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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas radošo profesiju pārstāvjiem, māksliniekiem un kultūras nozares 
darbiniekiem ir izšķiroša nozīme Eiropas kultūras daudzveidības radīšanā, kopēju vērtību 
izplatīšanā un pastāvīgā Eiropas pilsonības jēdziena veidošanā, pārsniedzot nacionālas 
valsts robežas, kā arī atzīstot Eiropas kultūras daudzveidību valsts, reģionālā un 
lingvistiskā mērogā;

B. tā kā, no otras puses, Eiropas radošo profesiju pārstāvji, mākslinieki un kultūras nozares 
darbinieki Eiropas Savienībā ietekmē arī ekonomikas ieņēmumus, labklājības avotus un 
darbavietu radīšanu;

C. tā kā Eiropas kultūras nozarē strādājošie atrodas līdzvērtīgā situācijā;

D. tā kā ES nav līdzsvarota kultūras preču un pakalpojumu starptautiskā tirdzniecība;

E. tā kā valodas un kultūras daudzveidība, būdamas pašsaprotamas vērtības, izvirza 
uzdevumu rast īsteni eiropeisku, kopēju pieeju, lai kultūras nozarē risinātu globalizācijas 
izvirzītos uzdevumus;

F. tā kā starptautiskās tirdzniecības un kultūras jomā pieejamie dati ir mainīgi un trūkst 
ticamu rādītāju;

G. tā kā ir jāizprot, ka jaunās tehnoloģijas ir pirmavots uzņēmējdarbības iespējām kultūras 
nozarē, kam ir tieša, vispārēja ietekme;

H. tā kā jaunās plašsaziņas līdzekļu tehnoloģijas, tostarp atklāti pieejamie interneta portāli, 
pakalpojumi un to attīstība izvirza prasību pēc aizvien lielāka informācijas daudzuma, lai 
aizpildītu šo vidi;

I. tā kā šīs tendences rada bezprecedenta draudus, kas jāņem vērā ES un dalībvalstīm 
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, pirātismu un ciparu tehnoloģiju 
neatļautu izmantošanu;

J. tā kā kultūras preču viltošana un pirātisms izraisa darbavietu zudumu ES, apdraud 
kultūras nozares konkurētspēju un ražojumu kvalitāti;

K tā kā Komisijai ir deleģētas plašas pilnvaras, lai Eiropas nozaru intelektuālā īpašuma 
tiesības aizsargātu visos starptautiskajos forumos, kā arī attiecībās ar atsevišķiem 
tirdzniecības partneriem, kuriem šajā jomā ir ļoti slikta reputācija;

L. tā kā kultūra kā atsevišķa joma ir iekļauta ES brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN) un 
citos tirdzniecības instrumentos,

1. prasa Komisijai un Padomei nodrošināt, lai noteikumi, kas reglamentē gan divpusējās, 
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gan daudzpusējās tirdzniecības attiecības, būtu pārredzami, taisnīgi, atklāti un orientēti uz 
piekļuvi tirgum; turklāt prasa, lai šie noteikumi palīdzētu novērst šķēršļus un pilnā mērā 
ļautu attīstīt Eiropas kultūras nozares potenciālu, jo īpaši audiovizuālajā, mūzikas un 
izdevējdarbības jomā;

2. aicina Komisiju veikt piemērotus pasākumus, lai uzlabotu intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzību saskaņā ar ES acquis communautaire, Pasaules Tirdzniecības organizācijas 
(PTO) noteikumiem un ES divpusējiem nolīgumiem, tādējādi izskaužot viltošanu un 
pirātismu;

3. aicina Komisiju izmantot savas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka visi tirdzniecības partneri 
ievēro PTO nolīgumos un starptautiskajās tirdzniecības tiesībās iekļautos noteikumus, 
paredzot arī starptautiskajos nolīgumos ietverto strīdu izšķiršanas instrumentu 
izmantošanu;

4. aicina Komisiju izstrādāt saskaņotu rādītāju kopumu, lai novērtētu starptautisko 
tirdzniecību ar kultūras precēm un noteiktu tās apjomu;

5. aicina Komisiju iesniegt ticamus rādītājus un salīdzināmus datus, lai novērtētu situāciju 
starptautiskās tirdzniecības un kultūras jomā;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis, pārraugot tirdzniecības nolīgumus, lielākā mērā ņemt 
vērā Eiropas Savienības BTN ietvertās klauzulas un citus tirdzniecības instrumentus, kas 
reglamentē kultūras preču tirdzniecību;

7. šajā ziņā uzsver, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta un jāveicina jaunattīstības valstu 
piekļuve ES kultūras preču un pakalpojumu tirgum, īpašu uzmanību pievēršot tam, ka 
šāda piekļuve jaunattīstības valstu kultūras nozarē radītu darbavietas un uzlabotu 
tehnoloģijas attīstību.
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