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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że europejscy twórcy, artyści oraz przemysł związany z kulturą 
odgrywają decydującą rolę w tworzeniu europejskiej tożsamości kulturowej, wspólnych 
wartości oraz stałego rozwoju obywatelstwa europejskiego, które wykraczają zarówno 
poza stadium państwa narodowego, jak i uwzględniają różnorodność kulturową na 
szczeblu europejskim, narodowym, regionalnym i językowym,

B. mając na uwadze, że europejscy twórcy, artyści oraz przemysł związany z kulturą mają 
także realny wpływ na dochód, źródła dobrobytu oraz tworzenie miejsc pracy w UE,

C. mając na uwadze, że przemysł związany z kulturą wszędzie w Europie znajduje się w 
podobnej sytuacji,

D. mając na uwadze, że międzynarodowy handel dobrami kultury i usługami związanymi z 
kulturą nie jest zrównoważony w UE,

E. mając na uwadze, że język i różnorodność kulturowa, będąc same w sobie wartością, 
stanowią wyzwanie w poszukiwaniu prawdziwie europejskiego wspólnego podejścia do 
wyzwań globalizacji, w obliczu których stoi przemysł związany z kulturą,

F. mając na uwadze, że dane w zakresie handlu międzynarodowego i kultury są zmienne 
oraz że występują dotkliwe braki wiarygodnych danych liczbowych,

G. mając na uwadze, że nowe technologie należy rozumieć jako pierwotne źródło 
możliwości biznesowych w przemyśle związanym z kulturą, wywierające bezpośredni 
wpływ na skalę globalną,

H. mając na uwadze, że nowe technologie medialne, w tym portale i usługi internetowe 
oparte o wolny dostęp do kodu źródłowego i ich rozwój, wymagają coraz większej ilości 
treści do ich zapełnienia,

I. mając na uwadze, że ta tendencja stanowi bezprecedensowe zagrożenie, które wymaga 
uwagi ze strony UE i jej państw członkowskich w odniesieniu do naruszeń praw 
własności intelektualnej, piractwa i niedozwolonej digitalizacji,

J. mając na uwadze, że podrabianie i piractwo produktów kultury prowadzi do utraty miejsc 
pracy w UE oraz osłabienia konkurencyjności przemysłu związanego z kulturą i jakości 
produktów,

K. mając na uwadze, że Komisji nadane zostały szerokie uprawnienia mające na celu 
ochronę praw własności intelektualnej przemysłu europejskiego na wszystkich 
międzynarodowych forach, a także wobec szeregu partnerów handlowych mających w tej 
dziedzinie dość słabe wyniki, 

L. mając na uwadze, że kultura została specjalnie włączona do unijnych umów o wolnym 
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handlu i innych instrumentów handlowych, 

1. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia, że przepisy regulujące stosunki handlowe na 
szczeblu dwustronnym, jak i wielostronnym, są przejrzyste, sprawiedliwe, otwarte i 
nastawione na dostęp do rynku; ponadto nalega, by owe przepisy przyczyniały się do 
wyeliminowania przeszkód i umożliwienia europejskiemu przemysłowi związanemu z 
kulturą rozwoju całego jego potencjału, szczególnie w sektorze audiowizualnym, 
muzycznym i wydawniczym;

2. wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich działań na rzecz wzmocnienia ochrony praw 
własności intelektualnej zgodnie z acquis communautaire Unii, przepisami Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) oraz porozumieniami dwustronnymi UE w celu likwidacji 
podrabiania i piractwa;

3. wzywa Komisję do wykorzystania swych uprawnień w celu zapewnienia, że wszyscy 
partnerzy handlowi wprowadzają w życie zobowiązania wynikające z umów zawartych w 
ramach WTO i międzynarodowego prawa handlowego, w tym ewentualnego 
uruchomienia przewidzianych w umowach międzynarodowych instrumentów 
rozstrzygania sporów;

4. wzywa Komisję do opracowania spójnego zbioru wskaźników celem pomiaru i oceny 
międzynarodowego handlu produktami kultury;

5. wzywa Komisję do przedstawienia wiarygodnych danych liczbowych i porównawczych 
w celu oceny sytuacji w zakresie handlu międzynarodowego i kultury;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do większego uwzględniania klauzul zawartych 
w unijnych umowach o wolnym handlu i innych instrumentach handlowych związanych 
z handlem produktami kultury przy realizacji owych umów handlowych; 

7.  w związku z tym podkreśla, że Unia Europejska powinna wspierać i ułatwiać dostęp do 
swego rynku dóbr i usług kultury w odniesieniu do krajów rozwijających się, zwracając 
szczególną uwagę na pozytywny wpływ, jaki mogłoby to mieć na tworzenie miejsc pracy 
i rozwój technologiczny w ich przemyśle związanym z kulturą.
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