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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat Europese scheppende kunstenaars, artiesten en cultuurindustrieën een 
bepalende rol spelen in de totstandkoming van een Europese culturele identiteit en het 
delen van waarden, en in de voortgaande ontwikkeling van het Europees burgerschap, dat
de nationale staat ontstijgt maar tegelijkertijd de culturele verscheidenheid belichaamt die 
bestaat op Europees, nationaal, regionaal en linguïstisch niveau,

B. overwegende dat Europese scheppende kunstenaars, artiesten en cultuurindustrieën ook
een wezenlijke bijdrage leveren aan het economisch inkomen, de welvaart en de 
werkgelegenheid binnen de EU,

C. overwegende dat de Europese cultuurindustrieën zich alle in dezelfde situatie bevinden,

D. overwegende dat de internationale handel in culturele goederen en diensten binnen de EU 
niet goed in evenwicht is,

E. overwegende dat de linguïstische en culturele diversiteit, als waarde op zich, een uitdaging 
vormt bij het tot stand brengen van een echt Europese gemeenschappelijke aanpak voor de 
problemen waar cultuurindustrieën als gevolg van de globalisering mee te maken hebben,

F. overwegende dat, op het gebied van internationale handel en cultuur, de gegevens 
onderling verschillen en dat er een aanzienlijk tekort is aan betrouwbare cijfers,

G. overwegende dat nieuwe technologieën dienen te worden beschouwd als een originele bron 
van zakelijke kansen in cultuurindustrieën waar een directe wereldwijde invloed van 
uitgaat,

H. overwegende dat nieuwe mediatechnologieën, met inbegrip van open-source internetportalen en 
-diensten en de ontwikkeling hiervan, een toenemende hoeveelheid inhoud vereisen om ze te vullen,

I. overwegende dat deze ontwikkelingen gepaard gaan met geheel nieuwe risico’s waaraan 
de EU en haar lidstaten aandacht moeten besteden, zoals inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten, piraterij en ongeoorloofde digitalisering,

J. overwegende dat vervalsing en piraterij van culturele goederen leiden tot banenverlies 
binnen de EU en aantasting van het concurrentievermogen van de cultuurindustrieën en de 
kwaliteit van de producten,

K. overwegende dat de Commissie een volledig mandaat is verleend om de 
intellectuele-eigendomsrechten van de Europese industrieën te beschermen op alle 
internationale fora, en ook ten opzichte van bepaalde handelspartners die op dit gebied een 
zeer slechte staat van dienst hebben,

L. overwegende dat cultuur nadrukkelijk is opgenomen in de vrijhandelsovereenkomsten en 
de andere handelsinstrumenten van de EU,
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1. verzoekt de Commissie en de Raad met klem om erop toe te zien dat de regelgeving inzake 
commerciële betrekkingen op zowel het bilaterale als het multilaterale niveau transparant, 
eerlijk en open is en gericht op het verschaffen van markttoegang; verlangt daarnaast dat 
deze regelgeving helpt om obstakels uit de weg te ruimen en Europese cultuurindustrieën 
in staat stelt zich volledig te ontplooien, met name in de audiovisuele sector, de 
muzieksector en de uitgeverijsector;

2. verzoekt de Commissie om gepaste maatregelen te nemen om de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren krachtens het acquis communautaire, de 
regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en bilaterale handelsovereenkomsten van 
de EU, om zo vervalsing en piraterij uit te bannen;

3. verzoekt de Commissie om haar bevoegdheden aan te wenden om erop toe te zien dat alle 
handelspartners de verplichtingen ten uitvoer leggen die voortvloeien uit de 
overeenkomsten in het kader van de WHO en het internationaal handelsrecht, met inbegrip 
van de mogelijke activering van instrumenten voor geschillenbeslechting waarin de 
internationale overeenkomsten voorzien;

4. verzoekt de Commissie om een coherente set indicatoren te ontwikkelen voor de meting en 
beoordeling van de internationale handel in culturele goederen;

5. verzoekt de Commissie om betrouwbare cijfers en vergelijkbare gegevens te overleggen
zodat de stand van zaken op het gebied van internationale handel en cultuur kan worden 
beoordeeld;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om bij de follow-up van deze 
handelsovereenkomsten in steeds sterkere mate rekening te houden met de clausules van 
de vrijhandelsovereenkomsten en andere handelsinstrumenten van de EU die de handel in 
culturele producten betreffen;

7. benadrukt in dit opzicht dat de Europese Unie de toegang van ontwikkelingslanden tot 
haar culturele goederen- en dienstenmarkt dient te steunen en te vergemakkelijken, en 
daarbij in het bijzonder aandacht dient te besteden aan het positieve effect dat dit kan 
hebben op de werkgelegenheid en de technologische ontwikkeling in de cultuurindustrieën 
van deze landen.
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