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Pisna izjava o vrednosti knjige v evropski kulturi in nujnem obvladovanju cen knjig 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 151 Pogodbe o ES (Naslov XII – Kultura) 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker je v svoji resoluciji (2001/2061(INI)) Evropski parlament obravnaval sistem določanja 

cen knjig in ker se zaveda pomena kulture za nove generacije ter stalnega izobraževanja 

za širšo družbo in učinka globalizacije, ki ogroža načelo enotnosti v raznolikosti,  na 

katerem temeljijo politike EU, 

B.  ker so za spoprijem z novimi izzivi potrebne informacije in kritična sposobnost za njihovo 

vrednotenje; ker sta potrebna sobivanje in dialog različnih kultur za uresničitev 

evropskega državljanstva in ker smo lahko resnično svobodni samo z znanjem in branjem,  

1. poziva države članice in Komisijo, naj spodbujajo zavzemanje za kulturo v družini, šoli in 

družbi, da bi spodbudili mlade k branju; naj namenijo zadostna sredstva za promocijo 

knjig, z davčnimi olajšavami; naj v letu medkulturnega dialoga spodbujajo pobude za 

izmenjavo idej in vsebin tudi v manj razširjenih jezikih, ki prispevajo h krepitvi evropske 

identitete; 

2. poziva Komisijo, naj v skladu z lizbonsko pogodbo spodbuja ukrepe v prid malim in 

srednjim podjetjem z družinsko tradicijo in zgodovinsko vrednostjo za državo članico, ter 

uporabo tehnologij, ki bodo lahko tekmovale s trgom ZDA, ki nudi od 20 do 50 % nižje 

cene; poleg tega poziva države članice, naj povečajo sredstva za prevode, ki so sedaj 

omejena na 1,5 milijona evrov in ne zadostujejo za kritje potreb držav članic EU in držav 

kandidatk; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 

Komisiji. 

 


