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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel az európai alkotók, művészek és a kulturális iparágak döntő szerepet töltenek be az 
európai kulturális identitás kialakításában, az értékek megosztásában és az európai 
polgárság folyamatos formálásában, ami egyrészt túlmutat a nemzetállami határokon, 
másrészt elismeri az európai, nemzeti, regionális és nyelvi szinten jelen lévő kulturális 
sokszínűséget,

B. mivel az európai alkotók, művészek és kulturális iparágak kézzelfogható hatással vannak 
a gazdasági bevételekre, a vagyon forrásaira és a munkahelyek teremtésére az EU-ban,

C. mivel az európai kulturális iparágak helyzete igen hasonló,

D. mivel az EU-n belül a kulturális javak és szolgáltatások nemzetközi kereskedelme nem 
megfelelően kiegyensúlyozott;

E. mivel a nyelvi és kulturális sokszínűség, bár önmagában is értéket képvisel, egyben 
kihívást is jelent a közös európai megközelítés kialakítása terén a kulturális iparágakra 
leselkedő globalizációs kihívások tekintetében,

F. mivel a nemzetközi kereskedelem és kultúra terén az adatok átláthatatlanok és jelentős 
hiány mutatkozik megbízható adatok tekintetében,

G. mivel a kulturális iparágakban az új technológiák az üzleti lehetőségek olyan eredeti 
forrásának tekintendők, amelyeknek közvetlen globális hatása van,

H. mivel az új médiatechnológiáknak, beleértve a nyílt forráskódú internetes portálokat és 
szolgáltatásokat, valamint fejlesztésüket, folyamatosan növekvő tartalomra van 
szükségük,

I. mivel ezek a fejlemények korábban ismeretlen fenyegetéseket vetnek fel a szellemi 
tulajdonjogok megsértése, a kalózkodás és a jogosulatlan digitalizálás terén, amelyeket az 
EU és tagállamai nem hagyhatnak figyelmen kívül,

J. mivel a kulturális termékek hamisítása és a kalózkodás munkahelyek elvesztéséhez vezet 
az EU-ban, valamint aláássa a kulturális iparágak versenyképességét és a termékek 
minőségét,

K mivel a Bizottság kezében összpontosul minden hatalom az európai iparágak szellemi 
tulajdonjogai védelmére az összes nemzetköri fórumon, valamint egyes, e téren igen 
gyengén szereplő kereskedelmi partnerrel szemben, 

L. mivel a kultúrát kifejezetten belefoglalták az EU szabadkereskedelmi megállapodásaiba 
és egyéb kereskedelmi eszközökbe, 
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1. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot annak garantálására, hogy mind két-, mind többoldalú 
szinten a kereskedelmi kapcsolatokat szabályozó szabályok legyenek átláthatók, 
tisztességesek és nyíltak, valamint segítsék elő a piacra jutást; ragaszkodik továbbá 
ahhoz, hogy e szabályok segítsenek az akadályok felszámolásában és tegyék lehetővé, 
hogy az európai kulturális iparágak megvalósíthassák a bennük rejlő potenciált, 
különösen az audiovizuális, a zenei és a könyvkiadási ágazatban;

2. felhívja a Bizottságot, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket a szellemi 
tulajdonjogok védelmére az EU közösségi vívmányai, a Világkereskedelmi Szervezet 
(WTO) szabályai és az EU kétoldalú megállapodásai szerint, a hamisítás és a kalózkodás 
felszámolása érdekében;

3. felhívja a Bizottságot, hogy használja hatáskörét annak biztosítására, hogy kereskedelmi 
partnerei végrehajtják a WTO és a nemzetközi kereskedelmi jog keretében aláírt 
megállapodásokban foglalt kötelezettségeket, beleértve a nemzetközi megállapodásokban 
foglalt vitarendezési eszközök esetleges alkalmazását;

4. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki következetes mutatókat a kulturális termékek 
nemzetközi kereskedelmének mérésére és értékelésére;

5. felhívja a Bizottságot, hogy mutasson be megbízható számadatokat és összehasonlítható 
adatokat a nemzetközi kereskedelem és kultúra terén fennálló helyzet értékelésére;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy egyre fokozottabban vegyék figyelembe az 
EU szabadkereskedelmi megállapodásainak és egyéb, a kulturális termékek 
kereskedelmével foglalkozó kereskedelmi eszközeinek záradékait ezen kereskedelmi 
megállapodások nyomon követésekor; 

7. e tekintetben hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell és meg kell 
könnyítenie a kulturális termékei és szolgáltatásai piacához való hozzáférést a fejlődő 
országok számára, külön figyelmet fordítva arra a pozitív hatásra, amellyel ez kulturális 
iparágaikban a munkahelyteremtésre és a technológiai fejlődésre lehet.
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