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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos kūrėjai, menininkai ir kultūros pramonė atlieka pagrindinį vaidmenį 
kuriant Europos kultūros tapatybę, dalijantis vertybėmis ir nuolat vystant Europos 
pilietybę, tai ne tik peržengia vienos tautos valstybės ribas, bet ir pripažįsta Europos 
kultūrinę įvairovę nacionaliniu, regioniniu ir kalbiniu požiūriu, 

B. kadangi Europos kūrėjai, menininkai ir kultūros pramonė taip pat tiesiogiai veikia 
ekonomines pajamas, pajamų šaltinius ir darbo vietų ES kūrimą,

C. kadangi Europos kultūros pramonė yra vienodoje padėtyje,

D. kadangi ES tarptautinė prekyba kultūros produktais ir paslaugomis nėra itin darni,

E. kadangi kalbų ir kultūrų įvairovė, nors ir yra vertybė savaime, bet sudaro sunkumų 
ieškant bendro Europos požiūrio, sprendžiant tuos globalizacijos uždavinius, su kuriais 
susiduria kultūros pramonė,

F. kadangi keičiasi tarptautinės prekybos ir kultūros sričių duomenys ir stinga patikimų 
duomenų, 

G. kadangi technologijų naujoves reikėtų suprasti kaip išskirtinę verslo kultūros pramonės 
srityje galimybę, kuri daro tiesioginę ir visapusišką įtaką,

H. kadangi siekiant užpildyti informacija žiniasklaisdos technologijų naujovių, įskaitant 
atviro kodo interneto portalų ir paslaugų formas bei jas vystyti, reikia vis daugiau turinio,

I. kadangi šie pokyčiai kelia netikėtas grėsmes, į kurias turėtų atkreipti dėmesį ES ir 
valstybės narės, tai yra, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, piratavimą ir neteisėtą 
skaitmeninimą,

J. kadangi kultūros produktų klastojimas ir piratavimas lemia darbo vietų skaičiaus ES 
mažėjimą, kenkia kultūros pramonės konkurencingumui ir produktų kokybei,

K kadangi Komisijai buvo suteikta daugiausiai galių ginti Europos pramonės intelektinės 
nuosavybės teises visuose tarptautiniuose forumuose ir kovojant su tais prekybos 
partneriais, kurių rezultatai minėtose srityje nėra geri, 

L. kadangi kultūra yra išskirtinai įtraukta į ES laisvosios prekybos susitarimus ir kitas 
prekybos priemones, 

1. ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad dvišalių ir daugiašalių prekybos santykių 
taisyklės būtų skaidrios, teisingos, atviros ir orientuotos į prieigą prie rinkos; toliau 
primygtinai reikalauja, kad šios taisyklės padėtų pašalinti kliūtis ir sudarytų galimybę 
Europos kultūros pramonei plėtoti visas savo galimybes, ypač garso ir vaizdo, muzikos ir 
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leidybos sritis;

2. ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant sustiprinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą pagal Bendrijos teisyną, Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles ir 
ES dvišalius susitarimus, siekiant kovoti su klastojimu ir piratavimu;

3. ragina Komisiją naudotis savo įgaliojimais siekiant užtikrinti, kad visi prekybos partneriai 
įgyvendintų susitarimų įsipareigojimus pagal PPO ir tarptautinės prekybos teisės aktus, 
įskaitant naudojimąsi kraštutinėmis ginčų sprendimo priemonėmis, numatytomis 
tarptautiniuose susitarimuose;

4. ragina Komisiją parengti nuoseklų tarptautinės prekybos kultūros produktais rodiklių 
rinkinį;

5. ragina Komisiją pateikti patikimus tarptautinės prekybos ir kultūros padėties skaičius ir 
tinkamus duomenis;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant prekybos susitarimus vis daugiau 
atsižvelgti į Europos Sąjungos laisvosios prekybos susitarimų ir kitų prekybos priemonių 
sąlygas, susijusias su kultūros produktais; 

7.  atžvelgdamas į tai, pabrėžia, kad Europos Sąjunga turėtų remti ir gerinti prieigos prie 
savo kultūros produktų ir paslaugų rinkos galimybes besivystančiose šalyse, ypač 
kreipdama dėmesį į teigiamą įtaką, kuri turėtų įtakos darbo vietų kūrimui ir jų kultūros 
pramonės technologijų raidai.
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