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50.
consideră că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider în crearea unor opțiuni politice
care să ducă la schimbări comportamentale radicale ale modelelor de consum și producție;
51.
subliniază importanța sprijinirii consumatorilor în vederea adoptării unui comportament mai
responsabil care — dincolo de cadrul juridic național — ar putea avea o influență pozitivă în ceea ce
privește amploarea și seriozitatea angajamentelor în domeniul mediului asumate de către actorii de pe piață;
52.
consideră că informarea adecvată a cetățenilor trebuie considerată o prioritate; susține cu tărie
dezvoltarea unui sistem de etichetare clar și cuprinzător, având în vedere că ar aduce o contribuție
importantă, ajutând consumatorul să „ia decizia corectă”;
53.
solicită cu insistență realizarea unei evaluări a rezultatelor celui de-al șaselea PAM, înaintea finalizării
propunerii pentru cel de-Al șaptelea PAM;
54.
consideră că evaluarea celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu ar trebui să fie
realizată de către un organism extern, independent de Comisie;
*
*

*

55.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și
guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Industrii culturale în Europa
P6_TA(2008)0123
Rezoluția Parlamentului European din 10 aprilie 2008 privind industriile culturale din Europa
(2007/2153(INI))
(2009/C 247 E/06)
Parlamentul European,

— având în vedere articolul 151 din Tratatul CE,
— având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință si Cultură pentru
protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, din 2005 (Convenția UNESCO privind diver
sitatea culturală),
— având în vedere concluziile Consiliului din 13 și 14 noiembrie 2006, precum și a celui din 24 și 25 mai
2007, în special în ceea ce privește contribuția sectoarelor culturale și din domeniul creației la înde
plinirea obiectivelor de la Lisabona, precum și rezoluția Consiliului din 16 noiembrie 2007 privind o
agendă europeană pentru cultură,
— având în vedere Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007
de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege
și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a
programelor de televiziune (1),
— având în vedere Decizia Consiliului 2006/515/CE din 18 mai 2006 privind încheierea Convenției pentru
protecția și promovarea diversității expresiilor culturale (2),
— având în vedere Comunicarea Comisiei privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de
globalizare (COM(2007)0242), precum și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește
această comunicare (SEC(2007)0570),
(1) JO L 332, 18.12.2007, p. 27.
(2) JO L 201, 25.7.2006, p. 15.
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— având în vedere rezoluția sa din 4 septembrie 2003 privind industriile culturale (1),
— având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2004 privind un cadru comunitar pentru societățile de
gestiune colectivă în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe (2),
— având în vedere recomandarea 2005/737/CE a Comisieidin 18 octombrie 2005 privind gestiunea
colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în serviciile legale de muzică
online (3),
— având în vedere rezoluția sa din 7 iunie 2007 privind statutul social al artiștilor (4),
— având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,
— având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru industrie,
cercetare și energie și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0063/2008),
A. întrucât cultura reprezintă atât un bun public și un scop în sine pentru dezvoltarea individului și a
societății, funcționând ca un instrument care contribuie la creșterea economică, la ocuparea forței de
muncă și la coeziunea socială, precum și la dezvoltarea regională și locală, așa cum demonstrează
studiile științifice recente, în special studiul privind economia culturii în Europa, realizat de KEA
European Affairs pentru Comisia Europeană;
B. întrucât industriile culturale nu ar putea nici să existe, nici să contribuie la îmbogățirea valorii culturale
și economice europene, în absența aportului permanent de noi conținuturi, în toate domeniile artistice,
din partea unor comunități înfloritoare de creatori, fie ei cineaști, compozitori, autori, artiști plastici sau
designeri;
C. întrucât industriile culturale sunt industrii care oferă operelor intelectuale o valoare economică adăugată,
generând în același timp noi valori pentru indivizi și societate; întrucât aceste industrii culturale includ
industriile tradiționale, precum industriile cinematografiei, muzicii și publicisticii, mass-mediei și indus
