppasopimusten ehdot ja muut kulttuurituotteiden kauppaa käsittelevät välineet 
alan kauppasopimusten seurannassa;

7. korostaa tältä osin, että Euroopan unionin olisi tuettava ja helpotettava kehitysmaiden 
kulttuurialan tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoilleen, ja erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä paremman markkinoille pääsyn mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin 
kyseisten maiden kulttuuriteollisuudessa työpaikkojen luomisen ja teknisen kehityksen 
muodossa.
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