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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

A. Considerando que os criadores, os artistas e indústrias culturais da Europa têm um papel 
decisivo na criação de uma identidade cultural europeia, na partilha de valores e no 
desenvolvimento permanente da cidadania europeia, o que não só transcende o 
Estado-nação, mas também reconhece a diversidade cultural à escala europeia, nacional, 
regional e linguística,

B. Considerando que, por outro lado, os criadores, os artistas e as indústrias culturais têm 
igualmente um impacto real nos rendimento económicos, nas fontes de riqueza e na 
criação de emprego na UE, 

C. Considerando que as indústrias culturais europeias se encontram em situação idêntica,

D. Considerando que, na UE, o comércio internacional dos produtos e serviços culturais não 
está bem equilibrado,

E. Considerando que a língua e a diversidade cultural, enquanto valores em si, constituem 
um desafio para encontrar uma verdadeira abordagem comum europeia relativamente aos 
desafios de globalização que as indústrias culturais enfrentam,

F. Considerando que, no domínio do comércio internacional e da cultura, os dados variam e 
é significativa a ausência de números fiáveis,

G. Considerando que as novas tecnologias devem ser entendidas como uma fonte original de 
oportunidade de negócios em indústrias culturais com um impacto global directo,

H. Considerando que as novas tecnologias da informação e comunicação, nomeadamente os 
portais e serviços Internet de fonte aberta, bem como o respectivo desenvolvimento, 
implicam cada vez mais conteúdos,

I. Considerando que estes desenvolvimentos representam ameaças inauditas que merecem a 
atenção da UE e dos seus Estados-Membros, nomeadamente no que toca à violação dos 
direitos de propriedade intelectual, à pirataria e à digitalização não autorizada,

J. Considerando que a contrafacção e a pirataria dos produtos culturais geram perdas de 
emprego na UE, comprometem a competitividade das indústrias culturais e a qualidade 
dos produtos,

K. Considerando que a Comissão foi encarregada de proteger os direitos de propriedade 
intelectual das indústrias europeias em todos os fóruns internacionais e perante alguns 
parceiros comerciais com um historial muito deficiente neste domínio, 

L. Considerando que a cultura é parte integrante dos acordos de comércio livre da UE 
(ACL), bem como de outros instrumentos comerciais, 
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1. Solicita à Comissão e ao Conselho que assegurem que as regras que governam as 
relações comerciais aos níveis bilateral e multilateral são transparentes, justas, abertas e 
orientadas para o mercado; insiste ainda que estas regras devem contribuir para eliminar 
obstáculos e permitir às indústrias culturais europeias o desenvolvimento de todo o seu 
potencial, particularmente nos sectores audiovisual, musical e da edição;

2. Convida a Comissão a adoptar as medidas apropriadas para reforçar a protecção dos 
direitos de propriedade intelectual, em consonância com o acervo comunitário da União, 
as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e os acordos bilaterais da UE, a 
fim de erradicar a contrafacção e a pirataria;

3. Convida a Comissão a utilizar os seus poderes, a fim de garantir que todos os parceiros 
comerciais reforçam as obrigações decorrentes dos acordos no âmbito da OMC e do 
Direito comercial, incluindo a activação eventual de instrumentos de resolução de litígios 
previstos por acordos internacionais;

4. Convida a Comissão a desenvolver um conjunto de indicadores coerente, tendo em vista 
medir e avaliar o comércio internacional de produtos culturais; 

5. Convida a Comissão a apresentar números fiáveis e dados comparáveis para avaliar a 
situação no domínio do comércio internacional e da cultura;

6. Convida a Comissão e os Estados-Membros a, no processo de acompanhamento dos 
acordos comerciais, terem cada vez mais em conta as cláusulas dos ACL da União e de 
outros instrumentos comerciais que tratam do comércio de produtos culturais;

7. Sublinha, a este respeito, que a União Europeia deve apoiar e facilitar o acesso ao 
mercado comunitário de produtos e serviços culturais aos países em desenvolvimento,
prestando uma atenção particular ao impacto positivo que tal pode ter na criação de 
emprego e no desenvolvimento tecnológico das suas indústrias culturais.
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