triile din sectorul de creație precum modă și design, industriile din domeniul turismului, artelor și
informației;
D. întrucât, în conformitate cu definiția dată de Convenția UNESCO privind diversitatea culturală, indus
triile culturale includ toate sectoarele în care se combină creația, producția și comercializarea de bunuri
și servicii, iar trăsătura lor distinctă constă în conținutul lor intangibil și cu caracter cultural; întrucât
produsul industriilor culturale este în mod tipic protejat de drepturile de proprietate intelectuală;
E. întrucât sunt necesare totuși o mai mare recunoaștere, garantarea unui statut juridic aparte, precum și
un sprijin mai susținut pentru ansamblul industriilor culturale și din domeniul creației, inclusiv pentru
microîntreprinderi și IMM, precum și pentru artiștii individuali, pentru a ajuta aceste sectoare să-și
dezvolte pe deplin propriul potențial și, de asemenea, să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei
de la Lisabona;
F. întrucât industriile culturale produc și difuzează o gamă largă de produse culturale menite să informeze,
să educe și să contribuie la divertismentul cetățenilor, bazate din ce în ce mai mult pe noi tehnologii și
noi formate digitale și audiovizuale, și întrucât Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol de
promovare și reglementare în ceea ce privește aceste produse, garantând o remunerație corectă și
adecvată creatorilor de produse originale, prin intermediul unei protecții adecvate și eficiente a drep
turilor de autor și a drepturilor conexe, asigurând astfel viabilitatea industriilor culturale europene;
G. întrucât în cadrul societății de astăzi a informației și a tehnologiei digitale apar noi forme de producție,
distribuție și consum, care dau naștere la noi produse și servicii culturale care trebuie protejate împotriva
pirateriei, dar care, de asemenea, au nevoie în general de modele antreprenoriale și economice adecvate,
care să asigure accesibilitatea, deschiderea și diversitatea produselor cu un conținut cultural, păstrându-le
în același timp caracterul lor specific, în comparație cu produsele obișnuite comerciale și garantând o
remunerație echitabilă tuturor categoriilor de deținători de drepturi pentru utilizarea conținutului
cultural protejat de drepturile de autor;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

JO C 76 E, 25.3.2004, p. 459.
JO C 92 E, 16.4.2004, p.425.
JO C 301 E, 13.12.2007, p.64.
Texte adoptate, P6_TA(2007)0236.
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H. întrucât produsele și serviciile culturale prezintă particularități care le disting de alte produse și servicii,
iar acestea trebuie luate în considerare la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene;
I. întrucât protecția adecvată și eficientă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe reprezintă un mijloc
esențial pentru creatori de a obține, în cadrul exploatării comerciale a operelor lor, o remunerație
corespunzătoare eforturilor lor creatoare și întrucât această protecție este, prin urmare, indispensabilă
pentru supraviețuirea industriilor culturale;
J. întrucât industriile culturale și comunitatea creatorilor contribuie în mod esențial la promovarea diver
sității culturale, la asigurarea posibilității de a alege a consumatorului, la sporirea diversității antrepre
noriale, la democratizarea accesului la cultură, la consolidarea identității și integrării europene și la
promovarea dialogului intercultural;
K. întrucât industriile culturale contribuie într-o măsură semnificativă la dezvoltarea și coeziunea locală și
regională, deoarece reprezintă un pol de atracție pentru investiții în turism, creează noi categorii de
produse comerciale și de servicii „cu caracter local” și, prin crearea de noi locuri de muncă și de noi
posibilități de dezvoltare economică, contribuie la evitarea marginalizării sociale a regiunilor îndepărtate
sau defavorizate;
L. întrucât autorii se află, de asemenea, la baza activităților industriilor culturale și întrucât se cuvine, prin
urmare, să se creeze pentru aceștia un cadru economic, juridic și social care să poată asigura dezvoltarea
potențialului lor creator;
M. întrucât este necesar să se realizeze o legătură strânsă între cultură, educație și formare, în vederea
consolidării capacităților de creație și de producție din sectorul cultural;
N. întrucât experiența „capitalelor europene ale culturii” ilustrează în mod concret aportul sectorului
cultural la viața economică și socială a orașului și la bunăstarea locuitorilor săi;
O. întrucât ajutorul de stat și alte subvenții în beneficiul sectorului creației ar trebui văzute ca o investiție și
