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PASIŪLYMAI 

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 167 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į ES derybinius nurodymus dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir 

investicijų partnerystės susitarimo, kuriuos 2013 m. birželio 14 d. patvirtino ir 2014 m. 

spalio 9 d. paskelbė Taryba, 

A. patvirtindamas teisinį ES įsipareigojimą laikytis 2005 m. UNESCO konvencijos dėl 

kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo; 

B. primindamas, kad pagal SESV 167 straipsnį Sąjunga imdamasi veiksmų pagal kitas 

Sutarčių nuostatas privalo atsižvelgti į kultūros aspektus, visų pirma siekdama gerbti ir 

skatinti kultūrų įvairovę; primindamas, kad minėtosios kitos nuostatos apima bendrą 

prekybos politiką, apibrėžtą SESV 207 straipsnyje; 

C. patvirtindamas, kad derybos dėl TPIP neapima esamų ir būsimų nuostatų bei politikos 

priemonių, kuriomis remiamas kultūros sektorius, ypač skaitmeninėje aplinkoje; 

D. pripažindamas ypatingą visuotinės svarbos paslaugų vaidmenį, ypač švietimo srityje, kaip 

apibrėžta SESV 14 straipsnyje ir SESV protokole Nr. 26; 

E. pripažindamas, kad kultūrų įvairovė yra ypatingas ES bruožas dėl Europos istorijos, jos 

turtingos tradicijų įvairovės ir stiprios kultūros bei kūrybos pramonės ir kad kultūrų 

įvairovės skatinimas ir toliau bus vienas iš pagrindinių principų, kaip ir kituose ES 

prekybos susitarimuose; 

F. primindamas, kad kultūros ir kūrybos pramonė sukuria apie 2,6 proc. ES BVP ir šis BVP 

auga greičiau negu likusios ekonomikos dalies sukuriamas BVP; pabrėždamas, kad 

kultūros ir kūrybos pramonės prekių ir paslaugų plėtra Europoje bus svarbi ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga; 

G. primindamas, kad standartine praktika tapo subsidijų, ypač skiriamų kultūros ir švietimo 

sektoriams, neįtraukimas į ES prekybos susitarimus; 

1. teikia Komisijai šias rekomendacijas: 

 a) visapusiškai laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS) ir 

UNESCO konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo ir 

visapusiškai atsižvelgiant į valstybių narių praktiką, numačius teisiškai privalomą 

visam susitarimui taikomą bendrąją nuostatą susitarime užtikrinti, kad susitarimo 

šalims būtų palikta teisė patvirtinti ar toliau taikyti kiekvieną priemonę (ypač 

reguliuojamojo ir (arba) finansinio pobūdžio), kuria siekiama apsaugoti arba 

propaguoti kultūrų ir kalbų įvairovę, žiniasklaidos pliuralizmą ir laisvę, ir, laikantis 

technologinio neutralumo principo, apsaugoti ar plėtoti internetinių ir neinternetinių 

audiovizualinių paslaugų tvarką, suderinamą su demokratijos, socialiniais ir kultūros 
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reikalavimais; 

 b) užtikrinti, kad audiovizualinėms paslaugoms, įskaitant internetu teikiamas paslaugas, 

taikoma išimtis būtų išlaikyta ir ateityje ir nebūtų užginčijama jokia būsimo susitarimo 

nuostata, pvz., nuostata dėl investicijų, ir jai negalėtų turėti įtakos technologinė plėtra, 

pvz., audiovizualinių, telekomunikacijų ir e. prekybos paslaugų suartinimas; 

 c) kaip ir dabar, toliau stengtis didinti skaidrumą, skatinti dar glaudesnį 

bendradarbiavimą su Parlamentu ir visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę bei 

socialinius partnerius, atsižvelgiant į galimą poveikį, kurį TPIP turės ES piliečių 

gyvenimui; 

 d) užtikrinti, kad TPIP susitarimu nebus sudaryta pagal galiojančius susitarimus 

prisiimtus ES įsipareigojimus pranokstančių sunkumų kultūrinį komponentą 

turinčioms paslaugoms, pvz., bibliotekoms, archyvams ar muziejams; 

 e) patvirtinti, kad knygų, laikraščių ir žurnalų kainos nustatymo sistemos nebus 

užginčytos vykdant prievoles pagal TPIP susitarimą; 

 f) įtraukus bendrąją nuostatą užtikrinti ES valstybių narių teisę patvirtinti ar toliau taikyti 

kiekvieną priemonę dėl visų švietimo paslaugų, kurios teikiamos nesiekiant pelno ir 

(arba) gauna bet kokios formos ar dydžio viešąjį finansavimą ar valstybės pagalbą, 

teikimo ir užtikrinti, kad privačiai finansuojami užsienio teikėjai atitiktų tuos pačius 

kokybės ir akreditavimo reikalavimus, kurie taikomi ES paslaugų teikėjams; 

 g) nurodyti, kad nė viena susitarimo nuostata neturi poveikio ES ar ES valstybių narių 

galimybei teikti subsidijas ir finansinę paramą kultūros pramonei ir kultūros, švietimo, 

audiovizualinėms ir spaudos paslaugoms; 

 h) užtikrinti, kad ES plastikos menininkai gautų tam tikrą procentinę savo meno kūrinių 

pardavimo kainos dalį, kai jų meno kūrinius parduoda meno rinkos profesionalai – taip 

Europos menininkai bus skatinami teikti savo kūrinius JAV rinkai. 
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