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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât creatorii, artiştii şi industriile culturale din Europa au un rol determinant în 
crearea unei identităţi culturale europene, schimbul de valori şi dezvoltarea continuă a 
cetăţeniei europene care transcende statul naţional şi recunoaşte diversitatea culturală la 
scară europeană, naţională, regională şi lingvistică;

B. întrucât, pe de altă parte, creatorii, artiştii şi industriile culturale din Europa au, de 
asemenea, un real impact asupra veniturilor economice, surselor bunăstării şi creării de 
locuri de muncă în UE;

C. întrucât industriile culturale europene operează în condiţii comune;

D. întrucât, în UE, comerţul internaţional cu bunuri şi servicii culturale nu este bine 
echilibrat;

E. întrucât diversitatea lingvistică şi culturală, pe lângă faptul că reprezintă o valoare în sine, 
este şi o provocare în sensul găsirii unei abordări comune cu adevărat europene în raport 
cu provocările pe care globalizarea le comportă pentru industriile culturale;

F. întrucât, în domeniul comerţului internaţional şi al culturii, datele sunt variabile şi se 
înregistrează o lipsă acută de cifre fiabile;

G. întrucât noile tehnologii trebuie considerate o sursă de oportunităţi comerciale pentru 
industriile culturale care au un impact direct la nivel mondial;

H. întrucât noile tehnologii media, printre care portalurile şi serviciile de internet cu sursă 
deschisă (open source), precum şi dezvoltarea lor necesită o cantitate sporită de conţinut;

I. întrucât aceste dezvoltări creează ameninţări fără precedent care merită atenţia UE şi a 
statelor sale membre în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, 
pirateria şi digitalizarea neautorizată;

J. întrucât contrafacerea şi pirateria produselor culturale duc la pierderea locurilor de muncă 
în UE, subminează competitivitatea industriilor culturale şi calitatea produselor;

K. întrucât Comisiei i s-a conferit competenţa în ultimă instanţă de a proteja drepturile de 
proprietate intelectuală ale industriilor europene în toate forurile internaţionale, precum şi 
în raport cu parteneri comerciali care prezintă deficienţe notabile în acest domeniu; 

L. întrucât cultura este în mod specific inclusă în acordurile de liber schimb (ALS) ale UE şi 
în alte instrumente comerciale, 

1. îndeamnă Comisia şi Consiliul să garanteze că normele care reglementează relaţiile 
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comerciale atât la nivel bilateral, cât şi la nivel multilateral, sunt transparente, echitabile, 
deschise şi orientate către accesul la piaţă; reiterează, de asemenea, că aceste norme 
trebuie să contribuie la eliminarea obstacolelor şi să permită industriilor culturale 
europene să îşi dezvolte întregul potenţial, în special în sectorul audiovizual, muzical şi 
editorial;

2. invită Comisia să ia măsurile adecvate pentru consolidarea protecţiei drepturilor de 
proprietate intelectuală în conformitate cu acquis-ul comunitar al Uniunii, normele 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi acordurile bilaterale ale UE, în scopul 
eradicării contrafacerii şi pirateriei;

3. invită Comisia să facă uz de prerogativele sale pentru a garanta că toţi partenerii 
comerciali îşi respectă obligaţiile care derivă din acordurile încheiate în cadrul OMC şi al 
legislaţiei comerciale internaţionale, inclusiv eventuale activare a instrumentelor de 
soluţionare a conflictelor, prevăzute de acordurile internaţionale;

4. invită Comisia să dezvolte o serie coerentă de indicatori pentru măsurarea şi evaluarea 
comerţului internaţional cu produse culturale;

5. invită Comisia să prezinte cifre fiabile şi date comparabile pentru evaluarea situaţiei în 
domeniul comerţului internaţional şi al culturii;

6. invită Comisia şi statele membre să ţină din ce în ce mai mult seama, în realizarea 
urmăririi acestor acorduri comerciale, de clauzele acordurilor de liber schimb şi de alte 
instrumente comerciale ale Uniunii în materie de comerţ cu produse culturale; 

7.  subliniază, în acest sens, că Uniunea Europeană ar trebui să sprijine şi să faciliteze 
accesul ţărilor în curs de dezvoltare la piaţa sa de produse şi servicii culturale, acordând o 
atenţie deosebită impactului pozitiv pe care acesta îl poate avea asupra creării locurilor de 
muncă şi asupra dezvoltării tehnologice a industriilor culturale aferente acestora.
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