nu un lux și trebuie evaluate în egală măsură, în conformitate cu normele UE privind concurența,
Protocolul anexat la Tratatul de la Amsterdam privind sistemul de radiodifuziune publică din statele
membre, articolul 151 din Tratatul CE, precum și Convenția UNESCO privind diversitatea culturală;
P. întrucât ar trebui să se încurajeze investițiile private și publice, precum și mecenatul, în sectorul cultural;
Q. întrucât fenomenul de concentrare din sectorul industriilor culturale reprezintă un risc pentru diversitate
și pentru oferta de bunuri culturale pentru consumatori;
R. întrucât creativitatea este o condiție a dezvoltării inovării în Europa, iar întreprinderile tehnologice
europene ar avea de câștigat lucrând în simbioză cu creatorii în cadrul grupărilor de întreprinderi
(„clusters”);
S. întrucât este necesar să se acorde un sprijin mai mare întreprinderilor mici și microîntreprinderilor,
stimulării rețelelor acestora, precum și lucrătorilor din cadrul acestor întreprinderi, care contribuie
substanțial la crearea prosperității într-o economie și întrucât creatorii ar trebui să fie sprijiniți să-și
dezvolte pregătirea de antreprenori creatori și încurajați să se întrețină din creativitate;
T. întrucât fragmentarea sectorului creației în Europa, care nu se explică decât în parte prin motive de
ordin lingvistic sau de identitate națională, precum și absența unor industrii culturale care să aibă o
dimensiune cu adevărat europeană, poate reprezenta un obstacol în îndeplinirea rolului care îi revine
Europei în lume în domeniul cultural;
U. întrucât diversitatea culturală și libera circulație a ideilor se înscriu în originalitatea, pluralitatea de
identități și egalitatea între bărbați și femei;
V. întrucât egalitatea între bărbați și femei reprezintă una dintre valorile esențiale ale Uniunii Europene care
se transmite prin cultură și întrucât această transmitere a valorilor favorizează integrarea europeană;
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W. întrucât, în sectorul industriilor culturale, reprezentarea echilibrată a bărbaților și a femeilor este departe
de a reprezenta o realitate;
X. întrucât femeile ocupă posturi de răspundere în industria culturală, cel mai adesea în cadrul IMM-urilor
sau în cazul în care acestea își înființează propria afacere;
Y. întrucât, în sectorul cheie al industriei culturale (telecomunicații, internet, mass media, comerț electronic
și software), participarea femeilor se dovedește a fi extrem de scăzută la doar 30 % și doar 20 % dintre
noile întreprinderi din acest sector sunt înființate de femei,
1.
salută faptul că atât Consiliul cât și Comisia sunt gata să recunoască rolul central jucat de cultură și
creativitate ca factori importanți pentru promovarea cetățeniei europene, apropierea culturii de cetățenii
europeni și îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona, consolidându-și astfel importanța în
dezvoltarea proiectului european;
2.
subliniază faptul că, în contextul „economiei post-industriale” actuale, competitivitatea Uniunii va
trebui să fie consolidată, de asemenea, de domeniile culturii și creativității; în acest context, invită
Comisia și statele membre să elaboreze în mod prioritar politici axate nu doar pe inovare antreprenorială,
ci și pe inovarea de la nivelul acțiunilor culturale și al economiei creației;
3.
constată că industriile culturale sunt furnizori importanți de servicii cu valoare adăugată, care
reprezintă baza unei economii dinamice a cunoașterii și, prin urmare, trebuie să fie recunoscute ca o
contribuție importantă la competitivitate în Uniunea Europeană;
4.
consideră că industriile culturale, care constituie o importantă sursă de creare de locuri de muncă în
Uniunea Europeană, trebuie îndeosebi să exploateze talentul creator; îndeamnă statele membre să încurajeze
modalități noi și inovatoare de învățare de-a lungul vieții, care să contribuie la dezvoltarea talentului creator;
5.
invită Consiliul și Comisia să definească în mod clar în ce constă o viziune europeană a culturii, a
creativității și a inovării, precum și să elaboreze măsuri politice structurate în vederea promovării dezvoltării
efective a industriilor europene din domeniul creației, pe care să le integreze în cadrul unei veritabile strategii
europene în domeniul cultural; consideră că o prioritate majoră în acest sens este definirea identității
sectorului industriilor și întreprinderilor culturale;
6.
invită, prin urmare, Comisia să asigure colectarea datelor statistice sistematice în acest domeniu, pentru
ca Uniunea și statele membre să poată dispune de elemente statistice coerente și comparabile, necesare
pentru elaborarea unor politici adecvate, orientate spre promovarea sectorului cultural și creator;
7.
