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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je vloga evropskih ustvarjalcev, umetnikov in kulturne industrije odločilna za 
oblikovanje evropske kulturne identitete, deljenje skupnih vrednot in stalen razvoj 
evropskega državljanstva, ki presega meje nacionalnih držav ter priznava kulturno 
raznolikost na evropski, nacionalni, regionalni in jezikovni ravni,

B. ker evropski ustvarjalci, umetniki in kulturna industrija po drugi strani tudi dejansko 
vplivajo na gospodarske prihodke, vire bogastva in ustvarjanje delovnih mest v EU,

C.  ker deluje evropska kulturna industrija v posameznih državah v enakih razmerah,

D. ker mednarodna trgovina kulturnih dobrin in storitev znotraj EU ni dobro uravnotežena,

E. ker sta jezikovna in kulturna raznolikost sami po sebi vrednoti, pa vendar izziv za iskanje 
resničnega evropskega skupnega pristopa k izzivom globalizacije, pred katerimi je 
kulturna industrija,

F. ker se podatki s področja mednarodne trgovine in kulture spreminjajo ter so precej 
nezanesljivi,

G. ker je nove tehnologije treba obravnavati kot izvirni vir poslovnih priložnosti v kulturni 
industriji z neposrednim svetovnim vplivom,

H. ker je treba nove medijske tehnologije, vključno s spletnimi portali in storitvami z odprto 
kodo, ter njihovim razvojem, polniti z vedno več vsebine,

I. ker tak razvoj dogodkov pomeni grožnjo brez primere, zato morajo EU in države članice 
namenjati pozornost kršitvam pravic intelektualne lastnine, piratstvu in nepooblaščeni 
digitalizaciji,

J. ker ponarejanje in piratstvo kulturnih izdelkov povzročata izgubo delovnih mest v EU, 
spodkopavata konkurenčnost kulturne industrije in kakovost izdelkov,

K. ker je bilo Komisiji podeljeno končno pooblastilo, da ščiti intelektualno lastnino na vseh 
mednarodnih forumih, pa tudi pri stikih z nekaterimi trgovskimi partnerji, ki imajo glede 
tega zelo slab sloves, 

L. ker je kultura posebej vključena v sporazume EU o svobodni trgovini in druge trgovinske 
instrumente, 

1. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bodo pravila o trgovinskih odnosih na 
dvostranski in večstranski ravni pregledna, pravična, odprta in naklonjena dostopnosti 
trgov; dalje vztraja, da morajo ta pravila pomagati odstraniti ovire in omogočiti evropski 
kulturni industriji razvijanje njenega potenciala, zlasti v avdiovizualni, glasbeni in 
založniški panogi;
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2. poziva Komisijo, naj sprejme primerne ukrepe za večje varstvo pravic intelektualne 
lastnine v skladu s pravnim redom Unije, pravili Svetovne trgovinske organizacije (STO) 
in dvostranskimi sporazumi EU, da bi izkoreninila ponarejanje in piratstvo;

3. poziva Komisijo, naj uporabi svoja pooblastila in zagotovi, da bodo vsi trgovinski 
partnerji izpolnjevali obveznosti sporazumov v okviru STO ter mednarodnega 
trgovinskega prava, vključno z morebitno uporabo instrumentov za reševanje sporov, ki 
so v njih predvideni;

4. poziva Komisijo, naj razvije skladen niz kazalnikov za merjenje in ocenjevanje 
mednarodne trgovine s kulturnimi izdelki;

5. poziva Komisijo, naj predstavi zanesljive in primerljive podatke za ocenjevanje sedanjih 
razmer na področju mednarodne trgovine in kulture;

6. poziva Komisijo in države članice, naj pri nadaljnji obravnavi teh trgovinskih 
sporazumov vedno bolj upoštevajo določbe sporazuma Unije o prosti trgovini in druge 
trgovinske instrumente, ki so povezani s trgovino s kulturnimi izdelki; 

7. v zvezi s tem poudarja, da bi Evropska unija morala podpirati in poenostaviti dostop do 
svojega trga kulturnih izdelkov in storitev za države v razvoju ter biti zlasti pozorna na 
pozitiven vpliv, ki bi ga to lahko imelo na ustvarjanje delovnih mest in tehnološki razvoj 
njihove kulturne industrije.
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