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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže európski tvorcovia, umelci a odvetvia kultúrneho priemyslu zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu pri vytváraní európskej kultúrnej identity, šírení hodnôt a neustálom 
rozvoji európskeho občianstva, ktoré presahuje hranice národných štátov a zároveň 
uznáva kultúrnu rozmanitosť na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a jazykovej úrovni,

B. keďže európski tvorcovia, umelci a odvetvia kultúrneho priemyslu majú aj reálny vplyv 
na hospodárske príjmy, zdroje blahobytu a tvorbu pracovných miest v EÚ,

C. keďže európske odvetvia kultúrneho priemyslu sa v súčasnosti nachádzajú v rovnakej 
situácii,

D. keďže medzinárodný obchod s tovarom a službami kultúrneho charakteru nie je v rámci 
EÚ dostatočne vyvážený,

E. keďže jazyková a kultúrna rozmanitosť, ktoré sú samé o sebe hodnotami, sú výzvou na 
nájdenie skutočne spoločného európskeho prístupu k otázkam globalizácie, pred ktorými 
odvetvia kultúrneho priemyslu stoja,

F. keďže údaje z oblasti medzinárodného obchodu a kultúry sú rozličné a prejavuje sa tu 
vážny nedostatok spoľahlivých údajov,

G. keďže nové technológie treba chápať ako osobitý zdroj obchodných príležitostí v 
odvetviach kultúrneho priemyslu s priamym celosvetovým vplyvom,

H. keďže nové mediálne technológie vrátane internetových portálov a služieb s otvoreným 
zdrojovým kódom a ich vývoj je potrebné napĺňať čoraz rozsiahlejším obsahom,

I. keďže takýto vývoj predstavuje z hľadiska porušovania práv duševného vlastníctva, 
pirátstva a nepovolenej digitalizácie mimoriadnu hrozbu, ktorá si zasluhuje pozornosť EÚ 
a jej členských štátov,

J. keďže falšovanie a pirátstvo tovaru kultúrneho charakteru vedie k stratám pracovných 
miest v EÚ, oslabuje konkurencieschopnosť odvetví kultúrneho priemyslu a kvalitu jeho 
produktov,

K. keďže Komisii bola udelená rozhodujúca právomoc chrániť práva duševného vlastníctva 
v európskych odvetviach kultúrneho priemyslu na všetkých medzinárodných fórach, ako 
aj voči niektorým obchodným partnerom, ktorí majú v tejto oblasti nedostatky,

L. keďže kultúra je osobitne zahrnutá do dohôd EÚ o voľnom obchode a do ďalších 
obchodných nástrojov,

1. nalieha na Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že pravidlá o obchodných vzťahoch na 
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bilaterálnej a multilaterálnej úrovni budú transparentné, spravodlivé, otvorené a budú sa 
orientovať na prístup na trh; ďalej trvá na tom, že tieto pravidlá musia byť vytvorené tak, 
aby pomohli odstraňovať prekážky a umožnili európskym odvetviam kultúrneho 
priemyslu rozvinúť všetok svoj potenciál, najmä v audiovizuálnej, hudobnej a 
vydavateľskej oblasti;

2. vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabrániť falšovaniu a pirátstvu prijala náležité opatrenia 
na posilnenie ochrany práv duševného vlastníctva podľa acquis communautaire Únie, 
podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a bilaterálnych dohôd EÚ;

3. vyzýva Komisiu, aby využila svoju právomoc a zabezpečila, že všetci obchodní partneri 
budú dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z dohôd v rámci WTO a medzinárodného 
obchodného práva vrátane prípadného využitia nástrojov na urovnávanie sporov, ktoré 
stanovujú medzinárodné dohody;

4. vyzýva Komisiu, aby vytvorila ucelený súbor ukazovateľov na meranie a 
vyhodnocovanie medzinárodného obchodu s tovarom kultúrneho charakteru;

5. vyzýva Komisiu, aby predložila spoľahlivé a porovnateľné údaje, na základe ktorých by 
bolo možné vyhodnotiť súčasný stav v oblasti medzinárodného obchodu a kultúry;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri plnení dohôd EÚ o voľnom obchode v stúpajúcej 
miere zohľadňovali doložky týchto dohôd a ďalšie obchodné nástroje, ktoré sa zaoberajú 
obchodom s tovarom kultúrneho charakteru;

7. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Európska únia by mala podporovať a uľahčovať prístup 
rozvojových krajín na jej trh s tovarom a službami kultúrneho charakteru, pričom by mala 
osobitnú pozornosť venovať pozitívnemu vplyvu, ktorý to môže týmto krajinám priniesť 
pre tvorbu pracovných miest a technologický rozvoj v odvetviach kultúrneho priemyslu.
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