încurajează statele membre să includă formări pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în
programele naționale de învățământ gimnazial și superior, în special în domeniile consacrate studiilor
umaniste, artelor și culturii;
8.
solicită Comisiei și Înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate comună să integreze
mai bine și mai eficient dimensiunea culturală a Europei, în mod specific industriile culturale, precum și
creatorii, în relațiile externe ale Uniunii Europene, precum și în cadrul Politicii europene de vecinătate și în
marile foruri de dialog cu alte regiuni ale lumii;
9.
consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de posibilitățile oferite de o
mobilitate transfrontalieră și că, din acest motiv, trebuie abordate problemele legate de mandatul european
de arestare și definite norme concrete în acest domeniu, și își reafirmă, în această privință, cererile formulate
în rezoluția susmenționată privind statutul social al artiștilor;
10.
salută ideea promovării mobilității persoanelor, bunurilor și serviciilor din sectorul creației,
respectând normele și principiile prevăzute de Convenția UNESCO privind diversitatea culturală și invită
Comisia să prezinte Parlamentului o Carte verde pe această temă, care să reflecte specificitatea acestui sector
reprezentând o valoare atât culturală, cât și economică;
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11.
subliniază necesitatea elaborării unui model social și economic care să ofere o plasă de siguranță
adecvată întreprinzătorilor din domeniul creației, în special celor independenți, în domeniul culturii și al
economiei creației în care s-au înregistrat până în prezent procentaje ridicate de încadrare cu normă redusă
și condiții de muncă instabile;
12.
consideră că gestiunea bine organizată, colectivă, transfrontalieră a drepturilor de autor și a drep
turilor conexe și modelele economice care respectă drepturile tuturor deținătorilor de drepturi sunt esențiale
pentru a permite exploatarea la maximum a potențialului creativ, garantând în același timp remunerarea
echitabilă a tuturor categoriilor de deținători de drepturi;
13.
reamintește Comisiei de rezoluția menționată mai sus, din 13 martie 2007, și solicită o abordare
comunitară care să țină seama de particularitățile erei digitale, de conservarea diversității culturale europene,
de părțile implicate care joacă un rol modest și de repertoriile locale, pe baza principiului egalității de
tratament;
14.
solicită Comisiei să procedeze sistematic și cât mai rapid cu putință la aplicarea în întregime a
articolului 151 alineatul (4) din Tratatul CE, pentru ca sectorul cultural și cultura să fie luate în considerare
în toate celelalte politici comunitare, în special în cele privind piața internă, concurența, comerțul, între
prinderile și cercetarea și dezvoltarea, și să țină mai bine seama de specificitatea sectorului cultural la
punerea în aplicare a acestor politici, precum și în cadrul politicii externe la încheierea de tratate interna
ționale în conformitate cu Convenția UNESCO privind diversitatea culturală, adoptând un rol proactiv și
îmbunătățind cooperarea internațională;
15.
invită Comisia și statele membre să pună în aplicare Convenția UNESCO privind diversitatea culturală
și să țină seama pe deplin de principiile enunțate în aceasta, atât în politicile sale interne, cât și externe;
16.
invită Comisia să elaboreze o structură menită să consolideze coordonarea activităților și politicilor
care au un impact asupra sectorului cultural și al creației, precum și să creeze un grup de lucru pentru
cultură și economia creației, în vederea analizării mai amănunțite a contribuției directe a culturii și creati
vității asupra inovării, a creșterii economice și a dezvoltării sociale în Uniunea Europeană; precum și să
propună măsuri concrete în cooperare cu Parlamentul, în contextul politicilor comunitare;
17.
îndeamnă Comisia, în lumina evoluțiilor rapide ale tehnologiilor și piețelor, și pentru a garanta că
industriile culturale și creatorii profită de pe urma dezvoltării platformelor numerice, să reanalizeze din
punct de vedere cultural și economic chestiunea critică a proprietății intelectuale și să îi invite pe toți cei
implicați în acest domeniu, în special operatorii de telecomunicații și furnizorii de acces la internet, să
găsească împreună soluții echitabile pentru factorii interesați mai mari și mai mici, în vederea găsirii unui
echilibru între posibilitățile de acces la activități și informații culturale și proprietatea intelectuală, astfel încât
să se asigure remunerarea echitabilă, reală a tuturor categoriilor de deținători de drepturi, o alegere reală
pentru consumatori, precum și diversitatea culturală; atrage atenția în acest sens asupra faptului că incri
minarea consumatorilor care nu încearcă realizarea unui profit nu este soluția cea mai bună pentru a
combate pirateria digitală;
18.
invită Comisia să ia măsuri în vederea prevenirii, educării și sensibilizării consumatorilor, în special a
tinerilor din școli, cu privire la valoarea proprietății intelectuale și a creativității în general, precum și să
încurajeze consumatorii să respecte proprietatea intelectuală;
19.
