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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europeiska upphovsmän, artister och kulturindustrier spelar en avgörande roll vid 
skapandet av en europeisk kulturidentitet, gemensamma värden och vid en fortlöpande 
utveckling av ett europeiskt medborgarskap som både går utöver nationalstaten och som 
erkänner kulturella skillnader på både nationell, regional och språklig nivå.

B. Europeiska upphovsmän, artister och kulturindustrier har även en verklig effekt på 
inkomster, välstånd och arbetstillfällen i EU.

C. De europeiska kulturindustrierna befinner sig i samma situation.

D. Den internationella handeln med kulturvaror och kulturtjänster i EU befinner sig inte 
i jämvikt.

E. Även om språk- och kulturskillnader är värden i sig, gör de det svårt att hitta en riktig 
gemensam europeisk metod för att hantera globaliseringens påverkan på 
kulturindustrierna.

F. Inom internationell handel och kultur varierar uppgifterna och det finns en stor brist på 
pålitliga siffror.

G. Nya tekniker anses vara en ursprungskälla till affärstillfällen i kulturindustrier som har en 
direkt global effekt.

H. Nya medietekniker som bland annat omfattar Internetportaler och Internettjänster 
baserade på öppna programvaror och deras utveckling kräver ett allt större innehåll.

I. Denna utveckling utgör ett större hot än någonsin. Hoten förtjänar att EU och dess 
medlemsstater uppmärksammar överträdelser av immateriella rättigheter, piratkopiering 
och olaglig digitalisering.

J. Förfalskningar och piratkopiering av kulturprodukter leder till förlorade arbetstillfällen 
i EU och de urholkar konkurrenskraften hos kulturindustrierna och produktkvaliteten.

K Kommissionen har getts det slutliga ansvaret för att skydda europeiska industriers 
immateriella rättigheter i samtliga internationella fora och framför en del handelspartner 
med mycket dåliga resultat på detta område.

L. Kultur ingår specifikt i EU:s frihandelsavtal och andra handelsinstrument.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att garantera att bestämmelserna 
för handelsförbindelser både på bilateral och multilateral nivå är översiktliga, rättvisa, 
öppna och inriktade på marknadstillträde. Parlamentet insisterar vidare på att dessa 
bestämmelser måste hjälpa till att få bort hinder och att göra det möjligt för de europeiska 
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kulturindustrierna att utveckla sin potential, i synnerhet inom sektorn för audiovisuella 
medier, musiksektorn och förlagssektorn.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta lämpliga åtgärder för att stärka 
skyddet för immateriella rättigheter i enlighet med EU:s regelverk, 
Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser och EU:s bilaterala avtal i syfte att 
få slut på förfalskning och piratkopiering.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sina befogenheter för att 
säkerställa att alla handelspartner uppfyller skyldigheterna i avtalen inom ramen för 
WTO och internationell handelslagstiftning, inklusive en eventuell aktivering av de 
instrument för att lösa tvister som finns i de internationella avtalen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en sammanhängande 
uppsättning indikatorer för att mäta och utvärdera internationell handel med 
kulturprodukter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera pålitliga siffror och 
jämförbara uppgifter för att utvärdera situationen för internationell handel och kultur.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i större omfattning 
beakta klausulerna i EU:s frihandelsavtal och andra instrument som reglerar handel med 
kulturprodukter när dessa handelsavtal utvecklas vidare.

7. Europaparlamentet poängterar i detta avseende att Europeiska unionen bör stödja och 
underlätta utvecklingsländernas tillträde till EU:s marknader för kulturprodukter och 
kulturtjänster, och att därvid i synnerhet ta hänsyn till den positiva effekt detta kan 
komma att få på sysselsättning och teknisk utveckling i de ländernas kulturindustrier.
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