solicită în mod special Comisiei să sprijine eforturile depuse în vederea introducerii de noi modele
antreprenoriale în era digitală, care să permită consumatorului să beneficieze de avantajele noilor tehnologii,
păstrându-se în același timp dreptul legitim la remunerarea creației artistice și culturale;
20.
invită Comisia să recunoască faptul că, odată cu apariția internetului, modalitățile clasice de utilizare a
produselor și serviciilor culturale s-au schimbat complet și că este esențial să se asigure accesul neîngrădit la
conținuturile culturale online, precum și la diversitatea de expresii culturale, dincolo de simpla logică
industrială și comercială, prin garantarea, în plus, a unei remunerații echitabile distribuite tuturor categoriilor
de deținători de drepturi;
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21.
consideră că o reformă a drepturilor de proprietate intelectuală este crucială pentru promovarea
creativității și încurajarea dezvoltării operelor culturale; recomandă „Paris Accord” drept cadru în vederea
stabilirii unui echilibru corect între interesele creatorilor și cele ale consumatorilor;
22.
solicită Comisiei și statelor membre să pună la dispoziție mijloacele necesare pentru a permite
asigurarea respectului și protecției proprietății intelectuale;
23.
solicită Comisiei și statelor membre să recunoască că internetul reprezintă o platformă vastă pentru
expresia culturală, accesul la cunoștințe și participarea democratică la procesul de creație europeană,
construind punți între generații cu ajutorul societății informaționale; invită astfel Comisia și statele
membre să evite adoptarea de măsuri care contravin drepturilor omului și libertăților civile, principiilor
proporționalității, eficacității și efectului de descurajare, precum întreruperea accesului la internet;
24.
îndeamnă Comisia ca, în cadrul luptei împotriva pirateriei, să responsabilizeze toți actorii implicați,
inclusiv consumatorii, și să elaboreze campanii de sensibilizare și de educare;
25.
consideră că finanțarea adecvată a industriilor culturale și din domeniul creației, precum și a comu
nităților creatoare este esențială, și solicită Consiliului, Comisiei și statelor membre să ia măsurile necesare,
recomandând forme mixte de finanțare și de garantare a siguranței financiare și promovând un cadru fiscal
și de reglementare favorabil industriilor culturale, precum și comunităților din domeniul creației, în special
aplicarea creditelor fiscale și a ratelor reduse de TVA pentru toate produsele culturale, inclusiv pentru operele
online;
26.
subliniază importanța pe care o au, pentru sectorul european al creației, infrastructurile gratuite în
domeniul informațiilor, cum ar fi WorldWideWeb, infrastructuri fondate pe modele de participare deschisă
și standarde deschise, și solicită Comisiei să prezinte o strategie privind infrastructuri de informații mai
deschise și interoperabile;
27.
consideră că este necesar ca Fondurile structurale, programele destinate IMM-urilor, precum și cel deal Șaptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013)
să acorde un loc special și finanțare suficientă dezvoltării industriilor culturale și din domeniul creației,
inclusiv IMM-urilor și întreprinderilor artistice individuale în domeniu, și își reiterează solicitarea adresată
Comisiei de a prezenta un studiu referitor la impactul finanțărilor din Fondurile structurale și al Șaptelea
program-cadru asupra sectorului cultural și educațional;
28.
reiterează importanța obiectivelor Băncii Europene de Investiții din cadrul Inițiativei pentru inovare
2010 (i2i) și solicită clasificarea lor în funcție de priorități; încurajează Comisia și statele membre să
exploreze noi modalități de a oferi asistență financiară pentru înființarea și dezvoltarea IMM-urilor în
sectoarele culturii și creației (de exemplu, prin intermediul celui de-al Șaptelea program-cadru); încurajează
utilizarea Fondurilor structurale pentru sprijinirea artelor tradiționale, a patrimoniului și a industriilor
culturale și inovatoare; invită Comisia să monitorizeze aceste activități și să sprijine difuzarea de bune
practici;
29.
solicită Comisiei să promoveze accesul la industriile culturale în ceea ce privește programele de
asistență tehnică pentru țările terțe, în special pentru China, India și America Latină;
30.
solicită Comisiei să încurajeze și să sprijine parteneriatele între sectorul industriilor culturale și
sectoarele tehnologiilor informației și ale comunicării, pentru a promova sinergia între creativitate și
inovare, în contextul strategiei de la Lisabona;
31.
solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program similar programului MEDIA, să
completeze procedurile pentru aplicarea inițiativei privind biblioteca digitală europeană, să stimuleze și să
sprijine industriile muzicii, teatrului și publicisticii, pentru a facilita distribuirea transnațională a operelor și,
în prealabil, să elaboreze, în cadrul programului „Cultura”, un mecanism care să permită industriilor culturale
non-audiovizuale să aibă acces la finanțări comunitare pentru acțiuni de promovare a cărții (printre altele,
prin intermediul standurilor comune la târgurile de carte) și, de asemenea, să promoveze muzica și formarea
profesională;
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32.
invită Comisia și statele membre să mărească cuantumul ajutoarelor pentru traduceri, având în vedere
că bugetele alocate programelor culturale europene nu pot îndeplini obiectivele ambițioase urmărite;
33.
consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale și din domeniul creației, prin
îmbunătățirea sistemelor de calificare, învățare și formare, în special prin încercarea de a-i forma pe cei care
studiază disciplinele culturale și artistice la orice nivel, în așa fel încât să fie pregătiți pentru viața profe
sională, precum și prin stimularea unei mai bune sinergii între întreprinderile din sector și școli și prin
încurajarea colaborării mai strânse dintre școlile și instituțiile statelor membre care sunt deja active în acest
domeniu; consideră că este necesar, de asemenea, să se înregistreze mai multe progrese cu privire la
recunoașterea reciprocă a diplomelor de studii în domeniul artelor;
34.
subliniază natura specifică a anumitor ocupații și cunoștințe din sectoarele culturale, ale creației și
artizanale, în care trebuie asigurată continuitatea prin mecanisme adecvate de transfer al cunoașterii;
35.
invită Comisia și statele membre să ia măsurile adecvate pentru punerea în valoare a cunoștințelor
tradiționale, în vederea încurajării mobilității și a facilitării accesului la locurile de muncă din UE al
profesioniștilor sectoarelor vizate;
36.
invită statele membre să acorde o atenție deosebită nivelurilor salariale ale femeilor în industriile
culturale, pentru a se asigura că sistemele de remunerare nu duc la discriminări salariale bazate pe sex;
37.
subliniază rolul important pe care îl joacă industriile culturale în lupta împotriva stereotipurilor legate
de sex, promovarea egalității între bărbați și femei și schimbarea mentalităților; invită statele membre să
încurajeze industriile culturale să transmită aceste idei prin intermediul inițiativelor lor;
38.
invită statele membre și autoritățile lor locale să asigure o mai bună comunicare între industriile de
creație și organismele financiare prin dezvoltarea serviciilor de consultanță în materie de gestiune a între
prinderii, consiliere financiară, informare și formare pentru întreprinderile mici, antreprenorii și lucrătorii din
sectorul cultural și al creației;
39.
acordă o mare importanță prevederilor Directivei 2007/65/CE și invită statele membre să asigure
transpunerea sa în timp util, precum și Comisia să pună la dispoziția Parlamentului European informații cu
privire la punerea în aplicare a acestei directive;
40.
subliniază oportunitățile create de tehnologiile în bandă largă de mare viteză disponibile în cele mai
îndepărtate locuri și de noile tehnologii fără fir pentru dezvoltarea și difuzarea unor servicii și a unui
conținut cultural nou și inovator, atât în zonele rurale, cât și în zonele urbane ale fiecăruia dintre cele
27 de state membre; în plus, invită statele membre să acorde prioritate dezvoltării de rețele în bandă largă în
zonele rurale și periferice, în vederea depășirii decalajului digital; constată că progresul tehnologic îi oferă
consumatorului un acces mai rapid la conținutul cultural;
41.
reamintește Comisiei și statelor membre poziția adoptată de acestea până în prezent în cadrul
negocierilor comerciale internaționale, cu privire la serviciile audiovizuale și le invită să continue pe
viitor, în cadrul negocierilor OMC — GATS, să nu facă nicio propunere de liberalizare a serviciilor
audiovizuale și să nu prezinte nicio solicitare de a primi derogare de la aplicarea clauzei națiunii celei
mai favorizate;
42.
salută înființarea în 2007 a premiului anual pentru film al Parlamentului European (PRIX LUX), ca
mijloc de consolidare a politicii culturale, de promovare a diversității culturale și lingvistice, de păstrare a
tradiției culturale și de sprijinire a schimburilor culturale; solicită ca acest premiu să ia în considerare, în
special, participarea și creativitatea femeilor, în vederea recunoașterii contribuției acestora la dezvoltarea și
progresul cinematografiei europene;
43.
încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor
și parlamentelor statelor membre, precum și UNESCO și Consiliului Europei.

